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Wstęp
Rok 1943. W maju poddały się oddziały niemieckie w Afryce Północnej, w lipcu
bitwa pod Kurskiem przypieczętowała klęskę Wehrmachtu na froncie wschodnim,
niemal jednocześnie, na przeciwnym krańcu Europy, desant aliantów zachodnich
wyzwolił Sycylię i Sardynię, a w półtora miesiąca później podpisano akt kapitulacji faszystowskich Włoch. Druga wojna światowa, choć jeszcze daleka od finału
berlińskiego, wyraźnie zmierzała ku rozstrzygnięciu.
Za ocean docierały jedynie stłumione echa tych wydarzeń. Nikt nie wątpił tam
wprawdzie, że w Europie dzieją się rzeczy decydujące nie tylko o przyszłości Starego Kontynentu, ale i o dalszych losach świata, a młodzi obywatele Stanów Zjednoczonych walczyli i ginęli wraz z innymi na włoskich plażach i w potyczkach
lotniczych nad miastami niemieckimi – lecz nie wpływało to w szczególny sposób
na tok życia w Ohio czy Kalifornii. Odległość łagodziła wstrząsy, brak codziennego zagrożenia odbierał działaniom wojennym cały ich dramatyczny, ludzki sens,
własna potęga pozwalała z optymizmem oczekiwać klęski Trzeciej Rzeszy. A przecież nie znaczy to wcale, że w Ameryce wojny nie przeżywano. Przeżywano ją –
inaczej. Właśnie ów dystans sprawił, że rozterki i niepokoje, z jakimi przebywający
w USA emigranci niemieccy przyjmowali wieści napływające z Europy, traktowano
później, po 1945 roku, z dużą nieufnością. Dla ludzi, którzy wojnę znali od strony
sceny, na której się rozgrywała, nie zaś od strony widowni, nawet najbardziej tragiczne przeżycia takich pozostających w bezpiecznym oddaleniu obserwatorów
miały w sobie coś z komedianctwa.
Co mógł powiedzieć Niemcom człowiek, który rok 1943 powitał przy szampanie, w luksusowym domu w Pacific Palisades, na kalifornijskim wybrzeżu Oceanu
Spokojnego? Czy w ogóle miał prawo do nich przemawiać, nauczać ich i wytykać
im błędy – nawet jeśli o n już przed laty zerwał z krajem, którego polityczne ambicje wydawały mu się zbyt niebezpieczne i wątpliwe pod względem moralnym,
a o n i w milczeniu pozwalali manipulować swoimi nastrojami, pozostawali pasywnymi współuczestnikami, a tym samym byli teraz i współodpowiedzialni za
zbrodnie swych wodzów? Tak było, i wielu z nich dobrze o tym wiedziało – a więc
cóż jeszcze mógł im powiedzieć ten blisko siedemdziesięcioletni pisarz, spaceru
jący po plaży nad Pacyfikiem, podczas gdy ich domy obracały się w ruiny? Dlaczego właśnie wiosną 1943 roku zabrał się do pisania powieści o Niemczech i Niemcach?
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Tomasz Mann przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w 1938 roku, kiedy stało
się dla niego jasne, że dalsze pozostawanie w neutralnej Szwajcarii, sąsiadującej
z Trzecią Rzeszą i dążącej do przynajmniej formalnego utrzymania z nią poprawnych stosunków, nie da się pogodzić z jego statusem emigranta, który nie zamierza
rezygnować z prawa do otwartej krytyki poczynań swej ojczyzny. Początkowo
mieszkał w Princeton, wykładając na tamtejszym uniwersytecie literaturę niemiecką, później, kiedy oswoił się już z nowym środowiskiem i odmiennymi warunkami
życia, postanowił przenieść się do Kalifornii. W 1942 roku zamieszkał we własnym
domu w Pacific Palisades nad zatoką Santa Monica, niedaleko od Los Angeles.
Jego życie i praca toczyły się w tym samym uregulowanym rytmie, który – na
przekór wszystkim kolejom losu – nie zmieniał się od przeszło dwudziestu lat.
Nie było też powodów, by miał wyrzekać się swoich przyzwyczajeń. Jak niegdyś
w Europie, tak i teraz w Ameryce był pisarzem znanym i poczytnym, nie miał najmniejszych kłopotów finansowych, a większość świata w dalszym ciągu widziała
w nim pierwszą osobistość kultury niemieckiej. Ukończył w tych latach pracę nad,
„Lottą w Weimarze”, w pierwszych dniach 1943 roku napisał ostatnie zdanie czwartego tomu tetralogii biblijnej „Józef i jego bracia”, zamykając tym samym kolejny
wielki rozdział swej twórczości, później przez kilka tygodni pracował nad nowelą
„Prawo”. Następną jego książką miała być powieść o Fauście.
Czas zdawał się nie sprzyjać zamiarom tak ambitnym i – na pozór przynajmniej
– tak mało związanym ze współczesnością. Żądał szybkich reakcji bardziej publicystycznej niż pisarskiej natury, pochłaniał uwagę codziennymi doniesieniami z frontów wojny, mącił spokój zmiennymi nastrojami, panującymi wśród niemieckich
uchodźców. Wielu z jego wymagań nie można było po prostu odrzucić. To prawda, powieść obiecywała schronienie przed niepokojami teraźniejszości, w jej świecie łatwo było się ukryć, jak kiedyś, tuż po wyjeździe z Niemiec, w starożytnym
świecie „Józefa” – i, jak wtedy, powiedzieć sobie, że „zatopienie się w niewinnej
i wewnętrznie pogodnej twórczości intelektualnej – to jedyne, co może nam pomóc
uporać się z tym koszmarem”.
Tym razem jednak nie o to szło. Powieść o Fauście nie była niewinna ani wewnętrznie pogodna, a Mann nie chciał szukać w niej azylu czy jakiejkolwiek formy
ucieczki od współczesności. Przeciwnie: miała stanowić jego reakcję na zbliżającą
się niemiecką apokalipsę, reakcję tym bardziej autentyczną i tym trudniejszą, że
następującą po wydarzeniach, które w chwili rozpoczynania pracy nie były jeszcze
znane. Powinna być utworem na wskroś niemieckim, analizującym od podstaw ów
kulturowo-historyczny fenomen, i to właśnie w chwili krytycznej, u schyłku epoki
a może i całej narodowej historii. Faust był wcieleniem niemieckości; koniec Średniowiecza i próg Reformacji – epoką, w której formowały się początki i ustalały
kierunki nowożytnej historii; środowisko, z jakiego wyrósł legendarny uczony,
drobne mieszczaństwo ze starego miasta na północy – klasą noszącą w sobie wszys4

tkie pierwiastki „charakteru narodowego”, te, które decydowały o wielkości, ale
i te, którym do wielkości było bardzo daleko. Ukoronowaniem zaś miała stać się
muzyka: najbardziej irracjonalna, najbardziej demoniczna i najbardziej niemiecka
ze sztuk. Muzyka, będąca – jak twierdził Mann w 1918 roku – przeciwieństwem
postępu. Faust – powie w niedalekiej przyszłości – powinien być muzykiem.
Tyle wiadomo było na początku, tak zarysowywały się kształty konstrukcji,
która potrzebowała jeszcze materii, mogącej wypełnić puste przestrzenie. To zaś
wymagało specjalnych studiów. „Urosła już spora teka notatek, świadczących
o złożoności zamierzenia” – wspominał pisarz później. Około dwustu kartek, formatu ósemki, na których nie uporządkowane i pooddzielane kreskami cisną się
najrozmaitsze przyczynki z różnych dziedzin – języka, geografii, zagadnień społeczno-politycznych, teologii, medycyny, biologii, historii, muzyki. Wciąż trwało
jeszcze zbieranie i gromadzenie użytecznych wiadomości...” Wśród lektur Manna
pojawiły się pisma Lutra i listy kompozytora niemieckiego Hugo Wolfa; w różne
strony Stanów Zjednoczonych powędrowały prośby o szczegółowe konsultacje
z zakresu teologii, historii i medycyny. Dość nieoczekiwanie i na pozór bez związku z właściwymi przygotowaniami odrodziło się też zainteresowanie biografią
Fryderyka Nietzschego, tragicznego filozofa, którego życie zakończyło się ciężką
chorobą psychiczną. Ten powrót stał się zrozumiały, kiedy spośród starych papierów wyłoniła się także i lakoniczna, trzywierszowa notatka z pierwszych lat XX
wieku: najwcześniejszy pisemny ślad powieści, bardziej może mglisty zarys pomysłu, rzucony kiedyś na papier z myślą o ewentualnej realizacji w bliżej nieokreślonej przyszłości, niż plan, na którym można by się oprzeć. Wtedy jeszcze mowa
była o noweli albo o jednym z epizodów nigdy nie napisanej powieści – o historii
artysty, którego choroba prowadzi na szczyty twórczej inspiracji, by potem wtrącić
go w obłęd.
W ciągu czterdziestu lat pomysł musiał dojrzeć i przybrać bardziej konkretne
kształty. Świadczyłaby o tym zarówno wyraźna celowość w doborze książek, jak
i kierunek pozostałych poszukiwań. W „Dziennikach” Manna zresztą uwagi o powieści faustowskiej pojawiają się już w pierwszej połowie lat trzydziestych, a ich
brzmienie zapowiada tę właśnie treść, która miała ją później wypełnić. Przypadek
był niezwykle rzadkim gościem w przemyślanym, uporządkowanym i zaplanowanym w każdym calu gospodarstwie literackim autora „Buddenbrooków”; projekty
latami czekały na realizację, obrastając w notatki, uwagi techniczne i wyciągi ze
wspomagających wiedzę lektur – aż do chwili, w której Mann decydował, iż może
przystąpić do właściwej pracy. „Doktora Faustusa” zaczął pisać 23 maja 1943 roku.
Wiedział już wtedy dostatecznie dużo, by podjąć tę próbę. W istocie jednak
przedsięwzięcie było daleko bardziej skomplikowane, niż sądził początkowo, a jego
kształty uformować się miały ostatecznie już w samym procesie pisania. Widząc
w czasach Reformacji zalążki współczesnej mu niemieckości, pragnął Mann prze5

sycić narrację ich atmosferą – zarazem jednak napisać powieść na wskroś współczesną. A dalej piętrzyły się podobne sprzeczności: Faust miał żyć nie w czasach
magii, procesów czarownic i wiary w moc Szatana, ale w trzeźwym XX wieku;
miał być muzykiem i jego dokonania na tym polu zyskać miały w powieściowym
opisie nieomal konkretność partytury – ale jednocześnie muzyka winna stanowić
– powtórzmy: nie tracąc nic ze swej autonomii, swej artystycznej dosłowności, pozwalającej prawie na jej odtworzenie – jedynie pierwszy plan, rodzaj języka, środka
wyrazu, przy pomocy którego mówić będzie można o moralności, polityce i kulturze naszej epoki. Poza tym zaś ta historia życia muzyka, urodzonego w 1885 roku
i wszystkie sukcesy osiągającego w ciągu pierwszych trzydziestu lat dwudziestego
wieku, miała – zarówno w sposób pośredni, symboliczny, jak i zupełnie wprost –
dotykać współczesności, owych dni walk na frontach Europy, bombardowań niemieckich miast i ostatecznej klęski Trzeciej Rzeszy. W gruncie rzeczy cała ta wielka, nie napisana jeszcze powieść rysowała się jako gmach zbudowany z podobnych
opozycji, harmonijna całość złożona z elementów, które nie dawały się ze sobą pogodzić: z konkretu i uogólnienia, dosłowności i symbolu, teraźniejszości i historii.
Nic dziwnego, że niemal od początku rzucała nieco diaboliczny cień.
„Żywot niemieckiego kompozytora Adriana Leverkühna, opowiedziany przez
jego przyjaciela”: w tej dwupłaszczyznowości, zapowiadanej w podtytule, znalazł
Mann sposób na połączenie historii ze współczesnością, i – jakby dla zabawy, eksperymentu czy zaspokojenia formalnego kaprysu – kazał swemu narratorowi, emerytowanemu nauczycielowi gimnazjalnemu Serenusowi Zeitblomowi, rozpocząć
pracę dokładnie tego samego dnia, w którym i on napisał pierwsze zdania. Otwierało to przed nim szereg możliwości, spośród których najbardziej efektowną wydawała się być możliwość reagowania przez kronikarza życia Leverkühna na aktualne wydarzenia wojenne. „Doktor Faustus” przyznawał się w ten sposób do czasu
swego powstania, a co więcej – włączał go, przyjmował w obręb swego świata jako
konieczny składnik konstrukcji myślowej. Teraźniejszość odgrywa tu jednak rolę
dużo ważniejszą, niż tylko osobnych, funkcjonujących jako rodzaj przerywników
wtrętów narratora. Owej gorącej jeszcze i budzącej najżywsze emocje współczesności właśnie przeszłość nadaje głębię, perspektywę i dalszy, historiozoficzny
sens; teraźniejszość z kolei pokazuje niby na przykładzie, jak przeszłość, kształtująca zbiorową mentalność narodu i jego stosunek do reszty świata, obecna jest także
i w wydarzeniach aktualnych.
Czas powstawania „Doktora Faustusa” odbija się zatem w płaszczyznach narracji, której ton zabarwia i wstępnie interpretuje historię, stanowiącą jej przedmiot
– życie Leverkühna – i głębiej: muzykę, wypełniającą to życie, a biorącą się z inspiracji, których korzenie sięgają jeszcze dalej, w czasy Marcina Lutra, czasy Albrechta Dürera, czasy „Listów obskurantów”, ale i wiary w moc diabelską, procesów czarownic i nieudanych, krwawo stłumionych pierwszych powstań chłopskich.
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Koniec epoki połączony zostaje szeregiem prowadzonych polifonicznie wątków
z jej początkami, i cały ten powieściowy organizm, cały misterny splot leitmotivów, nawiązań i odniesień, drga i wibruje w reakcji na dalekie, dobiegające z Europy wybuchy bomb. „Doktor Faustus” ani nie chroni się przed teraźniejszością
w przeszłość, ani też nie zamyka oczu na to, co minione, zadowalając się jedynie
obserwacją wydarzeń współczesnych. Żadnej z jego płaszczyzn nie można oddzielić od pozostałych: ta powieść stanowi system, który znaczenie zyskuje poprzez
swą złożoność.
Włączenie współczesności w sferę powieści wytwarzało także i dalej idące powiązania natury niemalże już biograficznej. Trudno dziś stwierdzić, w jakim stopniu i jak mocno owa koncepcja historiozoficzna, która wyłania się z „Doktora Faustusa” – cały sposób pojmowania i interpretowania fenomenu „niemieckości” –
zaciążyła nad reakcjami pisarza na wydarzenia z lat 1944 i 45; trudno też rozstrzygnąć, co było tu przyczyną, a co skutkiem, a więc czy to sytuacja polityczna formowała wymowę dzieła, czy też ono właśnie, jako zbiór żywionych od dawna i teraz
dopiero ubranych w słowa poglądów, powodowało takie a nie inne reakcje Tomasza Manna na rozgrywające się wokół niego epokowe wypadki. W każdym razie
– między „Doktorem Faustusem” a wszystkimi innymi wypowiedziami pisarza
z tego okresu panuje całkowita zgodność, sięgająca często aż po użycie tych samych
symboli, zdań i słów.
W latach 1943–45 Mann przygotowywał (jak i wcześniej) audycje radiowe, które – czytane przez niego samego – kierowane były za pośrednictwem nadajników
BBC do ludności cywilnej w Trzeciej Rzeszy. Obok tej dość regularnej działalności zabierał niekiedy głos w kwestiach aktualnych, prowadził ożywioną korespondencję, w której także nie sposób było pominąć „sprawy niemieckiej”, oraz – choć
niezbyt chętnie godził się na takie oderwanie od swej głównej pracy – pisał mniejsze teksty literackie. W 1946 roku ogłosił esej „Dostojewski – z umiarem”, w 1947
– „Filozofię Nietzschego w świetle naszych doświadczeń”. W roku 1945 powstało
słynne, programowe niejako przemówienie „Niemcy i naród niemiecki”, wygłoszone tuż po kapitulacji Rzeszy. Wszystko to, cały dorobek czterech lat, należało
do sfery „Faustusa”, w której utwory eseistyczne stanowiły rodzaj tematycznych
satelitów, przyciąganych jakby za sprawą jakiegoś dziwnego intelektualnego magnetyzmu i anektowanych na potrzeby dzieła. Już pobieżna lektura wskazuje na
istnienie tych związków. Opis Lubeki, rodzinnego miasta pisarza, zawarty w przemówieniu o Niemczech, jest identyczny z opisem Kaisersaschern w „Doktorze
Faustusie”; w szkicach o Dostojewskim i o Nietzschem odnajdziemy te same rozważania o zdrowiu, chorobie i geniuszu, które w powieści snuć będzie Adrian Leverkühn, a centralny, XXV rozdział „Doktora Faustusa” zawiera zakamuflowane
cytaty z „Ecce homo” Nietzschego, powracające także w poświęconym mu eseju.
W innej, prostszej i z konieczności bardziej skrótowej formie, cały ten ładunek
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myślowy wejdzie w skład audycji radiowych, w których znajdą się zresztą również
zdania identyczne z niektórymi wypowiedziami Serenusa Zeitbloma. Szczególnie
to ostatnie podobieństwo jest bardzo znamienne. Czy można było jeszcze żywić
jakiekolwiek wątpliwości co do głęboko przez Manna odczuwanej aktualności problematyki „Doktora Faustusa”?
Zbieżności tak oczywiste służyć mogą jako wskazówki interpretacyjne, mogą
podpowiadać i sugerować sposób, w jaki należy czytać „żywot niemieckiego kompozytora Adriana Leverkühna” – ale nic ponadto. Resztę, całe ideowe sedno powieści, zamknął Mann w systemie aluzji i odniesień, dzięki którym jego bohater,
pozostając w ramach powieściowego świata człowiekiem z krwi i kości – jest jednocześnie człowiekiem-symbolem, reprezentantem, „postacią poniekąd idealną,
»bohaterem naszego czasu«, człowiekiem dźwigającym brzemię wszystkich cierpień naszej epoki”. Jeśli Gustaw von Aschenbach ze „Śmierci w Wenecji” był po
trosze Gustawem Mahlerem, po trosze zaś samym Mannem – w przypadku Adriana
Leverkühna pisarz wzniósł się ponad ową sferę podobieństw, nadając każdemu rysowi swego kompozytora sens głęboko symboliczny. Symbolami, tematycznymi
objaśnieniami są tu bowiem źródła, z jakich czerpał – są modele, z których składał
ten niejednolity, a przecież tak pełny i sugestywny portret niemieckiego artysty
doby przedhitlerowskiej. Gdyby zważać na same etapy biografii, Leverkühn mógłby być Fryderykiem Nietzsche, a zarazem – i doktorem Faustem z XVI-wiecznej
legendy. Aluzyjnymi sygnałami – tytułami jego utworów muzycznych, poszczególnymi wypowiedziami, wydarzeniami z jego życia – objawiają się podobieństwa
i zapożyczenia z losów obu tych postaci, mitycznej i autentycznej, poprzez nie zaś
dochodzi do głosu idea, która patronowała użyciu w całej tej książce techniki nazwanej przez Manna „techniką montażu” i sprowadzającej się do składania powieściowej fikcji z elementów prawdziwych, z cząstek biografii i wizerunków osób
żyjących lub znanych z historii, z epizodów zaczerpniętych z dziejów własnej rodziny, ludzi bliskich, a czasem poznanych tylko przelotnie. Cały „Doktor Faustus”
jest taką rewią cieni rzucanych przez dobiegającą kresu epokę, całej tej powieści
w jednakowym stopniu właściwa jest owa dokumentalna niemal prawdziwość,
która niepostrzeżenie przechodzi w fikcję, w przypowieść ilustrującą przypadek
ważniejszy od jednostkowego. To nie jednostki zmierzają tu bowiem ku upadkowi, tragedii i chaosowi – nie jednostki, ale cały kilkusetletni rozdział historii wraz
z jej kulturą, jej dokonaniami i wzlotami, sam siebie prowadzi do absurdu. Jest to
pęd porywający wszystko, co znajdzie się w jego zasięgu.
Czy wszystko jednak? Podobnie jak Faust z legendy i podobnie jak Fryderyk
Nietzsche Adrian Leverkühn studiuje w młodości teologię, podobnie jak Faust, powodowany tą samą dumną ambicją poznania wykraczającego poza dane człowiekowi granice, zawiera pakt z Diabłem. I jemu też dany będzie czas dwudziestu
czterech lat, zakończony – znowu jak w legendzie – finalnym „Lamentem doktora
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Fausta”. Leverkühn jest jednak muzykiem, muzyce służyła cała jego demoniczna
inspiracja – muzyką zatem wypowiada także i ów rytualny żal za grzechy. Wśród
dźwięków zaś, rozpływających się z wolna w śmiertelne milczenie, jeden brzmi
dłużej i pozostaje zawieszony w pustce – dźwięk nadziei, który „świeci jak światło
wśród nocy”. Być może zapowiada ratunek, który przychodzi wtedy, gdy w świadomości ogromu własnej winy zwątpi się już w możliwość wybawienia? Mann nie
dopowiedział tej myśli do końca, zamykając ją jedynie w najdelikatniej naszkicowanym paradoksie teologicznym.
Ostatnie dzieło Leverkühna miało popaść w zapomnienie. Podobnie jak cała
twórczość tego kompozytora, stanowiąca ironiczną, intelektualną rozprawę z muzycznym dorobkiem współczesności, musiało podzielić los innych osiągnięć artystycznych, uznanych w Trzeciej Rzeszy za przejawy sztuki „zdegenerowanej” i obcej „duchowi niemieckiemu”. I kulturę dotknął więc ów haniebny paraliż, a losy
nowoczesnego Fausta znalazły odzwierciedlenie w losach jego kraju. Trudno wręcz
rozstrzygnąć, co w zamyśle Manna stanowić tu miało punkt odniesienia: sztuka
dla historii czy historia dla sztuki? Co było czego ilustracją? Przede wszystkim zaś
– czy w ogóle można rozpatrywać wymowę „Doktora Faustusa” w kategoriach podobnie jednoznacznych? To także pytania, na które pisarz nie odpowiada. Kiedy
w ostatnim zdaniu powieści Serenus Zeitblom wygłasza swoją dramatyczną modlitwę, jednym tchem prosi Boga o zmiłowanie nad swym przyjacielem i nad ojczyzną. Sąsiedztwo, które oznaczać może znak równości – ale symbolizować może
też tylko rodzaj równoległości losów.
Powieściowy kronikarz kończy historię życia Leverkühna tuż po dopełnieniu się
klęski Trzeciej Rzeszy w pierwszych dniach maja 1945 roku. W niecałe dwa lata
później, 29 stycznia 1947, Tomasz Mann stawia pod rękopisem słowo „koniec”.
Naprawdę jednak kończą obaj w tym samym czasie. Biografia kompozytora i wydarzenia powieści dobiegają kresu wraz z epoką, z której wyrastają, a której ostatnie chwile pisarz – w przeciwieństwie do narratora – obejrzeć musiał z pewnego
dystansu. Tylko wtedy mógł uznać ją za zakończoną, i wtedy dopiero mógł napisać: „Byłem przy tym. Jakże ktoś, kto przeczytał pełną bólu książkę o »Doktorze
Faustusie«, może jeszcze mówić, że mnie przy tym nie było.” Chyba to przede
wszystkim chciał Mann powiedzieć swoim czytelnikom, kiedy w maju 1943 roku
zasiadał do pracy nad powieścią.
Marek Wydmuch
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Lo giorno se n’andava, e l’aer bruno toglieva
gli animai, che sono in terra, dalle fatiche
loro; ed io sol uno m’apprecchiava a sostener
la guerra sì del cammino e sì della pietate,
che ritrarrà la mente, che non erra. Ó Muse,
o alto ingegno, or m’aiutate: o mente, che
scrivesti ciò ch’io vidi, qui si parrà la tua nobilitate.
Dante, „Piekło”, Pieśń II

I
Z całą stanowczością pragnę zapewnić, że bynajmniej nie z chęci wysunięcia na
plan pierwszy własnej osoby poprzedzam kilkoma słowy o sobie samym i swojej
sytuacji te wiadomości o życiu niezapomnianego Adriana Leverkühna, ową pierwszą i z pewnością bardzo pobieżną biografię drogiego mi, tak straszliwie przez los
doświadczonego, wyniesionego i upadłego człowieka i genialnego muzyka. Skłania mnie do tego li tylko przypuszczenie, że czytelnik – powiem raczej: przyszły
czytelnik; w tej chwili bowiem nie ma jeszcze najmniejszych widoków na to, aby
moje pisma mogły ujrzeć światło publikacji – chyba że zdołałyby cudem opuścić
naszą ze wszech stron zagrożoną twierdzę Europa i ludziom z zewnątrz przekazać
tchnienie tajemnic naszej samotności; – proszę pozwolić mi zacząć na nowo: jedynie dlatego, że liczę się z życzeniem czytelników, którzy pragnęliby przy okazji
dowiedzieć się czegoś na temat „kto” i „co” narratora, poprzedzam te wynurzenia
kilkoma skromnymi notatkami o mej własnej osobie, – co prawda uświadamiając
sobie zarazem, że właśnie przez to obudzę w czytelniku wątpliwości, czy aby znajduje się w odpowiednich rękach, czyli, rzec pragnę: czy z natury mojej egzystencji
jestem odpowiednim człowiekiem dla wypełnienia zadania, do którego bardziej
może pociąga mnie serce niż jakiekolwiek legitymujące mnie pokrewieństwo osobowości.
Odczytuję wyżej napisane linijki i nie mogę nie dostrzec w nich pewnej niespokojności i przyhamowania oddechu, co charakteryzuje jedynie stan usposobienia,
w jakim dziś, 27 maja 1943 roku, dwa lata po śmierci Leverkühna, rzec pragnę:
dwa lata po tym, gdy z głębokiej nocy odszedł był w noc najgłębszą, zasiadłem
w mym starym, małym gabinecie we Freising nad Izarą, aby przystąpić do opisu
żywota mego w Bogu spoczywającego – obyż tak być mogło! – nieszczęsnego przyjaciela, a więc pewnej niespokojności i przyhamowania oddechu, znamiennego,
powiadam, dla usposobienia, w którym serdecznie tętniąca potrzeba wynurzeń i głę10

bokie onieśmielenie wobec własnej nieudolności mieszają się ze sobą w sposób
wręcz przygnębiający. Jestem na wskroś umiarkowaną i, wolno mi tak chyba powiedzieć, zdrową naturą, humanitarnie ukształconą, dążącą ku harmonii i rozsądkowi, jestem uczonym i conjuratus „łacińskiej armii”, nie bez skłonności do sztuk
pięknych (gram na viola d’amore), lecz dzieckiem muz jestem w akademickim znaczeniu tego słowa, czyli człowiekiem, który lubi uważać się za spadkobiercę niemieckich humanistów z okresu „Listów obskurantów”, Reuchlina, Crotusa z Dornheim, Mutianusa i Eobana Hessego. Demonizm, mimo iż nie odważyłbym się odmawiać mu wpływu na życie ludzkie, odczuwałem zawsze jako coś zdecydowanie
obcego mojej naturze, instynktownie wyłączałem go z mego obrazu świata i nigdy
nie odczuwałem najlżejszej skłonności, aby się zuchwale z mocami podziemia
zadawać, bądź też w przypływie pychy wręcz je wyzywać albo, gdyby z własnej
woli kusząco ku mnie przystąpiły, podać im choćby tylko mały palec. Przekonaniom tym składałem ofiary, idealne, a także tyczące zewnętrznego dostatku, gdyż
bez wahania przedwcześnie porzuciłem miły zawód nauczyciela, gdy okazało się,
iż nie daje się on pogodzić z duchem i wymogami naszego rozwoju historycznego.
W tym względzie jestem z siebie zadowolony. Lecz w wątpliwościach, czy właściwie wolno mi się czuć powołanym do podjętego tu zadania, to moje zdecydowanie
albo, jak kto woli, ograniczoność mojej moralnej osobowości mogą mnie jedynie
umacniać.
Ledwom oto ruszył piórem, gdy spłynęło z niego słowo, które potajemnie wprawiło mnie już w pewnego rodzaju zakłopotanie: słowo „genialny”; wspomniałem
o muzycznym geniuszu mego zmarłego przyjaciela. A przecie słowo „geniusz”,
mimo iż posiada dźwięk i charakter nieprzeciętny, to przecież i szlachetny zarazem, harmonijny oraz ludzko-zdrowy, zaś człowiek mego pokroju, choć niezmiernie daleki od pretensji, aby własną osobą w tych wysokich regionach uczestniczyć
i być kiedykolwiek obdarzony łaską divinis influxibus ex alto, nie powinien upatrywać żadnych rozumnych powodów, aby z lękiem przed nim się cofać, żadnych
powodów, aby nie mówić o nim z radosnym uniesieniem oczu i pełną szacunku
poufałością, a także odpowiednio nie działać. Tak by się wydawało. A jednak nie
da się zaprzeczyć i nigdy też nie przeczono, że w tej promiennej sferze sprawy demoniczne i rozumowi przeciwne mają swój niepokojący udział, że zawsze istnieje
budzący lekką grozę związek pomiędzy tą sferą a owym podziemnym królestwem
i że właśnie dlatego owe upewniające epitety, które usiłowałem jej przydać, „szlachetna”, „ludzko-zdrowa” i „harmonijna” niezbyt chcą do niej przylegać – nawet
i wtedy – różnicę tę stwierdzam z pewnego rodzaju bolesnym zdecydowaniem –
nawet i wtedy, gdy sprawa dotyczy czystego, wrodzonego, od Boga danego albo li
też nałożonego geniuszu, nie zaś pozyskanego i podlegającego zepsuciu, grzesznego
i chorobliwego rozkładu przyrodzonych darów, wykonywania ohydnej kupieckiej
umowy...
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Tu urywam z zawstydzającym uczuciem artystycznej nieporadności i nieopanowania. Sam Adrian nigdy by chyba, powiedzmy w jakiejś symfonii, nie pozwolił
takiemu tematowi wystąpić przedwcześnie – co najwyżej w delikatnie ukryty i ledwo uchwytny sposób dałby mu się ukazać z oddalenia. Zresztą to, co mi się wymknęło, muśnie, być może, czytelnika jedynie jako niewyraźna, wątpliwa zapowiedź i tylko mnie wydaje się niedyskrecją i niezdarnym poczynaniem. Człowiekowi, takiemu jak ja, z niezmiernym przychodzi trudem i prawie frywolnością wydaje
się zajmowanie stanowiska komponującego artysty wobec zagadnienia, które jest
dlań nad życie droższe i do którego się pali, oraz zajmowanie się nim z ludyczną
roztropnością artysty. Stąd moje przedwczesne rozważania o różnicy pomiędzy
czystym a nieczystym geniuszem, różnicy, której istnienie uznaję po to jedynie,
aby zaraz zadać sobie pytanie, czy ma ona p r a w o istnieć. W istocie bowiem
własne przeżycia zmusiły mnie do tak intensywnego, tak usilnego rozmyślania nad
tym problemem, że ku memu przerażeniu wydawało mi się niekiedy, iż wyrzucony
zostaję poza właściwie mi zakreśloną i dostępną orbitę myśli i sam doświadczam
„nieczystego” spotęgowania przyrodzonych zdolności...
Przerywam ponownie, gdyż przypominam sobie, iż o geniuszu i jego w k a ż d y m razie demonicznym wpływom podległej naturze zacząłem był mówić jedynie
po to, aby wyłożyć swe wątpliwości, czy posiadam subtelność konieczną do wypełnienia tego zadania. Niechże teraz przeciw tym skrupułom przytoczone zostanie
to, czym zawsze je zwalczałem. Danym mi było spędzić wiele lat życia w bliskiej
zażyłości z genialnym człowiekiem, bohaterem tych oto kartek, znać go od dzieciństwa, być świadkiem jego rozwoju, jego losu i uczestniczyć w jego twórczości
w skromnej roli pomocnika. Libretto według szekspirowskiej komedii „Stracone
zachody miłosne” do zuchwałego młodzieńczego dzieła Leverkühna jest mego
pióra, a wolno mi było również wywrzeć pewien wpływ na przysposobienie tekstu
do groteskowej suity operowej „Gesta Romanorum” jak też i do oratorium „Objawienie św. Jana-Teologa”. To jedno, a raczej już jedno i drugie. Prócz tego jestem
przecież w posiadaniu papierów, bezcennych notatek, które zmarły mnie, nie komu
innemu, w dniach zdrowia lub, jeśli nie wolno mi tak powiedzieć, w dniach swego
względnego i legaliter uznanego zdrowia, ostatnią wolą przekazał i na których w
opisie moim opierać się będę, a z których nawet zamyślam po rozważnym wyborze
włączyć tutaj wprost pewne fragmenty. Na koniec i po pierwsze jednak – a usprawiedliwienie takie było zawsze dotychczas najważniejsze, jeśli nie przed ludźmi,
to przed Bogiem: kochałem go – z przerażeniem i czułością, z litością i głębokim
podziwem – i nie pytałem przy tym, czy on w najmniejszej choćby mierze uczucie
to odwzajemnia.
Nie czynił tego, o nie. W zapisie przekazującym mi szkice kompozytorskie
i kartki dziennika wyraża się przyjazno-rzeczowe, chciałbym niemal rzec: łaskawe
i z pewnością zaszczytne dla mnie zaufanie do mej sumienności, pietyzmu i po12

prawności. Ale kochać? Kogóż ten człowiek kochał? Pewną kobietę niegdyś – być
może. Pod koniec życia pewne dziecko – możliwe. Pewnego lekkoducha, franta,
który wszystkich sobie umiał pozyskać, był zawsze na wyskoki i którego potem,
zapewne dlatego właśnie, że czuł ku niemu skłonność, oddalił od siebie, odesłał –
i to na śmierć. Komuż serce otworzył, kiedykolwiek do życia swego przypuścił?
To się po Adrianie nie pokazało. Pokorne oddanie przyjmował – gotów jestem
przysiąc: często nawet go nie zauważając. Obojętność jego była tak wielka, że niekiedy tylko zdawał sobie sprawę z tego, co się wokół niego dzieje, w jakim towarzystwie się znajduje, a fakt, że nader rzadko nazywał po imieniu swego rozmówcę, pozwala mi przypuszczać, że imienia jego w ogóle nie znał, choć tamten miał
przecie prawo sądzić coś wręcz przeciwnego. Samotność jego chciałbym porównać
do przepaści, w której uczucia, jakie mu okazywano, ginęły bez dźwięku i śladu.
Wokół niego było zimno i jakichże uczuć doznaję używając tego słowa, które i on
niegdyś zapisał był w niesamowitym kontekście! Życie i doświadczenie mogą użyczać poszczególnym zgłoskom akcentu, który całkowicie odbiera im codzienny
ich sens, przydając zarazem aureoli grozy, jakiej nie pojmie nikt, kto jej nie poznał
w najstraszliwszym znaczeniu.

II
Nazywam się dr phil. Serenus Zeitblom. Sam sobie wyrzucam dziwaczne opóźnienie w oddaniu tej wizytówki, ale jak to się czasem zdarza, literacki tok moich wynurzeń uporczywie mi w tym aż do tej chwili przeszkadzał. Lat mam 60, gdyż urodziłem się A.D. 1883, jako najstarszy z czworga rodzeństwa, w Kaisersaschern nad
Saalą, w okręgu Merseburg, w tym samym mieście, gdzie również i Leverkühn
spędził szkolne lata, z którego to powodu bliższą ich charakterystykę mogę odroczyć do chwili, gdy przyjdzie kolej na ich opis. Ponieważ osobisty tok mego życia
w ogóle krzyżuje się wielekroć z życiem mistrza, dobrze będzie opowiadać o obu
łącznie, aby nie popaść w błąd wybiegania naprzód, ku czemu i tak człowiek zawsze jest skłonny, gdy serce ma przepełnione.
Tyle tylko wspomnę tutaj, że przyszedłem na świat w niezbyt wysokiej sferze
na pół wykształconego stanu średniego, ojciec mój bowiem, Wolgemut Zeitblom,
był aptekarzem – zresztą najznaczniejszym w mieście: istniało jeszcze drugie przedsiębiorstwo farmaceutyczne w Kaisersaschern, lecz nie cieszyło się nigdy równie
wielkim zaufaniem klienteli co apteka Zeitbloma „Pod Niebiańskimi Zwiastunami”
i zawsze trudno mu było wobec niej się ostać. Rodzina moja należała do niedużej
miejscowej parafii katolickiej, gdyż większość mieszkańców była oczywiście wy13

znania luterańskiego; zwłaszcza zaś matka moja była pobożną córką Kościoła,
sumiennie wypełniającą obowiązki religijne, podczas gdy ojciec, zapewne z braku
czasu, okazywał się bardziej opieszały, nie wypierając się przez to bynajmniej grupowej solidarności z współwyznawcami swojej konfesji, co miało zresztą również
polityczne znaczenie. Godnym uwagi jest fakt, że obok naszego proboszcza, kanonika Zwillinga, również i rabin miejski, nazwiskiem dr Carlebach, zachodził do
naszych pokoi położonych nad laboratorium i apteką, co w domach protestanckich
raczej nie byłoby możliwe. Lepszą prezencję posiadał przedstawiciel Kościoła
rzymskiego. Lecz we mnie pozostało wrażenie, wywołane zapewne głównie wypowiedziami ojca, że mały, długobrody, w jarmułkę przystrojony talmudysta znacznie
przerastał swego innej wiary confratra uczonością i przenikliwością teologiczną.
Zapewne owym doświadczeniom z czasów młodości, lecz również i wyczulonej
chłonności sfer żydowskich na twórczość Leverkühna, przypisać należy, że właśnie w kwestii żydowskiej i jej traktowaniu nigdy nie mogłem w pełni zgodzić się
z naszym führerem i jego paladynami, co nie pozostało bez wpływu na moją rezygnację z zawodu nauczycielskiego. Skądinąd jednak spotykałem nieraz na swej
drodze egzemplarze owej rasy – wystarczy, że wspomnę tu tylko o docencie Breisacherze z Monachium – na których zaskakująco antypatyczne cechy obiecuję sobie rzucić nieco światła w odpowiednim na to miejscu.
Co się zatem tyczy mego katolickiego pochodzenia, ukształtowało ono oczywiście moje życie duchowe i wpłynęło na nie, nie na tyle jednak, aby to zabarwienie
mej psychiki wywołało kiedykolwiek sprzeczność z mym humanistycznym światopoglądem, umiłowaniem „najlepszych sztuk i nauk”, jak to niegdyś powiadano.
Pomiędzy tymi dwoma elementami mej osobowości panowała zawsze całkowita
harmonia, którą też zapewne bez trudu zachować się udaje, jeśli ktoś, jak ja, wzrasta w staromiejskim otoczeniu, którego zabytki i pomniki architektury sięgają daleko wstecz, ku czasom przedschizmatyckim jednolitego chrześcijańskiego świata.
Kaisersaschern leży co prawda pośrodku rodzinnego kraju Reformacji, w samym
sercu terenu działalności Lutra, wyznaczonego nazwami miast Eisleben, Wittenberga, Quedlinburg, a także Grimma, Wolfenbüttel i Eisenach – co znów wyjaśnia
wiele spraw dotyczących wewnętrznego życia Leverkühna, luteranina, oraz wiąże
się z pierwotnym kierunkiem jego studiów, teologią. Lecz Reformację chciałbym
przyrównać do mostu, który wiedzie nie tylko z czasów scholastycznych w nasz
świat wolnej myśli, ale w równej mierze z powrotem, w średniowiecze, – i to może
głębiej niż nietknięta mimo rozłamu w Kościele chrześcijańsko-katolicka tradycja
pogodnego umiłowania nauki. Co do mnie, czuję się właściwie zadomowiony w
owej złotej sferze, w której Najświętszą Dziewicę nazywano „Jovis alma parens”.
Aby dalej spisać, co najkonieczniejsze, o mej vita, wspomnę, że rodzice umożliwili mi uczęszczanie do gimnazjum, do tej samej szkoły, w której, dwie klasy niżej,
również i Adrian pobierał naukę, a która, założona w drugiej połowie XV wieku,
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do niedawna jeszcze nosiła nazwę „Szkoły Braci Pospólnego Żywota”. Jedynie
wskutek pewnego zakłopotania z racji ponaddziejowego, dla współczesnego ucha
nieco komicznego brzmienia tej nazwy, zaniechano jej i szkołę nazwano od sąsiedniego kościoła: gimnazjum św. Bonifacego. Opuściwszy je z początkiem bieżącego
stulecia, poświęciłem się bez wahania studium języków klasycznych, w których już
jako uczeń odznaczałem się w pewnym stopniu, i zgłębiałem je na uniwersytetach
w Giessen, Jenie, Lipsku, a w latach 1904 do 1905w Halle, w tym samym więc
i nieprzypadkowo w tym samym czasie, gdy i Leverkühn tam studiował.
Tu, jak nieraz już, nie mogę się powstrzymać, aby mimochodem nie napawać
się wewnętrznym i niemal tajemniczym związkiem pomiędzy upodobaniem filologii starożytnej a żywym i pełnym miłości zmysłem piękna i godności rozumu ludzkiego – związkiem, który już choćby w tym się wyraża, że świat języków klasycznych określa się jako „humaniora”, nadto zaś w tym jeszcze, że duchowa synteza
językowych i humanistycznych pasji zostaje ukoronowana ideą wychowania i powołanie wychowawcy młodzieży wynika niemal samo przez się z powołania uczonego-lingwisty. Człowiek rzeczowych nauk przyrodniczych może być wprawdzie
nauczycielem, nigdy jednak w tym sensie i w tym stopniu wychowawcą, co adept
bonae litterae. Wydaje mi się również, że owa inna, może tkliwsza, lecz cudownie
nieartykułowana mowa dźwięków (jeśli wolno tak określić muzykę) nie jest włączona w pedagogiczno-ludzką sferę, mimo iż wiem doskonale, że odegrała służebną rolę w wychowaniu greckim i w ogóle w życiu publicznym polis. Wydaje mi
się raczej, że przy całej logicznomoralnej surowości, której pozór sobie poniekąd
nadaje, przynależy ona do tej sfery duchowej, za której bezwzględną rzetelność
w sprawach rozumu i godności ludzkiej nie byłbym jednak skłonny włożyć ręki
w ogień. Fakt, iż mimo to jestem jej z serca oddany, należy do owych sprzeczności, które, czy się tego żałuje, czy znajduje w tym radość, nieodłączne są od natury
ludzkiej.
To wszystko odbiegając od tematu. A jednocześnie i nie, gdyż zagadnienie, czy
między tym szlachetnie-pedagogicznym światem ducha a ową sferą duchową, do
której jedynie wśród niebezpieczeństwa można się zbliżyć, da się przeciągnąć wyraźną i zdecydowaną granicę, z pewnością, aż nadto z pewnością, należy do mego
tematu. Jakiż zakres spraw ludzkich, choćby najczystszy, choćby najgodniejszy
a zarazem najprzychylniejszy, mógłby być całkiem niedostępny niskim potęgom,
ba, dodać należy, całkowicie obywać się bez zapładniającej z nimi styczności?
Myśl ta, nieprzystojna nawet dla kogoś, komu wszelkie sprawy demoniczne są
własnej osobowości jak najbardziej dalekie, jest wspomnieniem pewnych chwil
półtorarocznej niemal podróży naukowej do Włoch i Grecji, którą dobrzy moi rodzice umożliwili mi po złożeniu egzaminów państwowych; gdy z Akropolu spoglądałem na Drogę Świętą, kędy przeciągali uczestnicy misteriów, przystrojeni
w przepaski barwy szafranu, z imieniem Iaccha na wargach, i potem, gdy stałem
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w samym miejscu wtajemniczenia, w kręgu Eubuleosa, na skraju przysłoniętej nawisłą skałą plutońskiej szczeliny. Tam doświadczyłem owego uczucia pełni życia,
która wyraża się we wtajemniczających obrzędach olimpijskiej Grecji na cześć
bogów podziemia, i później często wyjaśniałem z katedry moim maturzystom, że
kultura jest właśnie nabożnym, porządkującym, rzec chciałbym, łagodzącym wprowadzeniem owych mroczno-niesamowitych problemów do kultu bogów.
Po powrocie z owej podróży znalazł dwudziestosześcioletni młodzieniec zajęcie w gimnazjum w swoim ojczystym mieście, w tej samej szkole, gdzie sam pobierał był nauki i gdzie oto teraz przez kilka lat udzielał w niższych klasach lekcji
łaciny, greki, a także historii, dopóki mianowicie w czternastym roku tego stulecia
nie przeszedł na służbę szkolnictwa bawarskiego i odtąd we Freising, miejscowości, która po dziś dzień pozostała jego miejscem zamieszkania, pracował ponad
dwa dziesiątki lat z dużym zadowoleniem wewnętrznym jako profesor gimnazjalny
oraz jako docent wyższej szkoły teologicznej, wykładając wymienione uprzednio
przedmioty.
Ożeniłem się wcześnie, wkrótce po mojej nominacji w Kaisersaschern – potrzeba
ładu i pragnienie moralnego podporządkowania się prawom ludzkiego współżycia
kierowały mną przy tym kroku. Helena, z domu Oelhafen, moja zacna żona, która
i dzisiaj jeszcze otacza mnie opieką u schyłku życia, była córką mego starszego
kolegi uniwersyteckiego i po fachu z Zwickau w Królestwie Saskim i narażając się
na niebezpieczeństwo wywołania uśmiechu czytelnika wyznam, że imię wdzięcznej panienki, Helena, tak drogi mi dźwięk, niepoślednią odegrało rolę w tym moim
wyborze. Imię takie jest uświęceniem, a działaniu tego czystego czaru nie można
się oprzeć, choćby zewnętrzna postać jego nosicielki spełniała wysokie jego wymogi jedynie w mieszczańsko ograniczonej mierze, i to tylko przejściowo, wobec
szybko zanikającego uroku młodości. Również i córkę naszą, która dawno już połączyła swój los z pewnym dzielnym człowiekiem, prokurentem filii Bawarskiego
Banku Dyskontowego w Regensburgu, nazwaliśmy Heleną. Poza nią obdarzyła
mnie miła moja małżonka jeszcze dwoma synami, tak że, aczkolwiek w rozsądnych
granicach, doświadczyłem jednak na ludzką miarę radości i kłopotów ojcostwa.
Nic chwytającego za serce, przyznaję, nigdy w żadnym z moich dzieci się nie ujawniło. Nie mogły się równać z taką dziecięcą pięknością jak na przykład mały Nepomuk Schneidewein, bratanek Adriana i późniejsza radość jego oczu – jestem
ostatnim człowiekiem, który by tak twierdził. – Obaj moi synowie służą dziś, jeden
na cywilnym stanowisku, drugi w szeregach sił zbrojnych, swemu führerowi, że zaś
obcość mojej postawy wobec potęg ojczystych w ogóle wytworzyła wokół mnie
pewną pustkę, również i związek tych młodych ludzi z cichym domem rodzicielskim luźnym jedynie nazwać należy.
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III
Leverkühnowie był to ród wzbogaconych rzemieślników i chłopów, który rozkwitał częściowo w okręgu szmalkaldzkim, częściowo zaś w prowincji saskiej nad
brzegami Saali. Bliższa rodzina Adriana osiadła od kilku pokoleń na zagrodzie
Buchel, należącej do wiejskiej gminy Oberweiler w pobliżu Weissenfels, dokąd,
po trzy kwadranse trwającej jeździe koleją z Kaisersaschern, można było dotrzeć
jedynie wysłaną na stację furmanką. Buchel było zagrodą tak wielką, że użyczało
właścicielowi rangi zamożnego gospodarza, obejmowało jakie pięćdziesiąt morgów pól i łąk z wspólnie użytkowanym mieszanym lasem gromadzkim i bardzo
rozległym budynkiem mieszkalnym z drewna i muru pruskiego, lecz na kamiennej
podmurówce. Tworzył on wraz ze stodołami i zabudowaniami dla bydła otwarty
czworobok, w środku którego rosła niezapomniana dla mnie stara lipa, potężna,
okryta w czerwcu wspaniale pachnącym kwieciem, z zieloną ławeczką wokół pnia.
Piękne to drzewo zapewne wadziło nieco ruchowi pojazdów na podwórzu i słyszałem, że każdy kolejny syn-spadkobierca stale w młodych latach walczył z ojcem
o usunięcie lipy ze względów praktycznych, aby pewnego dnia, już jako pan obejścia, brać ją z kolei w obronę przed zamysłami własnego syna.
Jakże często lipa ta mogła była ocieniać sny wczesnego dzieciństwa i zabawy
małego Adriana, który, gdy nastał czas kwitnienia roku 1885, przyszedł na świat
na piętrze owego domu w Buchel jako drugi syn małżeństwa Jonathana i Elsbeth
Leverkühnów. Brat jego, Georg, dziś niewątpliwie gospodarz ojcowizny, wyprzedził go był o pięć lat. Siostra, Urszula, urodziła się po Adrianie, w takimże odstępie
czasu. Ponieważ do przyjaciół i znajomych, jakich Leverkühnowie posiadali w Kaisersaschern, należeli również i moi rodzice, a nawet między domami naszymi istniały
z dawien dawna szczególnie serdeczne stosunki, spędzaliśmy w stosownej ku temu
porze roku niejedno niedzielne popołudnie na folwarku, gdzie jako mieszczuchy
z wdzięcznością raczyliśmy się prostymi darami wsi, którymi nas pani Leverkühn
podejmowała: gruboziarnistym razowcem ze słodkim masłem, złocistym miodem
w plastrach, pysznymi truskawkami ze śmietaną, zsiadłym mlekiem w niebieskich
dzieżkach, posypanym okruchami czarnego chleba i cukrem. W okresie wczesnego
dzieciństwa Adriana lub Adriego, jak go nazywano, siedzieli tam jeszcze na wycugu jego dziadkowie, podczas gdy gospodarka spoczywała już całkiem w rękach
młodszego pokolenia, a stary, z szacunkiem zresztą słuchany, już tylko wieczorami,
rezonując bezzębnymi usty przy stole, mieszał się do niej. Z postaci tych przodków,
którzy wkrótce niemal jednocześnie pomarli, niewiele mi w pamięci pozostało. Tym
wyraźniej stoją mi przed oczyma ich dzieci, Jonathan i Elsbeth Leverkühnowie,
mimo iż zmienny to obraz i z biegiem mych lat chłopięcych, uczniowskich, z biegiem mych lat studenckich, przesunął się z młodości w fazy wzrastającego znużenia
z ową skuteczną niepostrzeżonością, tak dobrze znaną czasowi.
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Jonathan Leverkühn był Niemcem najlepszego pokroju, typem, jaki rzadko już
spotkać można w naszych miastach, a z pewnością nie wśród tych, którzy dzisiaj
reprezentują wobec świata nasze człowieczeństwo z jakże przygnębiającym częstokroć tupetem – fizjonomia jakby nosząca piętno dawnych czasów, niby na wsi
przechowany i przekazany obraz niemieckiego życia sprzed wojny trzydziestoletniej. Przychodziło mi to na myśl, gdy dorastając przypatrywałem mu się okiem
nieźle już do patrzenia ukształconym. Niesforne, jasne z popielatym odcieniem
włosy spadały mu na wysmukłe, wyraźnie na dwie części podzielone czoło z widocznie występującymi żyłami na skroniach, niemodnie długie, zarastały gęsto
kark, przechodząc obok pięknie ukształtowanego, małego ucha w kędzierzawą brodę, której jasny włos obrastał policzki, podbródek i zagłębienie pod wargą. Owa
dolna warga wystawała krągło i wydatnie spod krótkich, z lekka ku dołowi zwisających wąsów w uśmiechu, który w sposób niezwykle pociągający kojarzył się
z nieco wysilonym, lecz również na wpół uśmiechniętym i pogłębionym lekkim
onieśmieleniem spojrzeniem niebieskich oczu. Nos miał grzbiet cienki i delikatnie
wygięty, szczupłą, pozbawioną zarostu część twarzy pod kośćmi policzkowymi
pogłębiały cienie. Żylastą szyję miał przeważnie odsłoniętą i nie lubił miejskiej,
powszedniej odzieży, która też nie sprzyjała jego postaci, zwłaszcza zaś nie pasowała do jego rąk, do tej silnej, opalonej i suchej, lekko piegowatej ręki, którą obejmował gałkę laski idąc na wieś do rady gminnej.
Konsyliarz jakiś spostrzegłby może po pewnym przymglonym wysileniu tego
spojrzenia, pewnej wrażliwości owych skroni, niejaką skłonność do migreny, której Jonathan podlegał wprawdzie, lecz w dość ograniczonym stopniu, nie częściej
niż raz na miesiąc i tak, że nie zmuszało go to do przerywania pracy. Lubił fajkę,
półdługą, porcelanową fajkę z przykrywką, której specyficzny aromat machorkowy znacznie przyjemniej niż przestały opar cygar i papierosów przepajał atmosferę dolnych pomieszczeń. Lubił ponadto do poduszki tęgi dzban merseburskiego
piwa. W zimowe wieczory, gdy za drzwiami jego własność i scheda spoczywały
pod śniegiem, widywano go przy lekturze, zwłaszcza przy grubej, w wytłaczaną
świńską skórę oprawnej i na rzemyki zawiązywanej dziedzicznej Biblii, która, za
książęcym zezwoleniem, około roku 1700 wydrukowana została w Brunszwiku
i zawierała nie tylko „uduchowione” przedmowy i glosy marginesowe doktora
Marcina Lutra, lecz także przeróżne summaria, locos parallelos i każdy rozdział
objaśniające, historyczno-moralne wersety niejakiego pana Dawida von Schweinitz.
O książce tej krążyła legenda, a raczej przekazywana ścisła o niej wiadomość, iż
była ona własnością owej księżniczki von Braunschweig-Wolfenbüttel, która poślubiła syna Piotra Wielkiego. Potem jednak sfingowała własną śmierć, tak iż odbył
się jej pogrzeb, podczas gdy ona sama uciekła na Martynikę i tam wstąpiła w związek małżeński z pewnym Francuzem. Jakże często Adrian, który miał szczególnie
wyczulony zmysł komizmu, śmiał się jeszcze później wraz ze mną z tej historii,
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którą ojciec jego, unosząc głowę znad książki, opowiadał z łagodnym a głębokim
spojrzeniem, po czym, widocznie wcale nie zrażony nieco skandaliczną proweniencją tego świętego druku, ponownie zwracał się ku wierszowanym komentarzom
pana von Schweinitz lub ku „Kazaniu Salomona do tyranów”.
Obok nabożnej tendencji jego lektury jawiła się jednak jeszcze inna, którą w
pewnym okresie dziejów scharakteryzowano by w ten sposób, iż pragnął on „elementa spekulować”. Oznacza to, że uprawiał na skromną skalę i skromnymi środkami studia przyrodnicze, biologiczne a także i chemiczno-fizyczne, w czym ojciec
mój wspomagał go niekiedy materiałami ze swego laboratorium. Owo zapomniane,
a niewolne od wyrzutu określenie takich badań wybrałem wszakże dlatego, że daje
się w nim dostrzec pewne zabarwienie mistyczne, co niegdyś byłoby chyba podejrzane jako skłonność do czarnoksięstwa. Pragnę zresztą dodać, że zawsze doskonale rozumiałem ową nieufność epoki religijno-spirytualistycznej do kiełkującej
właśnie namiętności badania tajemnic natury. Bojaźń boża musiała upatrywać w tym
libertyńskie zadawanie się z rzeczami zakazanymi, niezależnie od sprzeczności,
którą w tym dostrzec można, iż twór boży, naturę i życie traktowano jako dziedzinę
moralnie podejrzaną. Natura sama jest zbyt pełna produkcji łudząco zatrącających
o czarnoksięstwo, dwuznacznych kaprysów, na pół osłoniętych i dziwacznie na niepewność wskazujących aluzji, aby skromnie sama siebie ograniczająca pobożność
nie miała w zadawaniu się z nią upatrywać zuchwałego wykroczenia.
Gdy ojciec Adriana otwierał wieczorem swe barwne ilustrowane książki o egzotycznych motylach i stworach morskich, spozieraliśmy nieraz, synowie jego i ja,
a czasem i pani Leverkühn, ponad pokrytą skórą, bocznymi oparciami pod głowę
opatrzoną tylną poręczą jego fotela, on zaś wskazującym palcem kierował naszą
uwagę na wymalowane tam wspaniałości i dziwaczności: owe we wszystkich barwach palety mroczne i jaśniejące, kołyszące się, z najbardziej wyszukanym smakiem artystycznym opatrzone wzorami i rozmaicie ukształtowane papilios i morphios tropiku, – owady, które w swej fantastycznie przesadnej piękności pędzą
efemeryczny żywot, a spośród których pewne uchodzą wśród tubylców za złe duchy
przynoszące malarię. Najwspanialsza barwa, którą ukazują, piękny jak sen lazurowy błękit, nie jest, jak nas pouczał Jonathan, bynajmniej rzeczywistą i prawdziwą
barwą, lecz zostaje wywołana przez delikatne żłobkowania oraz innego rodzaju
ukształtowania łuseczek na ich skrzydłach, przez mikrostrukturę, która wskutek
najbardziej misternego załamywania promieni świetlnych i wyłączenia większości
z nich powoduje, iż do oczu naszych dociera jedynie przepysznie jaśniejący błękit.
– Patrzajcież – słyszę jeszcze głos pani Leverkühn – a więc to złuda?
– A czy błękit nieba nazywasz złudą? – odparł jej mąż odwracając się ku niej. –
Barwnika, z którego on się bierze, także mi wymienić nie możesz.
Doprawdy, gdy to piszę, wydaje mi się, jakbym stał jeszcze z panią Elsbeth, Georgiem i Adrianem za fotelem ojca i śledził jego palec, wskazujący te twory. Były
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tam odmalowane motyle szklistoskrzydłe, nie mające w ogóle łusek na skrzydłach,
tak że wydają się z delikatnego szkła i przetkane jedynie siecią ciemniejszych żyłek.
Motyl taki, w swej przezroczystej nagości miłujący mroczny cień listowia, nazywał się hetaera esmeralda. Ma ona na swych skrzydłach jedną tylko ciemną plamę
barwy różowofioletowej, która, ponieważ poza tym motyla tego wcale nie widać,
upodabnia go w locie do unoszonego wiatrem płatka kwiatu. Była tam także tropikalna kallima, której skrzydła, pyszniąc się z wierzchu pełnym, soczystym trójdźwiękiem barw, od spodu z niesamowitą dokładnością upodobniają się do liścia, nie
tylko formą i żyłkowaniem, lecz nadto jeszcze dzięki skrupulatnemu odtworzeniu
drobnych nieczystości, naśladownictwu kropel wody, brodawkowatych narośli
grzybkowych i temu podobnych jeszcze. Jeśli to przemyślne stworzenie przysiadało ze złożonymi skrzydłami wśród liści, znikało dzięki temu podobieństwu w swym
otoczeniu tak całkowicie, że nawet najżarłoczniejszy wróg nie mógłby go tam wytropić.
Jonathan usiłował, i nie bez rezultatu, podzielić się z nami swoim wzruszeniem
na widok tego, sięgającego w wyrafinowany sposób aż w sferę indywidualnych
ułomności, ochronnego naśladownictwa. – Jakże tego zwierz ten dokonał? – zapytywał. – Jak tego dokonuje natura poprzez zwierzę? Bo własnej jego obserwacji
i wyrachowaniu takiej sztuczki w żaden sposób nie można przypisać. Tak, tak, natura zna doskonale swe listowie, nie tylko w jego doskonałości, lecz także z jego
drobnymi powszednimi wadami i zwyrodnieniami, i z figlarnej życzliwości powtarza jego pozór zewnętrzny w innej dziedzinie, od spodu skrzydeł tego swojego
motyla, dla oszukania innych swoich tworów. Ale dlaczego właśnie ten motyl posiada ów chytry przywilej? A jeśli skądinąd celowe to dla niego, że w stanie spoczynku na włos upodabnia się do liścia – gdzież się podziewa celowość, widziana
od strony jego głodnych prześladowców, owych jaszczurek, ptaków i pająków, dla
których przeznaczony jest przecież na pokarm, a które go, skoro tylko zechce, najbystrzejszym nawet spojrzeniem nie zdołają wyśledzić? Pytam was o to, abyście
przypadkiem wy mnie o to samo nie zapytali.
Jeśli jednak ów motyl mógł był dla własnej obrony uczynić się niewidzialnym,
to wystarczyło dalej przeglądać ową książkę, aby zawrzeć znajomość z takimi,
które za pomocą szczególnie rzucającej się w oczy, ba, natrętnej i najjaskrawszej
widoczności osiągały ten sam cel. Były one nie tylko szczególnie wielkie, lecz
nadto z wyjątkowym przepychem ubarwione i wzorzyste i, jak dodawał ojciec Leverkühn, latały swoimi drogami w tej pozornie wyzywającej szacie z ostentacyjną
powolnością, której jednak nikt niechaj nie nazywa zuchwałą, lecz która miała
w sobie raczej przygnębienie, latały nigdy się nie kryjąc i nigdy też przez żadne
stworzenie, małpę, ptaka ani jaszczurkę, nawet jednym spojrzeniem nie odprowadzane. Dlaczego? Dlatego, że były obrzydliwością. I dlatego, że przez swą wyzywającą piękność, a do tego jeszcze powolność swego lotu, to właśnie dawały do
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zrozumienia. Sok ich miał tak wstrętny smak i zapach, że, jeśli kiedykolwiek zdarzało się jakieś nieporozumienie, jakaś pomyłka, ten, kto zamierzał był udelektować się jednym spośród nich, wypluwał kęs ów ze wszelkimi oznakami obrzydzenia. Niejadalność ich jednak znana jest całej przyrodzie i są bezpieczne – smutno
bezpieczne. My przynajmniej, stojąc za fotelem Jonathana, zadawaliśmy sobie
pytanie, czy bezpieczeństwo ich nie łączy się raczej z pohańbieniem, niżby je było
można nazwać radosnym. Jakiż był jednak tego skutek? Ten, że inne gatunki motyli sprytnie oblekły się tą samą ostrzegawczą wspaniałością i również w powolnym
locie płynęły niedotykalne i melancholijnie-bezpieczne, mimo iż były najzupełniej
jadalne.
Zarażony uweseleniem Adriana z powodu tych nowinek, jego śmiechem, który
dosłownie nim wstrząsał i łzy mu wyciskał, musiałem i ja roześmiać się serdecznie. Lecz ojciec Leverkühn uciszył nas jednym „pst!”, chciał bowiem, aby wszystkie te sprawy rozważać z troskliwą nabożnością, – z tą samą tajemną nabożnością,
z jaką, powiedzmy, wpatrywał się w niepojęte pismo rysunkowe na skorupach niektórych muszli, posługując się przy tym nieraz swą wielką czworokątną lupą i nam
także oddając ją do dyspozycji. Zapewne, widok tych stworzeń, ślimaków mianowicie i muszli morskich, był również wiele znaczący, przynajmniej jeśli się pod
kierunkiem Jonathana przeglądało ich podobizny. Najbardziej zdumiewającą przy
tym myślą było, że wszystkie te, ze wspaniałą pewnością i równie śmiałym, jak
delikatnym poczuciem kształtu wykonane sklepienia i zwoje, ze swymi różowymi
otworami i opalizującą, fajansową gładzizną różnokształtnej obudowy, były własnym dziełem ich galaretowatych mieszkańców – co najmniej jeśli się obstawało
przy mniemaniu, że natura sama siebie tworzy, i nie przywoływało pomocy Stwórcy, którego dziwnie wszakże byłoby wyobrazić sobie jako pełnego fantazji plastyka i ambitnego artystę, celującego w garncarskiej glazurze, tak że nigdzie bardziej
niż tu nie doświadczamy pokusy włączenia w ów proces rzemieślniczego półboga,
czyli demiurga – rzec chciałem: że śliczne te konchy były produktem tychże mięczaków, które chroniły.
– Wy – mówił nam Jonathan – jak to z łatwością możecie stwierdzić obmacując
własne łokcie albo żebra, wytworzyliście, stawając się, w waszym wnętrzu mocne
rusztowanie, szkielet, który daje oparcie waszemu ciału, waszym mięśniom i który
obnosicie w sobie, jeśli nie lepiej byłoby powiedzieć: który was obnosi. Tu rzecz
ma się odwrotnie. Te stworzenia całą swą twardość wyrzuciły na zewnątrz, nie jako
rusztowanie, lecz jako dom, i właśnie fakt, że nie jest ona wnętrzem, lecz czymś
zewnętrznym, jest zapewne powodem jej piękności.
Przy takich uwagach ojca, jak ta o próżności rzeczy widzialnych, my, chłopcy,
Adrian i ja, spoglądaliśmy pewnie na siebie z nieco zdziwionym półuśmiechem.
Niekiedy owa zewnętrzna estetyka bywała zdradliwa, gdyż niektóre ślimaki
conidalne, uroczo asymetryczne, w żyłkowaną, bladą różowość lub miodowy brąz
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upstrzony białymi plamami zanurzone zjawiska, były osławione z powodu swych
jadowitych ukąszeń – i w ogóle, kiedy słuchało się gospodarza na Buchel, niejaka
zła sława bądź też dwuznaczna fantastyka nie dawały się oddzielić od całego tego
zadziwiającego wycinka życia. Osobliwa jakaś ambiwalencja poglądów przejawiała się zawsze w bardzo różnorodnym użytku, jaki z tych pysznych tworów czyniono. W średniowieczu należały one do stałego inwentarza kuchni czarownic i sklepionych piwnic alchemików oraz uznawane były za najodpowiedniejsze naczynia
do przechowywania trucizn i napojów miłosnych. Skądinąd jednak i jednocześnie
służyły podczas nabożeństw do przechowywania hostii i relikwii, a nawet jako
kielichy mszalne. Ileż spraw tu się styka – trucizna i piękno, trucizna i czary, ale
także czary i liturgia. Jeśli tego nie myśleliśmy, to jednak komentarze Jonathana
Leverkühna dawały nam to niejasno odczuć.
Co się zaś tyczy owego pisma rysunkowego, co do którego nigdy się właściwie
nie uspokoił, to znajdowało się ono na skorupie pewnej niezbyt wielkiej muszli
z Nowej Kaledonii, a wykonane było w z lekka w czerwień wpadającym brązowym
kolorze na białawym tle. Znaki, jakby pędzlem pociągnięte, przechodziły na skraju
w kreskową wręcz ornamentykę, na większej jednak części sklepionej powierzchni
miały w swej wymyślnej złożoności najwyraźniej wygląd komunikatywnych znaków. O ile sobie przypominam, wykazywały znaczne podobieństwo z wczesnoorientalnymi rodzajami pisma, na przykład z duktem staroaramejskim, i ojciec mój
musiał przynosić swemu przyjacielowi z wcale nieźle zaopatrzonej biblioteki miejskiej w Kaisersaschern książki archeologiczne, dające możność badań i porównań.
Oczywiście studia te nie dawały żadnych rezultatów czy też raczej tak pogmatwane i niedorzeczne, że do niczego nie prowadziły. Z niejaką melancholią przyznawał
to również Jonathan pokazując nam ów zagadkowy rysunek. – Zbadanie istotnego
sensu tych znaków – mówił – okazało się niemożliwością. Niestety, moi drodzy,
tak to jest. Wymykają się one naszemu zrozumieniu i, chociaż to bolesne, na tym
zapewne się skończy. Jeśli jednak powiadam „wymykają się”, to jest to właśnie
tylko przeciwieństwem słów „otwierają się”, a tego, że natura wymalowała ów
szyfr, do którego brak nam klucza, na skorupie swego tworu dla samej tylko ozdoby, tego mi nikt nie wmówi. Ozdoba i znaczenie biegły zawsze obok siebie, stare
pisma także służyły równocześnie ozdobie i przekazaniu. Niechaj mi nikt nie mówi,
że tu nie chciano nam czegoś przekazać! Fakt, że to przekazanie jest dla nas niedostępne, zagłębianie się w tę sprzeczność to także rozkosz.
Czy zastanawiał się nad tym, że, jeśliby istotnie chodziło tutaj o jakieś tajne
pismo, natura musiałaby posługiwać się własną, z niej samej zrodzoną, zorganizowaną mową? Jakąż bowiem spośród tych, które wynaleźli ludzie, miałaby wybrać,
aby siebie wyrazić? Już wówczas jednak, jako chłopak, pojąłem bardzo wyraźnie,
że pozaludzka natura z samej istoty rzeczy jest illiterata, co w moich oczach zresztą stanowi właśnie o jej niesamowitości.
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Tak, ojciec Leverkühn był umysłem spekulatywnym i dociekliwym i, jak już
powiedziałem, jego pociąg do badań naukowych – jeśli można mówić o naukowych
badaniach, tam gdzie właściwie chodzi tylko o marzycielską kontemplację – skłaniał się zawsze w pewnym określonym kierunku, a mianowicie ku mistycyzmowi
bądź też pełnemu przeczuć półmistycyzmowi, ku któremu, jak mi się wydaje, myśl
ludzka zgłębiająca sprawy natury niemal z konieczności zostaje skierowana. Że
przedsięwzięcie to, mianowicie doświadczenie natury, wywoływanie jej fenomenów, „kuszenie” jej przez ujawnianie jej działalności przy pomocy eksperymentów
– że wszystko to jest już całkiem bliskie czarnoksięstwa, ba, należy już nawet do
jego zakresu i samo jest dziełem „kusiciela”, było przeświadczeniem minionych
epok; przeświadczeniem godnym szacunku, jeśli mam tu wyrazić swoje zdanie.
Chciałbym wiedzieć, jakimi oczami spoglądano by wówczas na owego człowieka
z Wittenbergi, który, jak nam opowiadał Jonathan, przed stu kilkudziesięciu laty
dokonał był eksperymentu z widzialną muzyką, co i nam niekiedy pokazywano.
Do nielicznych przyrządów fizycznych, jakimi rozporządzał ojciec Adriana, należała okrągła i w środku jedynie na kolcu swobodnie oparta szklana płyta, na której
się ów cud dokonywał. Płyta owa była mianowicie posypana drobniutkim piaskiem
i ojciec, przy pomocy starego smyczka od wiolonczeli, którym po jej brzegu z góry
na dół przeciągał, wprawiał ją w drgania, poruszony zaś piasek przesuwał się i układał w zdumiewająco precyzyjne a różnorakie arabeski i figury. Ta wizualna akustyka, w której oczywistość i tajemnica, prawo i osobliwość nader uroczo wspólnie
występowały, bardzo się nam, chłopcom, podobała; lecz nie mniej ważnym powodem, dla którego często prosiliśmy o jej pokazanie, była również chęć sprawienia
przyjemności eksperymentatorowi.
Podobne upodobanie znajdował on w lodowych kwiatach w dni zimowe; gdy
owe krystaliczne opady pokrywały małe, chłopskie szybki domostwa w Buchel,
potrafił przez pół godziny zgłębiać ich strukturę gołym okiem i przez swoje powiększające szkło. Rzec chciałbym: wszystko byłoby dobrze i można by było przejść
nad tym do porządku dziennego, gdyby owe twory, tak jak być powinno, trzymały
się symetryczno-figuralnego, ściśle matematycznego i regularnego porządku. Lecz
fakt, że z jakimś bezwstydnym kuglarstwem naśladowały roślinność, że prześlicznie udawały wachlarze paproci, trawę, gwiazdy i kielichy kwiatów, że za pomocą
swych lodowatych środków wdzierały się po dyletancku w sprawy organiczne, najbardziej przejmował Jonathana i bez końca z niejakim potępieniem, lecz także i podziwem potrząsał nad tym głową. – Czy te fantasmagorie – brzmiało jego pytanie –
stanowią w z ó r dla kształtów roślinnych, czy też ich n a ś l a d o w n i c t w o ?
Ani jedno, ani drugie, odpowiadał zapewne sam sobie; były to twory równoległe.
Twórcza natura śniła i tu i tam ten sam sen, a jeśli można mówić o naśladownictwie, to z pewnością o wzajemnym tylko. Czyż należało stawiać za wzór prawdziwe dzieci pól i łąk tylko dlatego, że posiadały głębię organicznego istnienia, pod23

czas gdy lodowe kwiaty były jedynie zjawiskiem? Lecz pojawianie się ich było
wynikiem nie mniej skomplikowanego współgrania materii niż to, które występowało u roślin. – Jeśli dobrze rozumiałem naszego gospodarza, to zajmowało go zagadnienie jedności ożywionej i owej tak zwanej nieożywionej przyrody oraz myśl,
że wobec niej grzeszymy, przeciągając zbyt wyraźną granicę między tymi dwiema
dziedzinami, gdyż w istocie jest ona przecież przenikalna i właściwie nie ma takiej
elementarnej zdolności, która byłaby wyłącznie zastrzeżona dla stworzeń żywych
i której biolog nie mógłby studiować również na nieożywionym modelu.
W jak zaskakujący sposób dziedziny te istotnie się zazębiają, pouczyła nas „pożerająca kropla”, której ojciec Leverkühn nie jeden raz w naszych oczach podawał
pożywienie. Kropla, z czegokolwiek by się składała, z parafiny, oleju eterycznego
– nie przypominam już sobie dokładnie, z czego składała się tamta, wydaje mi się
jednak, że był to chloroform, – otóż kropla, powiadam, nie jest zwierzęciem, choćby najbardziej prymitywnym, nie jest nawet amebą, zakładamy więc, że nie może
odczuwać apetytu na pożywienie ani zatrzymywać tego, co jej służy, a tego, co nie
służy, wydalać. To wszystko jednak robiła właśnie nasza kropla. Wisiała odosobniona w szklance wody, gdzie Jonathan zapewne przy pomocy cieniutkiej strzykawki był ją umieścił. Potem zaś robił, co następuje. Brał pincetą cieniutką szklaną
sztabkę, właściwie tylko nitkę ze szkła, którą nasmarował uprzednio szelakiem,
i podsuwał w pobliże kropli. Robił jedynie to, reszty zaś dokonywała kropla. Wyrzucała na swą powierzchnię mały bąbelek, coś jakby wzgórek chłonny, przez który wchłaniała w siebie całą sztabkę, w całej jej długości. Sama rozciągała się przy
tym wzdłuż, przybierała kształt gruszki, chcąc całkowicie pochłonąć swój łup, tak
aby końce jego nie wystawały, i, daję na to słowo, zaczynała, znów się stopniowo
zaokrąglając, przyjmować ponownie kształt jajowaty, zjadać ów szelak ze szklanej
sztabki i zasilać nim swoje ciało. Dokonawszy tego, wyrzucała, powracając do kulistego kształtu, czysto wylizany sprzęt, w poprzek poza swoje brzegi, w otaczającą
ją wodę.
Nie mogę twierdzić, że oglądałem to chętnie, ale przyznaję, że porywało mnie
to, i Adriana zapewne także, mimo iż zawsze przy tego rodzaju pokazach ogromnie
korciło go do śmiechu i tłumił wesołość jedynie ze względu na ojcowską powagę.
Pożerającą kroplę można było od biedy uważać za śmieszną; lecz uczucia tego nie
doznawałem bynajmniej na widok pewnych niewiarygodnych i niesamowitych
tworów natury, które udawało się ojcu Adriana wyhodować w najdziwaczniejszej
kulturze i które również pozwalał nam oglądać. Nigdy nie zapomnę tego widoku.
Naczynie krystalizacyjne, w którym się owe twory znajdowały, było w trzech
czwartych napełnione z lekka kleistym płynem, mianowicie rozcieńczonym szkłem
wodnym, a z piaszczystego dna wyrastał groteskowy pejzażyk rozmaicie zabarwionych porostów, pomieszana wegetacja niebieskich, zielonych i brązowych latorośli, przypominających algi, grzyby, narosłe polipy, a także mchy, również muszle,
24

kolbki nasienne, drzewka lub konary drzewek, tu i ówdzie zaś po prostu ludzkie
członki – najosobliwsze rzeczy, jakie kiedykolwiek miałem przed oczami: osobliwe nie tyle ze względu na swój dziwaczny wprawdzie i zdumiewający wygląd, ile
z powodu swej głęboko melancholijnej natury. Gdy bowiem ojciec Leverkühn pytał nas, co o tym sądzimy, a my odpowiadaliśmy nieśmiało, że to chyba rośliny. –
Nie – odpowiadał – to nie są rośliny, one je tylko udają. Ale nie szanujcie ich mniej
z tego powodu! Właśnie to, że tak czynią i z całych sił starają się o to, godne jest
wszelakiego szacunku.
Okazało się, że owe porosty były całkowicie nieorganicznego pochodzenia,
uformowały się przy pomocy materiałów pochodzących z apteki „Pod Niebiańskimi Zwiastunami”. Piasek na dnie naczynia posypał Jonathan, przed napełnieniem
go roztworem szkła wodnego, rozmaitymi kryształkami; były to, jeśli się nie mylę,
kryształki chromokwaśnego potasu i siarczanu miedzi i z tego posiewu rozwinęła
się, jako rezultat procesu fizycznego określanego mianem „ciśnienia osmotycznego”, ta pożałowania godna hodowla, dla której jej opiekun usiłował w większym
jeszcze stopniu pozyskać naszą sympatię. Pokazał nam mianowicie, że te żałosne
imitacje życia pożądają światła, są „heliotropiczne”, jak to nauka o Życiu nazywa.
Wystawił nam owo akwarium na światło słoneczne, osłoniwszy uprzednio trzy
jego boki i, patrzcież, ku ścianie szklanego naczynia, przez którą wpadało światło,
skłoniła się wkrótce cała ta podejrzana kolonia; grzyby, falliczne łodygi polipów,
drzewka i źdźbła alg wraz z na wpół ukształtowanymi członkami ludzkimi, i to z tak
tęsknym dążeniem do ciepła i radości, że dosłownie uczepiły się szyby i mocno do
niej przywarły.
– A przecież są martwe – powiedział Jonathan i łzy napłynęły mu przy tym do
oczu, podczas gdy Adrianem, jak widziałem, wstrząsnął hamowany śmiech.
Co się mnie tyczy, nie zdołam rozstrzygnąć, czy zjawiska takie powinny pobudzać do śmiechu, czy do płaczu. Jedno tylko powiadam: upiorne wybryki tego
rodzaju są wyłącznie sprawą natury, zwłaszcza zuchwale przez człowieka kuszonej
natury. W czcigodnym królestwie humaniorów jest się od takich strachów bezpiecznym.

IV
Ponieważ poprzedni odcinek i tak rozrósł się ponad miarę, dobrze zrobię otwierając nowy, aby choćby w kilku słowach złożyć hołd również i portretowi gospodyni
na Buchel, drogiej matce Adriana. Być może, iż wdzięczność, którą odczuwa się
wobec własnego dzieciństwa, nadto zaś smakowite poczęstunki, jakimi nas podej25

mowała, obraz ten upiększają – twierdzę wszakże, że w życiu nie spotkałem bardziej pociągającej kobiety nad Elsbeth Leverkühn, a mówię o jej skromnej, nie
mającej pretensji intelektualnych osobie z szacunkiem, który wpaja mi przekonanie, że geniusz syna wiele zawdzięczał witalnej udatności jego matki.
Jeśli sprawiało mi radość przypatrywanie się pięknej, staroniemieckiej głowie
jej męża, – wzrok mój z nie mniejszą przyjemnością zatrzymywał się na jej tak na
wskroś miłej, swoiście wyrazistej postaci o harmonijnych proporcjach. Urodzona
w okolicach Apoldy, była tak ciemnowłosa, jak to się niekiedy zdarza w krajach
niemieckich, mimo iż w konkretnym wypadku genealogia nie daje podstaw do
przypisywania tego domieszce krwi romańskiej. Z uwagi na ciemną czerń jej włosów, jak i spokojnie a przyjaźnie spoglądające oczy można by było uważać ją za
Włoszkę, gdyby nie przeczyła temu pewna germańska twardość rysów twarzy.
Twarz ta stanowiła dość krótki owal, z raczej spiczasto ściągniętą brodą, niezbyt
regularnym, z lekka wgniecionym, na końcu trochę zadartym nosem i ze spokojnymi, nie nadmiernie pełnymi, ale i nie nazbyt ostro zarysowanymi ustami. Zakrywające połowę uszu włosy, o których już mówiłem i które, podczas gdy dorastałem,
z wolna się posrebrzały, ściągnięte były tak mocno, że lśniły jak lustro, a przedziałek nad czołem ukazywał białą skórę głowy. Mimo to – nie zawsze wprawdzie,
a więc zapewne i nieumyślnie – nieco włosów zwisało luźno i nader wdzięcznie
koło uszu. Warkocz, za naszych lat dziecinnych jeszcze gruby, był na chłopską
modłę zwinięty w tyle głowy, a w dni świąteczne nieraz przepleciony barwnie haftowaną wstążką.
Odzieży miejskiej nie lubiła, podobnie jak i jej mąż, powierzchowność mieszczanki nie pasowała do niej, znakomicie natomiast strój wiejski, na wpół kostiumowy, w którym ją widywaliśmy: gruba samodziałowa, jak to u nas zwano, spódnica,
do niej rodzaj lamowanego gorsetu z kwadratowym wycięciem, odsłaniającym jej
nieco przykrótką szyję i górną część piersi, na których, bywało, zwisał niekiedy
skromny złoty klejnocik. Opalone, nawykłe do pracy ręce, ani stwardniałe, ani
nadmiernie wypielęgnowane, z obrączką na prawej, miały, rzec chciałbym, coś tak
po ludzku prawego i rzetelnego, że przyglądaliśmy się im z przyjemnością, tak jak
i zdecydowanie stąpającym, niedużym i nie nazbyt małym, zgrabnym nogom w wygodnych butach na niskim obcasie i w zielonych albo szarych wełnianych pończochach, opinających zgrabnie ukształtowane kostki. Wszystko to było przyjemne.
Najładniejszy wszakże był jej głos o brzmieniu ciepłego mezzosopranu, w mowie
zaś, przy z lekka turyngskim zabarwieniu głosek, wprost niezwykle powabny. Nie
mówię „przymilny”, gdyż kryłby się w tym jakiś świadomy zamiar. Urok tego głosu wywodził się z wewnętrznej muzykalności, która zresztą pozostawała w ukryciu,
gdyż Elsbeth nie troszczyła się o muzykę, niejako wcale się do niej nie przyznawała. Zdarzało się, iż mimochodem brała parę akordów na starej gitarze, stanowiącej ozdobę ściany saloniku, a nawet nuciła przy tym tę czy inną oderwaną zwrotkę
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jakiejś pieśni; lecz w pełnym tego słowa znaczeniu w śpiewanie się nie wdawała,
choć gotów jestem się założyć, że miała znakomity materiał głosowy.
W każdym razie nigdy nie słyszałem milszej mowy, choć wszystko, co mówiła,
było zawsze najprostsze i najbardziej rzeczowe; moim zaś zdaniem znaczy wiele,
że to naturalne i z instynktownym smakiem urobione piękne brzmienie macierzyńskiego głosu od pierwszej chwili dochodziło uszu Adriana. Mnie osobiście pomaga to w zrozumieniu niewiarygodnego zmysłu dźwięku, przejawiającego się w jego
dziełach, choć można by tu wysunąć zarzut, że brat jego, Georg, doświadczał tego
samego przywileju, co wszakże nie miało wpływu na kształtowanie się jego życia.
Był on zresztą podobniejszy do ojca, podczas gdy Adrian fizycznie wziął znacznie
więcej po matce – a jednak i w tym przejawia się pewna sprzeczność, gdyż Adrian,
nie Georg, odziedziczył po ojcu skłonność do migreny. Lecz całokształt postaci
drogiego zmarłego, jak i wiele szczegółów: ciemna cera, wykrój oczu, zarys ust
i brody, pochodziły od matki, co szczególnie było wyraźne, gdy chodził gładko
ogolony, a więc zanim zapuścił bródkę w klin, która mocno jego twarz zmieniała,
co zresztą nastąpiło dopiero w późniejszych latach. Czerń macierzyńskiej i lazur
ojcowskiej tęczówki zmieszały się w jego oczach w przyćmioną błękitnoszarozieloną barwę, nakrapianą cętkami o metalicznym refleksie i z rdzawym otokiem wokół źrenic. Zawsze też byłem w głębi duszy przekonany, że owo przeciwieństwo
między oczami rodziców i zmieszanie obu barw w jego własnych oczach stanowiło o chwiejności jego ideału estetycznego w tym względzie i przez całe życie nie
pozwalało mu zadecydować, jakim oczom, czarnym czy niebieskim, daje pierwszeństwo u innych. Zawsze jednak urzekały go skrajności; smolisty połysk spośród
rzęs albo promienny błękit.
Wpływ pani Elsbeth na czeladź w Buchel, nieliczną zresztą w spokojniejszych
dla gospodarstwa porach roku, a zwiększaną jedynie w okresie żniw spośród okolicznego chłopstwa, był jak najlepszy i, jeśli to dobrze postrzegłem, autorytet jej
wśród tych ludzi był nawet większy niż jej męża. Obraz niektórych majaczy jeszcze
przede mną: na przykład postać koniucha Thomasa, tego właśnie, który zwykł był
przyjeżdżać po nas na dworzec w Weissenfels i znów nas tam odwozić, jednookiego, niezwykle kościstego i wysokiego, przy tym jednak garbem u nasady karku obarczonego człowieka, który zresztą często obnosił na nim małego Adriana jak na koniu;
było to, jak mnie później jeszcze niejednokrotnie mistrz zapewniał, nader praktyczne
i wygodne siedzisko. Przypominam sobie nadto pewną dziewkę stajenną, imieniem
Hanne, o trzęsących się piersiach i bosych, wiecznie ugnojonych nogach, z którą
Adrian również zawiązał był w wieku chłopięcym ściślejszą przyjaźń ze względów, które później trzeba będzie jeszcze wyjaśnić. Była tam także zarządzająca
gospodarką mleczarską wdowa w czepcu, pani Luder, której mina nacechowana
niezwykłą godnością miała zapewne po części na celu protest przeciwko własnemu
nazwisku, z drugiej jednak strony wiązała się z faktem, że osoba ta umiała wyra27

biać wyśmienity ser z kminkiem. Ona to, pod nieobecność pani domu, podejmowała nas poczęstunkiem w oborze, w tym dobroczynnym miejscu, gdzie spod palców przycupniętej na stołeczku dójki spływało dla nas do szklanek ciepłe, pieniste
i pożytecznym bydlątkiem pachnące mleko.
Nie gubiłbym się z pewnością w drobiazgowych wspomnieniach o tym dziecięcym wiejskim świecie wraz z otaczającą go prostą scenerią pól, lasów, wzgórz
i jezior, gdyby nie to, że one właśnie stanowiły najwcześniejsze otoczenie Adriana,
aż do dziesiątego roku jego życia, stanowiły jego dom rodzinny, krajobraz jego
pierwszych dni, który tak często bywał wspólny dla nas obu. Był to czas, z którego
wyrosło nasze „ty” i w którym on również musiał był mówić mi po imieniu, – nie
słyszę tego już teraz, lecz rzeczą nie do pomyślenia jest, żeby sześcio– czy ośmiolatek nie nazywał mnie „Serenus” lub po prostu „Seren”, tak jak ja jego „Adri”.
Nie potrafię ustalić momentu – musiał to być już jednak początek naszych lat szkolnych – w którym przestał mnie tym darzyć i zaczął, jeśli w ogóle to czynił, zwracać się do mnie już tylko po nazwisku, podczas gdy mnie wydawałoby się czymś
wręcz brutalnym i niemożliwym odpłacać mu tym samym. Tak było – i tylko tego
brak, aby zaczęło wyglądać na to, że chcę się uskarżać. Godnym wzmianki jedynie
zdawał mi się fakt, że ja zwałem go „Adrian”, on mnie natomiast, jeśli nie unikał
tego w ogóle, nazywał „Zeitblom”. – Poniechajmy jednak tej osobliwości, do której się najzupełniej przyzwyczaiłem, i wróćmy do Buchel!
Przyjacielem jego, a także moim, był pies podwórzowy Suso – właśnie tak dziwnie się wabił – nieco sparszywiały ogar, który, gdy mu przynoszono pożywienie,
zwykł był śmiać się szeroko całą gębą, lecz dla obcych wcale nie był łagodny, wiódł
zaś osobliwy żywot psa łańcuchowego, przywiązanego przez cały dzień do swej
budy i misek, który jedynie cichą nocą swobodnie przemyka po podwórzu. Razem
zaglądaliśmy w niechlujne skłębienie chlewu, a wspomnienia dawnych opowieści
dziewek służebnych o tym, że te brudne stworzenia o chytrych, jasną rzęsą otoczonych niebieskich oczkach i ociężałych od słoniny tułowiach, barwą przypominających ludzkie ciała, pożerają niekiedy małe dzieci, zmuszały nasze gardła do naśladowania jakby spod ziemi wydobywającego się „chrum-chrum”, po czym oglądaliśmy miot różowych, drgających prosiąt u sutek maciory. Wspólnie bawiliśmy się
pedantycznym życiem czeredy kur za drucianą siatką, upływającym przy akompaniamencie godnie umiarkowanych odgłosów, niekiedy tylko wyradzających się w
histerię, oraz składaliśmy pełne rezerwy wizyty ulom stojącym za domem, obeznani już ze świdrującym, choć dającym się wytrzymać bólem, którego się doznawało,
gdy jedna z tych niestrudzonych zbieraczek zabłąkała się na twój nos i poczuwała
się do niemądrego wysiłku, żeby cię ukłuć.
Przypominam sobie porzeczki w sadzie, których szypułki przeciągaliśmy między
wargami, liście szczawiu, których kosztowaliśmy na łące, pewne kwiaty, z których
kielichów wysysaliśmy drobinę słodkiego nektaru, żołędzie, które żuliśmy leżąc
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na wznak w lesie, purpurowe, słońcem przegrzane jeżyny, które zbieraliśmy z przydrożnych krzaków i których cierpki sok gasił nasze dziecięce pragnienie. Byliśmy
dziećmi – a to spojrzenie wstecz rzucam nie z uwagi na własną wrażliwość, lecz ze
względu na niego, myśląc o jego przeznaczeniu, o pisanym mu wstąpieniu z doliny
niewinności na niegościnne, ba, straszliwe wyżyny. Było to życie artysty; a ponieważ mnie, prostemu człowiekowi, dane było oglądać je z tak bardzo bliska, wszystka czułość mojej duszy wobec życia i losu człowieczego skupiła się na tym jednym
ludzkim przypadku. Życie to dzięki mojej przyjaźni z Adrianem wydawało mi się
paradigma wszelkiego kształtowania się losu, klasyczną podnietą do wzruszenia
wobec wszystkiego, co nazywamy stawaniem się, rozwojem, powołaniem – i tym
też może było w istocie. Artysta bowiem, mimo iż przez całe życie pozostaje bliższy, żeby nie rzec: wierniejszy swemu dzieciństwu niż człowiek wyspecjalizowany
w realistycznym praktycyzmie; mimo iż, można by powiedzieć: w odróżnieniu od
tamtego znajduje się on stale w owym igrającym i marzycielskim, a czysto ludzkim stanie dzieciństwa, to jednak droga jego od niepokalanych początków aż do
późnych, nie przeczuwanych stadiów stawania się jest nieskończenie dłuższa, pełniejsza przygód i dla obserwatora bardziej wstrząsająca niż droga przeciętnego
mieszczanina, a myśl, że również i tamten był niegdyś dzieckiem, ani w połowie
tak do łez nie pobudza.
Usilnie proszę zresztą czytelnika, aby to, co tu wyraziłem pod wpływem uczucia, wyłącznie na moje, kreślącego te słowa, zapisał konto i nie mniemał przypadkiem, że wypowiedziałem to po myśli Leverkühna. Jestem człowiekiem starej daty,
przywiązanym do niektórych miłych mi romantycznych poglądów, do nich zaś należy również patetyczne przeciwstawianie artyzmu i mieszczaństwa. Adrian sprzeciwiłby się chłodno takiej wypowiedzi – gdyby w ogóle osądził wartym zachodu
zaprzeczanie jej. Miał on bowiem na temat sztuki i artyzmu skrajnie trzeźwe, ba, na
zasadzie reakcji wręcz radykalne poglądy i taki wstręt czuł do owej „romantycznej
paplaniny”, którą świat te sprawy przez pewien czas otaczał, że nawet niechętnie
słuchał słów „sztuka” i „artysta”, co wyraźnie widać było z jego miny, gdy je przy
nim wymawiano. Tak samo rzecz się miała ze słowem „natchnienie”, którego w
jego obecności należało starannie unikać, a co najmniej zastępować słowem „pomysł”. Nienawidził tego słowa i drwił z niego – ja zaś nie mogę się powstrzymać
od uniesienia ręki opartej na bibule rozłożonej pod moim manuskryptem i osłonięcia oczu teraz, gdy wspominam ową nienawiść i drwinę. Ach, wynikały one ze zbyt
głębokiej udręki, aby być jedynie bezosobowym wynikiem intelektualnych przemian czasu. Oczywiście, epoka także tu swój wpływ wywarła i przypominam sobie,
że już jako student powiedział był kiedyś do mnie, iż wiek dziewiętnasty musiał
być niezwykle przyjemnym okresem, gdyż nigdy jeszcze ludzkości nie było tak
gorzko zerwać z poglądami i nawykami poprzedniej epoki niż obecnie żyjącemu
pokoleniu.
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Wspomniałem już pobieżnie staw otoczony wierzbami, o dziesięć minut tylko
odległy od domu w Buchel. Zwał się on Kuhmulde, zapewne dla swego podłużnego kształtu i dlatego, że krowy chętnie chodziły tu do wodopoju, miał zaś, nie wiem
dlaczego, niebywale zimną wodę, tak że wolno nam było kąpać się w nim jedynie
w godzinach popołudniowych, gdy słońce już długo nad nim stało. Co się tyczy
wzgórza, to wiódł do niego – chętnie zresztą podejmowany – półgodzinny już spacer. Wzgórze to nosiło pochodzącą zapewne z bardzo dawnych czasów, lecz całkiem nieodpowiednią nazwę Zionsberg i w okresie zimy, kiedy to zresztą rzadko
na wsi przebywałem, nadawało się doskonale do saneczkowania. Latem natomiast,
ze swym „szczytem” uwieńczonym cienistymi klonami i postawioną na koszt gminy
ławeczką, stanowiło przewiewny i przestronny zakątek, gdzie często w niedzielne
popołudnia wraz z rodziną Leverkühnów spędzałem przed kolacją miłe chwile.
Teraz jednak zmuszony jestem zanotować, co następuje. Sielsko-domowe ramy,
w których Adrian później, jako dojrzały już człowiek, zawarł swe życie, mianowicie gdy obrał sobie na stałą kwaterę dom Schweigestillów w Pfeiffering koło
Waldeshut w Górnej Bawarii, tworzyły najbardziej zdumiewające podobieństwo
z okresem jego dzieciństwa i jakby jego powtórzenie, inaczej mówiąc: miejsce,
gdzie przeżył swe ostatnie dni, było przedziwnym odbiciem otoczenia jego lat
dziecinnych. Nie dość, że w okolicy Pfeiffering (czy Pfeffering, pisownia nie jest
bowiem ostatecznie ustalona) było również wzgórze, ozdobione wzniesioną na
koszt gminy ławeczką, zwane wprawdzie nie Zionsberg lecz Rohmbühel; nie dość,
że był również staw, tu nazywany Klammerweiher, i to mniej więcej w tej samej
odległości od domu co Kuhmulde i o równie zimnej wodzie. Nie, także i dom,
gospodarstwo i stosunki rodzinne odpowiadały w uderzający sposób domostwu
w Buchel. Na podwórzu rosło drzewo, też zawadzające nieco i także z uczuciowych
względów zachowane – nie była to jednak lipa, tylko wiąz. Zgoda, że istniały charakterystyczne różnice między architekturą domu Schweigestillów a rodzinnym
domem Adriana, dom Schweigestillów był bowiem dawnym budynkiem klasztornym o grubych murach, głębokich, sklepionych niszach okiennych i nieco pleśnią
zalatujących korytarzach. Lecz aromat machorki z fajki gospodarza przesycał tu
jak i tam atmosferę dolnych pomieszczeń, gospodarz zaś i jego żona, pani Schweigestill, byli „rodzicami”, co znaczy: on spokojnym i rozważnym rolnikiem, raczej
małomównym, o długiej twarzy, ona zaś już także posuniętą w latach, nieco otyłą,
lecz proporcjonalnie zbudowaną, żywą i energiczną kobietą o gładko zaczesanych
włosach i zgrabnie ukształtowanych rękach i nogach, – mieli zresztą dorosłego już
syna-spadkobiercę imieniem Gereon (nie Georg), młodzieńca bardzo postępowego
w sprawach gospodarstwa i bardzo interesującego się nowymi maszynami, oraz
później urodzoną córkę, Klementynę. Pies podwórzowy w Pfeiffering również
umiał się śmiać, mimo iż nie nazywał się Suso, tylko Kaschperl, a przynajmniej
pierwotnie tak się był nazywał. O tym właśnie, co było „pierwotnie”, miał lokator
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owej zagrody swe własne zdanie, ja zaś byłem świadkiem, jak pod jego wpływem
imię Kaschperl stało się stopniowo jedynie wspomnieniem i pies sam w końcu chętniej słuchał na zawołanie Suso. Drugiego syna nie było, co jednak raczej jeszcze
podkreślało niż osłabiało analogię; kimże bowiem być mógłby ów drugi syn?
Z Adrianem nigdy nie rozmawiałem o całym tym uderzającym paralelizmie; nie
robiłem tego przedtem i dlatego nie chciałem czynić tego później; lecz fenomen
ten nigdy mi się nie podobał. Wybór takiego właśnie mieszkania, odtwarzającego
przeszłość, owa ucieczka w dawno przebrzmiałe przeżycia, w dzieciństwo lub przynajmniej w jego zewnętrzną oprawę, może świadczyć o przywiązaniu, lecz rzuca
również posępne światło na stan ludzkiej duszy. W wypadku Leverkühna było to
tym dziwniejsze, że, jak zauważyłem, jego stosunek do rodzinnego domu nigdy nie
był szczególnie serdeczny ani przepojony uczuciem i że oderwał się on od niego
już wcześnie, bez widocznego żalu. Czyżby ów sztuczny „powrót” był więc tylko
zwykłą igraszką? Nie mogę w to uwierzyć. Cała ta sprawa przypomina mi raczej
jednego z moich znajomych, o wyglądzie barczystego brodacza, który jednak był
tak przewrażliwiony, że gdy zachorował – a skłonny był do chorób – pozwalał się
leczyć jedynie specjaliście od chorób dziecięcych. W dodatku doktor, któremu powierzał swoje zdrowie, był tak małego wzrostu, iż leczenie dorosłych dosłownie
mu nie przystawało, tak że mógł był zostać jedynie lekarzem dziecięcym.
Wydaje mi się słusznym samemu stwierdzić, że anegdota o owym znajomym
i lekarzu chorób dziecięcych stanowi tu pewną dygresję, gdyż ani jeden, ani drugi
nie pojawiają się już w tych notatkach. Jeśli to jest błąd z mojej strony i jeśli błędem było już niewątpliwie, że ulegając skłonności do antycypacji już tu zacząłem
był mówić o Pfeiffering i Schweigestillach, proszę czytelnika, aby niewłaściwość
tę przypisał podnieceniu, które od samego początku podjęcia przeze mnie tej biografii – i to nie tylko podczas godzin pisania – mnie opanowuje. Od szeregu dni
pracuję już przecież nad tymi kartkami, lecz fakt, iż usiłuję zachować moje zdania
w równowadze, a myślom dać właściwy wyraz, niech nie zwodzi czytelnika, znajduję się bowiem w stanie ciągłego podniecenia, które przejawia się nawet w drżeniu mego zazwyczaj całkiem jeszcze pewnego pisma. Wierzę zresztą, że ci, którzy
mnie czytają, zdołają nie tylko z czasem pojąć ów wstrząs duchowy, lecz że im
samym nie na długo obcym pozostanie.
Zapomniałem nadmienić, że w obejściu Schweigestillów, późniejszym miejscu
zamieszkania Adriana, była również, co z pewnością nikogo nie zdziwi, dziewka
stajenna o rozłożystych piersiach i wiecznie ugnojonych nogach, tak podobna do
owej Hanne z Buchel, jak tylko jedna dziewka do drugiej podobna być może, a która w tym powtórzeniu zwała się Waltpurgis. Nie o niej tu mówię, lecz o jej pierwowzorze Hanne, z którą mały Adrian zaprzyjaźnił się był dlatego, że lubiła śpiewać
i urządzała z nami małe ćwiczenia wokalne. Rzecz co najmniej osobliwa: temu,
czego przez niejaką wstydliwość odmawiała sobie pięknogłosa Elsbeth Leverkühn,
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oddawało się swobodnie to stworzenie pachnące oborą, śpiewając nam wieczorami
na ławeczce pod lipą wrzaskliwym wprawdzie głosem, lecz bynajmniej nie fałszywie, przeróżne ludowe, żołnierskie, a także uliczne śpiewki, przeważnie ociekające sentymentem lub okrucieństwem, których melodie i słowa przyswoiliśmy sobie
wkrótce. Gdy śpiewaliśmy je wraz z nią, brała tercję, z której niekiedy przeskakiwała w dolną kwintę albo sekstę, pozostawiając nam pierwszy głos, podczas gdy
sama nader ostentacyjnie i donośnie śpiewała drugim. Miała przy tym zwyczaj, zapewne aby nas zachęcić do godnej oceny tej harmonicznej uciechy, rozciągać twarz
w szerokim uśmiechu, całkiem jak Suso, kiedy mu przynoszono żarcie.
Mówiąc „my”, mam na myśli Adriana, siebie i Georga, który miał już lat trzynaście, podczas gdy brat jego i ja mieliśmy zaledwie osiem i dziesięć. Siostrzyczka
ich, Urszula, zawsze była za mała, by brać udział w tych ćwiczeniach, lecz i spośród pozostałych czterech śpiewaków jeden był w pewnym sensie zbędny przy tym
rodzaju wokalnych występów, do jakiego Hanne z obory potrafiła wznieść nasze
gromadne rozśpiewanie. Uczyła nas ona bowiem kanonów – najbardziej dziecięcych oczywiście: „Jak to miło wieczór bywa”, „Dźwięczą pieśni” oraz innego jeszcze, o kukułce i ośle. Owe chwile o zmierzchu, gdy się tym zabawialiśmy, stały
się dlatego tak ważkim wspomnieniem – lub raczej wspomnienie o nich nabrało
później tak wielkiej wagi – że one to właśnie, o ile mogę tu być wystarczającym
świadkiem, po raz pierwszy zetknęły mego przyjaciela z „muzyką” artystycznie
nieco bardziej zorganizowaną niż zwyczajne wyśpiewywanie piosenek unisono.
Były to jakieś splecenia w czasie, jakieś imitujące wejścia, o których Hanne przypominała w odpowiedniej chwili sójką w bok, gdy śpiew już się rozpoczął, melodia zaś już się do pewnego punktu rozwinęła, lecz bynajmniej jeszcze nie kończyła.
Było to różnorodne rozmieszczanie poszczególnych części melodii, skutkiem którego jednak wcale nie powstawało zamieszanie, lecz gdzie kolejne odśpiewanie
pierwszej frazy przez drugiego śpiewaka, punkt po punkcie, w bardzo miły sposób
łączyło się z dalszym ciągiem, wykonywanym przez śpiewaka pierwszego. Skoro
jednak ów pierwszy, na czele podążający, dotarł już – załóżmy, że chodzi o piosenkę „Jak to miło wieczór bywa” – aż do powtarzanego „do snu wzywa” i zaczynał owo ilustrujące „bim-bam-bum”, wówczas tworzyło ono basowy wtór nie tylko
do „kiedy dzwonek”, przy którym właśnie drugi śpiewak się znajdował, lecz także
do początkowego „Jak to miło”, z którym, dzięki nowemu kuksańcowi, trzeci śpiewak wkraczał w ów czas muzyczny, aby z kolei, gdy osiągnął był już drugie stadium melodii, zostać zastąpiony przez pierwszego śpiewaka, zaczynającego rzecz
całą na nowo i odstępującego drugiemu owo fundamentalne, barwne a dźwięczne
„bim-bam-bum” – i tak dalej. Partia czwartego spośród nas dublowała z konieczności głos jednego z pozostałych, lecz starał się on urozmaicać tę dwoistość, mrucząc w oktawie; lub też zaczynał jeszcze przed pierwszym śpiewakiem i poniekąd
przedwcześnie owo tworzące podstawę harmoniczną dzwonienie i uprawiał je aż
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do końca, bądź też nucił niezmordowanie „la-la-la”, obrysowując uprzednie stadia
melodii, przez cały czas trwania piosenki.
Tak oto byliśmy w czasie zawsze rozdzieleni, choć przecie melodyczna obecność
każdego z nas mile wiązała się z obecnością innych, to zaś, co wykonywaliśmy,
tworzyło wdzięczną tkaninę, dźwięczną całość, jaką „równoczesny” śpiew nigdy nie
był, wielogłosową strukturę, której harmonią cieszyliśmy się nie dochodząc jej natury ani przyczyny. Ośmio– czy dziewięcioletni Adrian zapewne również się nad
tym nie zastanawiał. Czy też może ów krótki, raczej drwiący niż zdumiony śmiech,
którym wybuchał, gdy ostatnie „bim-bam” przebrzmiało już w wieczornym powietrzu, a który potem tak dobrze znałem – czyżby ów śmiech znaczył, że Adrian
przejrzał na wskroś chwyt owej piosenki, polegający po prostu na tym, że początek melodii tworzy drugi głos dalszego ciągu, a trzecia część może służyć im obu
jako bas? Żaden z nas nie zdawał sobie sprawy, że tak oto, pod kierunkiem prostej
dziewczyny, zawędrowaliśmy na stosunkowo wysoki stopień kultury muzycznej,
w dziedzinę imitatorskiej polifonii, którą odkryć musiał wiek piętnasty, aby nam
dostarczyć tej przyjemności. Gdy jednak przypomnę sobie śmiech Adriana, stwierdzam dziś, że miał on w sobie coś z wiedzy i szyderczego wtajemniczenia. Śmiech
ten pozostał mu na zawsze i później często go słyszałem, gdy u boku Adriana siadywałem na koncertach lub w teatrze i uderzał go jakiś trick artystyczny, jakieś pomysłowe, uwagi tłumu uchodzące zjawisko w wewnętrznej strukturze muzycznej,
jakaś cienka, intelektualna aluzja w dialogu dramatu. Podówczas śmiech ten wcale
jeszcze nie odpowiadał jego wiekowi, był już jednak zupełnie ten sam co później
u dorosłego. Składało się na niego lekkie wytchnienie powietrza przez nos i usta
przy jednoczesnym odrzuceniu głowy w tył, krótko, chłodno, ba, wzgardliwie lub
najwyżej, jakby chciał powiedzieć: „Dobre to, dowcipne, interesujące, zabawne!”
– Lecz oczy jego nabierały wówczas dziwnie uważnego wyrazu, szukając czegoś
w dali, a ich metalicznie cętkowana mroczność osnuwała się głębszym jeszcze cieniem.

V
Odcinek dopiero co ukończony również nabrzmiał, jak na mój gust, nadmiernie,
i aż nazbyt słusznym wydaje mi się zagadnąć o granice cierpliwości czytelnika. Dla
mnie każde słowo, które tu piszę, jest niesłychanie interesujące, lecz jakże muszę
strzec się, aby zainteresowania mego nie brać za rękojmię sympatii osób nie zainteresowanych! Nie powinienem co prawda także zapominać, że piszę nie dla chwili obecnej i nie dla czytelników, którzy nic jeszcze nie wiedzą o Leverkühnie, a za33

tem nie mogą także pragnąć bliższych o nim wiadomości; lecz że przygotowuję te
wyznania na chwilę, w której przesłanki dla powszechnego zainteresowania będą
całkiem inne – śmiało rzec można – znacznie korzystniejsze, i gdy zręczne czy też
niezręczne domaganie się bliższych szczegółów o tym wstrząsającym życiu stanie
się niewybredną natarczywością.
Chwila ta nastąpi, gdy otworzy się nasze więzienie, rozległe co prawda, a jednak ciasne i dławiącym zużytym powietrzem napełnione, to znaczy: gdy szalejąca
obecnie wojna tak czy tak osiągnie swój kres – a jakimże przerażeniem napełnia
mnie to „tak czy tak”, dotyczącym zarówno mnie samego, jak i okropnej przymusowej sytuacji, w jaką los wpędził niemiecką duszę! Mam bowiem na myśli jedno
tylko z obu „tak” – z jednym się tylko liczę i na nim buduję, memu obywatelskiemu sumieniu na przekór. Nigdy nie ustająca oficjalna propaganda utwierdziła
przecież głęboko w świadomości nas wszystkich druzgocące, w swej okropności
ostateczne skutki niemieckiej klęski, tak że nie możemy już nie lękać się jej ponad
wszystko w świecie. Jest wszakże coś, czego niektórzy z nas w chwilach, które im
samym wydają się zbrodnicze, a inni jeszcze otwarcie i stale lękają się bardziej niż
klęski Niemiec, a tym jest niemieckie zwycięstwo. Ledwo się ważę zadać sobie
pytanie, do której z tych dwu kategorii sam należę. Może do jakiejś trzeciej, gdzie
wprawdzie pragnie się porażki nieustannie i z pełną świadomością, ale też i wśród
nieustannej męczarni sumienia. Pragnienia moje i nadzieje zmuszone są przeciwstawiać się ze wszystkich sił zwycięstwu niemieckiego oręża, gdyż wówczas pogrzebane zostałoby dzieło mego przyjaciela, klątwa zakazu i zapomnienia okryłaby
je może na sto lat, tak że nie stałoby go w jego własnym czasie i dopiero w epoce
późniejszej historia oddałaby mu cześć. Oto szczególny motyw mojej zbrodniczości, a dzielę go z rozproszoną garstką ludzi, których łatwo policzyć by można na
palcach obu rąk. Lecz stan mego ducha jest tylko szczególną odmianą stanu, który
– wyjąwszy wypadki niezwykłej głupoty i wulgarnej interesowności – przypadł
w udziale całemu naszemu narodowi. Skłonny jestem przypisywać temu losowi
szczególny, nigdy nie spotykany tragizm, choć wiem, że innym narodom sądzone
już było pragnąć klęski własnego państwa w imię przyszłości własnej i powszechnej. Znając jednak właściwą charakterowi niemieckiemu poczciwość, łatwowierność oraz potrzebę wierności i uległości, chciałbym móc stwierdzić, że w naszym
wypadku dylemat ten w osobliwy sposób się zaostrza, i nie mogę się obronić przed
wielkim rozgoryczeniem wobec tych, co tak dobry naród przyprawili o stan ducha,
który według mego przekonania trudniej mu przychodzi znieść, niż jakiemukolwiek
innemu, i w którym sam sobie staje się on beznadziejnie obcy. Wystarczy mi tylko
wyobrazić sobie, że synowie moi, zaznajomiwszy się przez jakiś nieszczęśliwy
przypadek z tymi oto moimi notatkami, byliby przecież zmuszeni w spartańskim
zaparciu się wszelkiej roztkliwiającej czułostkowości zadenuncjować mnie przed
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gestapo – aby, wprost z niejaką patriotyczną dumą, zmierzyć przepastną otchłań
konfliktu, w którym się oto znaleźliśmy.
Zdaję sobie całkowicie sprawę, że powyższym raz jeszcze obciążyłem znacznie
także i ten nowy odcinek, który zamierzałem przecież uczynić krótszym, przy czym
nie ukrywam psychologicznie umotywowanego podejrzenia, że wprost szukam wybiegów i omówień albo przynajmniej wykorzystuję każdą nadarzającą się po temu
okazję, gdyż b o j ę się tego, co ma nastąpić. Składam wobec czytelnika dowód
mej uczciwości, pozwalając mu przypuszczać, że się ociągam, ponieważ w głębi
ducha cofam się z lękiem przed zadaniem, które podjąłem wiedziony miłością i poczuciem obowiązku. Nic jednak, nawet własna słabość, nie zdoła mnie powstrzymać od dalszego jego wypełnienia – nawiązuję więc znowu do uwagi, że nasze
śpiewanie kanonów z Hanne było chwilą, w której, o ile wiem, Adrian po raz pierwszy zetknął się ze sferą muzyki. Wiem wprawdzie, że jako dorastający chłopiec
brał także z rodzicami udział w niedzielnych nabożeństwach w wiejskim kościele
w Oberweiler, na które zwykł był przybywać z Weissenfels młody student muzyki,
aby preludiować na małych organach, akompaniować śpiewom parafialnym, a także i wyjściu wiernych z kościoła towarzyszyć nieśmiałymi improwizacjami. Sam
jednak prawie nigdy nie byłem obecny przy tym, gdyż zazwyczaj przyjeżdżaliśmy
do Buchel dopiero po zakończeniu nabożeństwa, i mogę tylko powiedzieć, że nie
usłyszałem od Adriana ani słowa, z którego mógłbym wnioskować, iż popisy artystyczne owego adepta wywarły na niego we wczesnym wieku jakikolwiek wpływ,
albo, skoro już to jest mało prawdopodobne, aby zainteresował się samym fenomenem muzyki jako takim. O ile wiem, odmawiał mu on i podówczas, i jeszcze przez
lata całe jakiejkolwiek uwagi i przed sobą samym ukrywał, że ma cokolwiek wspólnego ze światem dźwięków. Widzę w tym jakąś duchową rezerwę; fizjologicznie
daje się to chyba również wytłumaczyć; gdyż istotnie około czternastego roku życia, a więc w początkach wieku pokwitania i utraty stanu dziecięcej niewinności,
zaczął na własną rękę dokonywać pianistycznych eksperymentów w muzyce, przebywając u swego stryja w Kaisersaschern. Był to zresztą okres, w którym odziedziczona migrena jęła mu się dawać we znaki.
Przyszłość jego brata, Georga, jako dziedzica gospodarki, była już przez sam
ten fakt wyjaśniona, on zaś od początku godził się całkowicie ze swoim przeznaczeniem. Zagadnienie, czym ma zostać drugi z kolei syn, stało jeszcze przed rodzicami
otworem i należało je rozstrzygnąć według skłonności i uzdolnień, jakie przejawi;
i tu godnym uwagi jest, jak wcześnie w rodzinie jego i w nas wszystkich umocniło
się przeświadczenie, że Adrian musi zostać uczonym. Jakiego rodzaju uczonym,
była to rzecz dalsza, lecz już ogólny moralny habitus chłopca, jego sposób wyrażania się, jego formalna stanowczość, nawet jego spojrzenie i wyraz twarzy nigdy,
powiedzmy, nawet i mojemu ojcu, nie nasuwały wątpliwości, że owa latorośl rodu
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Leverkühnów powołana jest do „czegoś wyższego” i będzie pierwszym uczonym
swego rodu.
O powstaniu i umocnieniu się tej myśli zdecydowała, chciałoby się niemal rzec:
suwerenna łatwość, z jaką Adrian chłonął naukę w zakresie podstawowym, pobierana w rodzinnym domu. Jonathan Leverkühn nie posyłał swoich dzieci do publicznej szkółki gminnej, nie tyle, jak mi się wydaje, wskutek poczucia swej rangi
społecznej, ile dlatego raczej, że poważnie pragnął zapewnić im staranniejsze wykształcenie niż to, którego mogły zaznać podczas wspólnej nauki z dziećmi komorników z Oberweiler. Nauczyciel, młody jeszcze i delikatny człowiek, który nigdy
nie przestał bać się psa Suso, przychodził na lekcje do Buchel po południu, po dopełnieniu swych urzędowych obowiązków, zimą przywożony saniami przez Thomasa, i przyswoił już trzynastoletniemu Georgowi prawie wszystkie wiadomości,
których ten potrzebował jako podstawy do dalszego kształcenia się, kiedy ujął
w swe ręce początkowe wykształcenie mającego wówczas ósmy rok życia Adriana.
On to właśnie, nauczyciel Michelsen, był najpierwszym, który głośno i z niejakim
podnieceniem oświadczył, że chłopak musi „na miłość boską” iść do gimnazjum
i na uniwersytet, gdyż tak pojętnej a bystrej głowy on, Michelsen, nigdy jeszcze
nie spotkał i hańbą wprost byłoby nie uczynić wszystkiego, aby temu uczniowi
udostępnić drogę ku wyżynom wiedzy. Tak lub podobnie, nieco seminaryjnym
w każdym razie językiem, wyraził się był wówczas i mówił nawet o „ingenium”,
po części zapewne, aby popisać się tym słowem, które nader śmiesznie brzmiało
w odniesieniu do tak początkowych osiągnięć; lecz najwidoczniej wyrwało mu się
to z głębi zdumionego serca.
Nigdym na tych lekcjach nie był obecny i wiem o nich tylko z opowiadań, łatwo jednak mogę sobie wyobrazić zachowanie się na nich mojego Adriana, które
dla młodzieńczego bądź co bądź preceptora, nawykłego do wbijania szkolnego
materiału w oporne a tępo wysilone głowy, wśród zagrzewających pochwał i rozpaczliwej nagany, musiało niekiedy mieć w sobie coś wręcz obraźliwego. „Jeśli
sam już wszystko wiesz – udaje mi się słyszeć głos młodzieńca – to ja mogę sobie
pójść”. Oczywiście nieprawdą było, że jego wychowanek „już wszystko wiedział”.
Lecz zachowanie jego coś takiego przejawiało, po prostu dlatego, że zachodził tu
przypadek owej szybkiej, zdumiewająco suwerennej i śmiałej, w równym stopniu
pewnej siebie, co łatwej pojętności i umiejętności przyswajania, która wkrótce
odbiera nauczycielowi ochotę do wszelkich pochwał, ponieważ czuje on, że taki
umysł jest niebezpieczeństwem dla skromności serca i aż nazbyt łatwo doprowadza je do pychy. Od alfabetu aż po gramatykę i składnię, od zwykłego liczenia
i czterech działań aż po regułę trzech i prosty rachunek proporcji, od uczenia się
na pamięć małych wierszyków (nie było właściwie żadnego uczenia się na pamięć,
chłopiec natychmiast, z wielką precyzją chwytał i opanowywał te wiersze) aż po
pisemne formułowanie własnych myśli z dziedziny geografii ojczystej i przyrody,
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– zawsze było to samo, Adrian słuchał jednym uchem, odwracał się i robił minę,
jakby chciał powiedzieć: „No, dobrze, to już jasne; dosyć, dalej!” Dla pedagoga
jest w tym coś z rewolty. Ów młody człowiek doświadczał zapewne stale pokusy,
aby wykrzyknąć: „Co ty sobie myślisz! Przyłóż się!” Lecz jak, skoro najwyraźniej
nie ma potrzeby się przykładać?
Jak już wspomniałem, nigdy przy tych lekcjach nie byłem obecny, lecz muszę
wyobrazić sobie, że mój przyjaciel przyjmował naukowe dane, które mu przekazywał pan Michelsen, z zasady tym samym, nie dającym się nawet chyba określić
gestem, z którym kiedyś pod lipą podzielił się z nami swym doświadczeniem, że
dziewięć taktów poziomej melodii, jeśli je ustawić trójkami pionowo, jeden nad
drugim, może utworzyć harmonicznie współbrzmiący układ. Nauczyciel jego znał
trochę łaciny, nauczył go i tego, po czym oświadczył, że chłopiec – wówczas dziesięcioletni – przygotowany jest jeśli nie do quarty, to w każdym razie do quinty.
Jego sprawa na tym się kończy.
Na Wielkanoc roku 1895 opuścił więc Adrian dom rodzinny i przybył do miasta,
aby wstąpić do naszego gimnazjum Św. Bonifacego (a właściwie „Szkoły Braci
Pospólnego Żywota”). Stryj jego, Mikołaj Leverkühn, brat jego ojca i szanowany
obywatel Kaisersaschern, wyraził gotowość przyjęcia go do swego domu.

VI
Co się tyczy mego rodzinnego miasta nad Saalą, to należy powiadomić cudzoziemców, że leży ono nieco na południe od Halle, w stronę Turyngii. Byłbym nieomal
powiedział, że tam l e ż a ł o – gdyż skutkiem długiej mojej niebytności odsunęło
mi się w przeszłość. Lecz wieże wznoszą się wciąż jeszcze w tym samym miejscu
i nic mi nie wiadomo, aby jego obraz architektoniczny doznał był jakiejkolwiek
szkody wskutek działań lotniczych, co ze względu na historyczny jego urok byłoby
doprawdy w najwyższym stopniu ubolewania godne. Dorzucam te słowa z pewną
obojętnością, podzielam bowiem przekonanie bynajmniej niemałej części naszej
ludności, również i tej najbardziej dotkniętej i pozbawionej dachu nad głową, że
zbieramy jedynie to, cośmy posiali, jeśli zaś pokuta nasza będzie straszliwsza od
winy, niechaj nam zabrzmi w uszach, że kto wiatr sieje, ten burzę zbiera.
Ani Halle, miasto Händla, ani Lipsk, miasto kantora Tomaszowego, ani Weimar,
ani nawet Dessau czy Magdeburg nie są więc odległe; lecz węzeł kolejowy Kaisersaschern, dwadzieścia siedem tysięcy mieszkańców, sam sobie najzupełniej wystarcza i uważa się, jak każde niemieckie miasto, za ośrodek kulturalny o własnej
wartości historycznej. Utrzymuje się z przeróżnych przemysłów: maszynowego,
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garbarskiego, przędzalniczego, metalurgicznego, chemicznego i młynarskiego,
a posiada obok muzeum historii kultury, zawierającego izbę ze zbiorem straszliwych
narzędzi tortur, również i bardzo cenną bibliotekę o dwudziestu pięciu tysiącach
tomów i pięciu tysiącach rękopisów, wśród których znajdują się dwa aliteracyjne
czarodziejskie zaklęcia, uważane przez niektórych uczonych za starsze nawet od
merseburskich, w istocie swej zresztą całkiem niewinne, mające jedynie na celu
sprowadzenie odrobiny deszczu, a spisane w dialekcie z okolic Fuldy. – Miasto
było stolicą biskupią w wieku dziesiątym i ponownie od początku dwunastego aż
po czternaste stulecie. Posiada zamek i tum, w którym pokazują grobowiec cesarza
Ottona II, wnuka Adelajdy, a syna Theophany, który zwal się „Imperator Romanorum et Saxonicus”, nie dlatego jednak, że chciał być Sasem, lecz w tym sensie,
w jakim Scypio nosił przydomek Afrykańczyka, a więc dlatego, że Sasów pokonał.
Gdy po wygnaniu z ukochanego Rzymu zmarł był w roku 1002 ze zmartwienia,
szczątki jego zostały przewiezione do Niemiec i pochowane w katedrze w Kaisersaschern – wielce wbrew jego gustom, gdyż był on typowym przykładem niemieckiej autoantypatii i przez całe życie cierpiał nad tym, że był Niemcem.
O mieście tym, o którym wolę jednak mówić w czasie przeszłym, gdyż jest to
przecie Kaisersaschern naszej młodości – o mieście tym da się powiedzieć, że zachowało zarówno w swej atmosferze, jak i wyglądzie zewnętrznym mocno średniowieczny charakter. Stare kościoły, wiernie zachowane domy mieszczańskie i spichrze, budowle o belkowanych ścianach z nawisającymi piętrami, okrągłe baszty ze
spiczastymi dachami w murach miejskich, okolone drzewami place z kocimi łbami,
ratusz, którego architektura waha się między gotykiem a renesansem, z dzwonnicą
o wysokim dachu, z loggiami pod nią i jeszcze z dwiema ostro zakończonymi wieżyczkami, które, tworząc wykusz, ciągną się w dół frontonu aż po parter – wszystko to tworzy w poczuciu ludzi nieprzerwaną więź z przeszłością, więcej nawet,
zdaje się nosić piętno owej słynnej formuły bezczasowości, owego scholastycznego
„nunc stans”. Autentyczność tego miejsca, które pozostało takie samo jak przed
trzystu i przed dziewięciuset laty, opiera się falom czasu, który nad nim przepływa
i wiele rzeczy nieustannie zmienia, podczas gdy inne – i to decydujące o jego obrazie – pozostają niezmienne z pietyzmu, czyli z nabożnej walki z czasem, oraz
dla dumy, jaką wzbudzają, na pamiątkę i dla zachowania godności.
Tyle o obrazie miasta. Lecz w jego powietrzu pozostało coś ze stanu umysłów
w ostatnich dziesiątkach lat XV stulecia, z histerii wygasającego już średniowiecza,
coś z utajonej, duchowej epidemii: dziwnym wydaje się to twierdzenie wobec rozsądnie trzeźwego, nowoczesnego miasta (ale nie było ono nowoczesne, było stare,
starość zaś jest przeszłością przemienioną w teraźniejszość, przeszłością przez teraźniejszość jedynie przytłoczoną) – i jakkolwiek to zabrzmi zbyt śmiało, można
sobie wyobrazić, że nagle wybuchnie tu jakiś taniec św. Wita, wyruszy krucjata
dziecięca, rozpoczną się wizjonersko-komunistyczne kazania jakiegoś prostaczka,
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połączone z paleniem na stosie marności tego świata, pojawią się stygmaty i mistyczne pochody ludowe. Oczywiście nic podobnego się nie działo, – jakże mogło
się dziać? Policja by do tego nie dopuściła, w zgodzie z epoką i jej prawami. A jednak! Czegóż to już nie tolerowała w milczeniu za naszych dni policja – i znowu
w zgodzie z epoką, która podobne rzeczy teraz właśnie najspokojniej dopuszcza.
Nasze czasy same skłaniają się potajemnie, albo i bynajmniej nie potajemnie, lecz
całkowicie świadomie, z osobliwie w sobie samej rozmiłowaną świadomością,
która wątpić każe w rzetelność i prostotę życia i stwarza, może całkowicie fałszywą, nieszczęsną historyczność – czasy, powiadam, same skłaniają się na powrót ku
owym epokom i z entuzjazmem powtarzają symboliczne poczynania, które mają
w sobie coś ponurego i ubliżającego jak policzek duchowi współczesności, choćby
palenie książek i inne rzeczy, których wolę słowami nie tykać.
Oznaką takiego ukrytego, średniowiecznie-neurotycznego opętania i utajonej
duchowej predyspozycji miasta są liczne postaci „oryginałów”, dziwaków i nieszkodliwych półwariatów, żyjących w obrębie jego murów i na równi ze starymi
budowlami należących do jego obrazu. Kontrastem ich są dzieci, „szczeniaki”,
które za nimi biegają, wyśmiewają ich i w zabobonnej, panicznej trwodze uciekają
pędem przed nimi. Pewien typ „starej baby” był przecież w niektórych epokach
z reguły podejrzewany o czary: wynikało to po prostu z brzydkiej, a zarazem malowniczej postury, która jednak chyba dopiero pod wpływem tego podejrzenia
należycie się ukształtowała i wydoskonaliła w ludowej fantazji – mała, zgarbiona
staruszka, chytra z pozoru, o zaropiałych oczach, haczykowatym nosie, wąskich
wargach, groźnie wymachująca zakrzywionym kosturem, a nadto jeszcze hodująca
koty, sowę albo gadającego ptaka. W Kaisersaschern zawsze można było spotkać
kilka przedstawicielek tego typu, z których najbardziej popularną, wydrwiwaną
i przejmującą lękiem była „Liza z lochu”, nazywana tak dlatego, że gnieździła się
w piwnicy jakiegoś domu na Małych Kotlarach. Postać owej staruszki tak dalece
przystosowała się do powszechnych przesądów, że nawet całkiem nieuprzedzony
przechodzień spotkawszy ją, mimo iż z pewnością nic złego w owej babinie nie
było, mógł był doznać dreszczu archaicznej grozy, zwłaszcza jeśli ścigali ją właśnie ulicznicy, ona zaś oganiała się skrzecząc przekleństwa.
Tu pozwolę sobie wtrącić śmiałe słowo, oparte na doświadczeniach naszych dni.
Dla zwolennika oświecenia samo słowo i pojęcie „lud” zawiera w sobie zawsze
coś archaicznie agresywnego, wie on bowiem, iż chcąc motłoch sprowadzić na
drogę złowrogiego wstecznictwa wystarczy go nazwać „ludem”. Czegóż to już na
naszych oczach, bądź też i nie na naszych akurat oczach, dokonywano w imieniu
„ludu”, czego nie można było dokonać w imię Boga ani prawa, ani ludzkości! –
Faktem jest wszakże, że w rzeczywistości lud zawsze ludem pozostanie, przynajmniej w pewnej określonej warstwie swojej istoty, w owej warstwie archaicznej
właśnie, i że mieszkańcy i sąsiedzi z Małych Kotlarów, którzy w dzień wyborów
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oddali swe kartki na socjaldemokratów, zdolni byli jednocześnie dopatrywać się
czegoś demonicznego w nędzy staruszki, zbyt biednej na to, żeby mieszkać gdzie
indziej niż w suterenie, i za jej zbliżeniem zgarniali swoje dzieci, aby osłonić je
przed złym okiem czarownicy. Gdyby kobietę taką miano znów spalić na stosie,
co dziś bynajmniej nie jest już rzeczą nie do pomyślenia, gdyż wystarczyłoby jedynie zmienić nieco motyw wyroku, wszyscy oni stanęliby za ogrodzeniem ustawionym przez magistrat i gapili się, lecz prawdopodobnie wcale by się nie buntowali. – Mówię tu o ludzie, lecz owa ludowo-archaiczna warstwa istnieje w każdym
z nas i aby rzec, jak myślę: nie uważam religii za najodpowiedniejszy środek do
utrzymania tej warstwy w bezpiecznym zamknięciu. Ratunek, moim zdaniem, może
tu przynieść jedynie literatura, wiedza humanistyczna, ideał pięknego i wolnego
człowieka.
Wracając do owych oryginałów w Kaisersaschern, był tam jeszcze pewien człowiek w nieokreślonym wieku, który za każdym nagłym zawołaniem zmuszony był
wykonywać coś w rodzaju pląsu z wysoko uniesioną nogą, a zarazem z tak brzydkim i smutnym wyrazem twarzy, jakby wszystkich za to przepraszał; uśmiechał się
przy tym do ścigających go wyciem uliczników. – Nadto była tam jeszcze osobistość imieniem Matylda Spiegel, wystrojona na całkiem inną epokę, w ogoniastej
sukni, obszytej falbankami, i z „fladusem” – śmieszne to słowo jest przekręconym
francuskim wyrażeniem „flûte douce”, co właściwie chyba znaczy „komplement”,
tu jednak określało dziwaczną fryzurę z loczków wraz z ozdobami. Kobieta ta,
uszminkowana, choć bynajmniej nie lekkich obyczajów, zdecydowanie zresztą na
to za głupia, wędrowała ulicami miasta z wariacko-wyniosłą miną, otoczona sforą
mopsów w atłasowych kubraczkach. – Wreszcie był tam i ubogi emeryt o purpurowym, usianym brodawkami nosie, z grubym sygnetem na palcu, a zwał się właściwie Schnalle, dzieci jednak wołały nań „Fiut-fiut”, miał bowiem manię dodawania
tych bezsensownych gwiżdżących dźwięków do każdego słowa, jakie wymawiał.
Lubił chodzić na dworzec, a gdy odjeżdżał pociąg towarowy, podnosił palec ozdobiony sygnetem i ostrzegał człowieka siedzącego w budce hamulcowego przy
ostatnim wagonie: „Niech pan stamtąd nie spadnie, niech pan stamtąd nie spadnie,
fiut-fiut!”
Nie powiem, żebym nie odczuwał pewnej niegodności mego postępowania, włączając tutaj te groteskowe wspomnienia; lecz opisane postaci, stanowiące poniekąd
coś w rodzaju instytucji publicznych, były przecież tak niezwykle charakterystyczne dla psychicznego obrazu naszego miasta, dla środowiska, w którym upłynęło
życie Adriana aż do jego odejścia na uniwersytet, osiem lat jego młodości, która była
i moją, a którą spędziłem u jego boku; choć bowiem z racji mego starszeństwa wyprzedzałem go o dwie klasy, podczas pauz trzymaliśmy się przeważnie razem na
otoczonym murem podwórzu, z dala od wspólnych kolegów; widywaliśmy się także po południu w naszych uczniowskich pokoikach, gdyż albo on przychodził do
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apteki „Pod Niebiańskimi Zwiastunami”, albo ja odwiedzałem go w domu jego
stryja, przy ulicy Parafialnej 15, gdzie na piętrze znajdował się słynny Leverkühnowski skład instrumentów muzycznych.

VII
Cichy to był zakątek, oddalony od handlowego centrum Kaisersaschern, ulicy Rynkowej, Kramarskiego Zaułka; kręta uliczka bez chodnika, w pobliżu katedry, gdzie
dom Mikołaja Leverkühna wyróżniał się wspaniałością. Był to mieszczański dom
z XVI wieku, a należał już do dziadka obecnego właściciela: trzypiętrowy, nie licząc mansard w cofniętym i rozbudowanym dachu, o pięciu oknach frontowych na
pierwszym piętrze nad bramą, a czterech tylko opatrzonych okiennicami na drugim,
gdzie dopiero znajdowały się pokoje mieszkalne i gdzie na zewnątrz, nad gładkim,
nie otynkowanym parterem, zaczynało się ozdobne belkowanie. Nawet schody rozszerzały się dopiero od podestu dość wysoko nad kamienną sienią położonego półpiętra, tak że goście i klienci – przyjeżdżało ich zaś sporo z innych miast, z Halle,
nawet z Lipska – niełatwy mieli dostęp do celu pragnień, magazynu instrumentów,
który wszakże, jak to zaraz zamierzam wykazać, wart był trudu wdrapania się po
stromych schodach.
Mikołaj był wdowcem – żona jego zmarła młodo – i aż do przybycia Adriana
zamieszkiwał ów dom sam, jedynie z zasiedziałą od dawna gospodynią, panią Butze, oraz służącą i młodszym Włochem z Brescii, Luca Cimabue (nosił on istotnie
nazwisko znanego malarza Madonn z trecenta), który był jego pomocnikiem w magazynie i uczniem kunsztu lutniczego; stryj Leverkühn parał się bowiem również
i lutnictwem. Był to człowiek o nieporządnie zwisających, popielatych włosach
i twarzy bez zarostu, sympatycznie ukształtowanej, o bardzo wydatnych kościach
policzkowych, zakrzywionym, nieco przydługim nosie, dużych, wyrazistych ustach
oraz z troskliwą serdecznością i mądrze zarazem spoglądających ciemnych oczach.
W domu widywano go zawsze ubranego w zapiętą pod szyję, fałdzistą roboczą
bluzę z barchanu. Myślę, że sam nie mając dzieci cieszył się mogąc przyjąć młodego krewniaka do swego o wiele za obszernego domu. Słyszałem również, że
pozwalał swemu bratu z Buchel opłacać szkołę, ale nic od niego nie brał za wikt
i mieszkanie. Adriana, na którego spoglądał z nie uzasadnioną jeszcze nadzieją,
traktował całkiem jak własnego syna i cieszył się niezmiernie, że jako członek rodziny uzupełnia on zasiadające u jego stołu grono, które dotychczas składało się
było jedynie ze wspomnianej już pani Butze i na patriarchalną modłę – z czeladnika Luki.
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Dziwnym wydawać się mogło, że ów młody Włoch, miły, zabawnie łamanym
językiem mówiący chłopak, który przecież we własnym kraju miałby najlepsze
możliwości dalszego kształcenia się w swym zawodzie, znalazł drogę aż do stryja
Adriana w Kaisersaschern; lecz świadczyło to o stosunkach, jakie Mikołaj Leverkühn utrzymywał na wszystkie strony, nie tylko z niemieckimi ośrodkami budowy
instrumentów muzycznych, jak Moguncja, Brunszwik, Lipsk, Barmen, lecz także
z firmami zagranicznymi w Londynie, Lyonie, Bolonii, a nawet w Nowym Jorku.
Ze wszystkich tych miejsc sprowadzał swój symfoniczny towar i cieszył się wyrobioną opinią, że ma go nie tylko w najprzedniejszym gatunku, lecz także w najpełniejszym wyborze, obejmującym rzadko już spotykane instrumenty. Tak więc, na
przykład, jeśli tylko organizowano na terenie Rzeszy jakiś festiwal bachowski, a do
stylowego wykonania potrzebowano oboju d’amore, dawno już przez orkiestry nie
używanego oboju o głębszym tonie, stary dom przy ulicy Parafialnej gościł przybywającego nieraz z daleka muzyka, który, nie chcąc ryzykować, zawczasu mógł
był wypróbować u Leverkühna ów elegijny instrument.
Magazyn na półpiętrze, z którego pomieszczeń często dobiegało echo takich
w najróżniejszych barwach i przez wszystkie oktawy biegnących prób, przedstawiał wspaniały, kuszący, rzec chciałbym: pełen kulturalnego czaru widok, pobudzający wyobraźnię słuchową do jakiegoś wewnętrznego wzburzenia. Z wyjątkiem
fortepianu, który przybrany ojciec Adriana pozostawiał specjalnemu przemysłowi,
nagromadzone tam było wszystko, co tylko dźwięczy i śpiewa, pobekuje, wizga,
mruczy, trzaska i grzmi, – a zresztą zawsze był też reprezentowany instrument klawiszowy, w postaci uroczej harmoniki dzwoneczkowej, czyli celesty. Wisiały tam
za szkłem lub leżały w pudłach, uformowanych niczym egipskie sarkofagi według
kształtu ich zawartości, prześliczne skrzypce, polakierowane to na jasnożółty, to
znów na bardziej brunatny kolor, ze smukłymi smyczkami o rękojeściach oprawnych w srebro, wsuniętymi w imadła pokryw – włoskie, których czysty zarys mógł
zdradzić znawcy ich kremońskie pochodzenie, lecz także tyrolskie, holenderskie,
saskie, mittenwaldzkie, jak również te, które pochodziły z własnego warsztatu Leverkühna. Melodyjne wiolonczele, które zawdzięczają swój skończenie doskonały
kształt Antoniemu Stradivariusowi, stały tam całymi rzędami, lecz i poprzedniczka
ich, sześciostrunna viola da gamba, która w dawniejszych utworach obok wiolonczeli również dochodzi jeszcze do głosu, znajdowała się tutaj zawsze na równi
z altówką i inną siostrą skrzypiec, violą alta, a również i własna moja viola d’amore,
na której siedmiu strunach wygrywałem przez całe życie, pochodzi z ulicy Parafialnej. Był to prezent od rodziców w dniu mojej konfirmacji.
Wsparte na podpórkach stały tam violony, skrzypce-olbrzymy, nieruchawy kontrabas, zdolny do majestatycznych recitatiwów, którego pizzicato dźwięczniejsze
jest niż brzmienie strojonych kotłów, a któremu wprost trudno przypisać przytłumione, pełne uroku dźwięki flageoletów. Powtarzał się też w wielu egzemplarzach
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jego odpowiednik wśród dętych instrumentów drewnianych, kontrfagot, szesnastostopowy, jak i tamten, czyli o osiem tonów niżej brzmiący, niż to podają nuty, potężnie wzmacniający basy, zbudowany w rozmiarach dwukrotnie większych niż
jego młodszy brat, żartobliwy fagot, który nazywam tak dlatego, że jest on instrumentem basowym nie posiadającym właściwej basowi potęgi, o dziwnie słabowitym brzmieniu, beczącym, karykaturalnym. Jakże był jednak piękny ze swym wygiętym ustnikiem, połyskując ozdobnie mechaniką swych klapek i dźwigni! Jakże
wspaniały był w ogóle widok całej tej armii trąb na najwyższym stopniu ich rozwoju, wyzywających zapał wirtuozów, każdej w sobie właściwym kształcie: jako
bukoliczny obój, jako rożek angielski, umiejący tak pięknie wygrywać smutne
melodie, jako licznymi klapkami opatrzony klarnet, który w głębokich trombitowych rejestrach brzmi tak złowieszczo i ponuro, w wyższych natomiast zachwyca
srebrzyście promiennym dźwiękiem, jako tuba basowa i bas-klarnet.
Wszystkie one polecały się spoczywając na aksamicie w zbiorach stryja Leverkühna, obok nich zaś flety trawersowe różnych systemów i w najrozmaitszym wykonaniu, z buku, grenadilu lub hebanu, z ustnikiem z kości słoniowej lub całe ze
srebra, obok swego ostrogłosego krewniaka, pikkolo-fletu, który w orkiestralnym
„tutti” umie przenikliwie trzymać wysoki ton i potrafi w ognistym pląsie roztańczyć korowód błędnych ogników. A wreszcie migotliwy chór instrumentów blaszanych: od eleganckiej trąbki, której sam widok już przypomina rześką pobudkę,
chwacką piosenkę, tkliwą kantylenę, poprzez ulubieńca romantyków, spiralnie
skręconą waltornię wentylową, smukły a potężny puzon zesuwany i kornet „à pistons”, aż po fundamentalną powagę wielkiej tuby basowej. Nawet muzealne osobliwości z tej dziedziny, na przykład parę pięknie kręconych w prawo i w lewo,
niczym rogi byka wywiniętych l u r a z brązu, można było zazwyczaj znaleźć
w magazynie Leverkühna. Lecz w oczach chłopca, tak, jak ją dzisiaj widzę we
wspomnieniu, najwspanialszą i najweselszą z tego wszystkiego była wystawa instrumentów perkusyjnych – właśnie dlatego, że rzeczy, z którymi wcześnie zawarliśmy byli znajomość pod choinką, owe zabawki i błahe skarby z okresu naszych
marzeń dziecięcych, przedstawiały się tu naszym oczom w godnym i doskonałym
kształcie, przeznaczone do użytku dorosłych. Werbel jakże inaczej tu wyglądał niż
ów szybko zniszczony przedmiot z różnobarwnego drewna, pergaminu i sznurka,
w który waliliśmy jako sześciolatki! Ten nie był przeznaczony do zawieszania na
szyi. Z dolną błoną opiętą strunami był on dla użytku w orkiestrze poręcznie przyśrubowany w ukośnej pozycji do trójnożnego metalowego statywu, zaś drewniane
pałeczki, również wytworniejsze niż niegdyś nasze, wetknięte były zachęcająco
w dwa pierścienie u jego boków. Były tam i cymbały, na których dziecięcym odpowiedniku ćwiczyliśmy się ongiś w wygrywaniu „Lata ptaszek po ulicy”, lecz tu,
dla zachowania pełnej swobody drgań, leżały w eleganckich zamykanych skrzyneczkach, podwójnym rzędem na poprzecznych listwach, najdokładniej zestrojone
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płytki metalowe, a do wydobywania z nich melodii przeznaczone były śliczne, małe
stalowe młoteczki, przechowywane w wyściełanej pokrywce pudła. Ksylofon, po
to chyba wymyślony, aby ucho mogło wyobrazić sobie taniec szkieletów na cmentarzu o północnej godzinie, znajdował się tu również z mnóstwem swych chromatycznych sztabek. A oto ogromny, okuty cylinder wielkiego bębna, którego błonę
pobudza do grzmiących dźwięków filcem obita pałka, oraz wielkie miedziane kotły,
których szesnastu jeszcze sztuk używał Berlioz w swej orkiestrze, – nie znał takich,
jakie miał Mikołaj Leverkühn, kotłów pedałowych, które wykonawca może z łatwością, jednym ruchem ręki, przystosować do zmian tonacji. Pamiętam jeszcze
chłopięce figle, jakie wyprawialiśmy wypróbowując je, gdyśmy, Adrian i ja – nie,
chyba tylko ja sam waliłem co sił pałeczkami w napiętą skórę, podczas gdy poczciwy Luca przestawiał mechanizm strojący w dół i w górę, tak że powstawało
najdziwaczniejsze glissando, szeroko rozciągnięty ryk grzmotu! – Warto też jeszcze
zwrócić uwagę na owe przedziwne talerze, które tylko Turcy i Chińczycy umieją
sporządzać, ponieważ od wieków strzegą tajemnicy, w jaki sposób należy kuć rozpalony brąz, a których wnętrza posługujący się nimi muzyk odwraca po uderzeniu
ku publiczności, triumfalnie unosząc je w górę; grzmiący tam-tam, cygańskie tamburyno, jasno pod uderzeniem stalowej sztabki rozbrzmiewający triangel o rozwartym
kącie; nowoczesne talerze, wydrążone, w ręku trzaskające kastaniety. Wszystkie te
poważne zabawki przerastała swą złocistą architekturą Erardowska harfa pedałowa,
a łatwo z tego obrazu pojąć magiczną siłę, z jaką nas, chłopców, przyciągały owe
pomieszczenia stryjowskiego magazynu, ów raj milczących, lecz w setkach form
się zapowiadających pięknych dźwięków.
Na nas? Nie, lepiej będę mówił o sobie tylko, o moim oczarowaniu, mojej rozkoszy, mówiąc o takich doznaniach ledwo się ważę wciągnąć w nie mego przyjaciela, gdyż czy to, że udawał tu domownika, któremu wszystkie te rzeczy już spowszedniały, gdyż przywykł do nich od dawna, czy że wyrażał się w ten właśnie
sposób chłód jego charakteru – dość że nieomal obojętnie wzruszał ramionami na
widok tych przeróżnych wspaniałości, kwitując przeważnie moje pełne zachwytu
okrzyki jedynie krótkim śmiechem i uwagami w rodzaju: „Tak, to ładne” albo
„Zabawne rzeczy”, albo „Co też ludzie wymyślają”, albo „No, lepiej sprzedawać
to niż głowy cukru”. Gdy z mansardy jego, skąd otwierał się piękny widok na dachy miasta, jezioro zamkowe i starą wieżę ciśnień, schodziliśmy na moją prośbę –
podkreślam, zawsze na moją tylko – zwiedzić magazyn, czego nam zresztą nigdy
wyraźnie nie zabraniano, przyłączał się do nas młody Cimabue, po części, jak przypuszczam, żeby nas pilnować, po części zaś po to, aby w swój miły sposób grać
rolę cicerone, przewodnika i wykładowcy. Od niego dowiedzieliśmy się historii
trąbki; jak to ją niegdyś trzeba było sporządzać z kilku prostych rur metalowych,
połączonych kolankami, zanim nauczono się sztuki wyginania rur mosiężnych tak,
aby nie pękały, wypełniając je mianowicie początkowo smołą i kalafonią, później
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zaś ołowiem, który potem w ogniu wytapiano. Rozważał także pogląd przemądrzalców, iż obojętnym jest, z jakiego materiału, drewna czy metalu, sporządza się
jakiś instrument, dźwięk jego bowiem zależny jest jedynie od kształtu i menzury,
a czy flet zrobiono z drewna, czy z kości słoniowej, trąbkę sporządzono z mosiądzu
czy ze srebra, nic to nie ma do rzeczy. Jego mistrz – mówił Luca – „zio” Adriana,
który jako lutnista docenia znaczenie materiału, rodzaju drewna czy lakieru, twierdzeniu temu zaprzecza i gotów jest dowieść, że znakomicie potrafi rozpoznać po
brzmieniu fletu, z czego jest zrobiony – zresztą i on sam, Luca, podjąłby się tego
zadania. Potem pokazywał nam swymi drobnymi, pięknie ukształtowanymi rękami
Włocha mechanizm fletu, który w ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu lat, od czasów
słynnego wirtuoza Quantza, doznał był tak wielkich przemian i ulepszeń; zarówno
cylindrycznego fletu Bohma, o donośniejszym, jak i dawnego, podłużnego, o słodszym brzmieniu. Pokazywał nam aplikaturę klarnetu, objaśniał budowę fagotu, który ma siedem otworów, dwanaście klapek zamkniętych i cztery otwarte, a którego
dźwięk tak łatwo stapia się z brzmieniem rogów, objaśniał nam skalę instrumentów, sposób posługiwania się nimi i szereg podobnych spraw.
Obecnie, gdy wspominam ów okres, nie ulega dla mnie wątpliwości, że Adrian,
zdając sobie lub nie zdając z tego sprawy, śledził owe pokazy przynajmniej z taką
samą uwagą, co i ja, a z większą przy tym korzyścią, niż ja kiedykolwiek osiągnąć
bym zdołał. Nie dawał jednak nic po sobie poznać i ani drgnieniem nie zdradzał,
że go to wszystko cokolwiek obchodzi albo kiedykolwiek obchodzić będzie. Pozostawiał mnie zwracanie się do Luki z pytaniami, ba, odchodził nawet na bok, oglądając jakiś inny przedmiot, nie ten, o którym się mówiło, i pozostawiając mnie
samego z pomocnikiem. Nie chcę powiedzieć, że udawał, nie zapominam także, iż
muzyka w owym okresie nie miała w naszych oczach innej rzeczywistości prócz
ucieleśnionej w arsenale Mikołaja Leverkühna. Przelotnie zetknęliśmy się już byli
co prawda z muzyką kameralną; raz na tydzień bowiem lub raz na dwa tygodnie
uprawiano ją u stryja Adriana niekiedy tylko w mojej, a bynajmniej nie zawsze
w jego obecności. Przychodził wówczas organista z naszej katedry, pan Wendell
Kretzschmar, jąkała, który wkrótce potem miał zostać nauczycielem Adriana, oraz
nauczyciel śpiewu z gimnazjum Św. Bonifacego i z nimi to wykonywał stryj wybrane kwartety Haydna i Mozarta, przy czym sam grał pierwsze skrzypce, Luca
Cimabue drugie, pan Kretzschmar na wiolonczeli, zaś nauczyciel śpiewu na altówce. Męskie to były rozrywki, podczas których stawiano kufel z piwem obok siebie
na podłodze, a i cygaro tkwiło w ustach, przerywano zaś sobie często kilku słowami, które zawsze brzmią dziwnie obco i sucho wśród mowy tonów, stukaniem
smyczka o pulpit i odliczaniem taktów do tyłu, gdy, przeważnie z winy nauczyciela śpiewu, poszczególne głosy się rozjeżdżały. Prawdziwego koncertu, orkiestry
symfonicznej, nigdyśmy nie słyszeli, i kto zechce, może to uważać za dostateczne
wyjaśnienie wyraźnej obojętności Adriana wobec świata instrumentów. W każdym
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razie był zdania, że należy uznać ów powód za wystarczający i sam go za taki uważał. Chciałbym tu powiedzieć: ukrywał się za nim, ukrywał przed muzyką. Długo,
z pełnym przeczuć uporem, ukrywał się ten człowiek przed własnym losem.
Nikt zresztą podówczas nie myślał o tym, aby w jakikolwiek sposób łączyć osobę młodego Adriana z muzyką. Przeświadczenie, że jest on przeznaczony na uczonego, mocno się zakorzeniło w umysłach wszystkich i stale było utwierdzane jego
znakomitymi osiągnięciami w gimnazjum, jego pozycją prymusa, która doznała
pewnych wahań dopiero w wyższych klasach, gdzieś chyba od wyższej secundy,
gdy już miał lat piętnaście, a to z powodu ataków migreny, które zaczynały go
gnębić przeszkadzając mu nawet w tych krótkich chwilach, jakich potrzebował na
przygotowanie lekcji. Pomimo to z łatwością potrafił się uporać z wymaganiami
szkoły. Już zresztą wyrażenie „uporać się” jest całkiem nieodpowiednie, gdyż sprostanie tym wymaganiom nic go nie kosztowało, choć jego doskonałość jako ucznia
bynajmniej nie przysparzała mu życzliwości ze strony nauczycieli. Obserwowałem
nieraz, że przejawiali oni raczej pewne rozdrażnienie, ba, nawet chęć narażenia go
na porażkę. Nie polegało to jednak na tym, że uważano go za zarozumialca – choć
może owszem, uważano go za takiego, lecz nie dlatego, żeby robił wrażenie, iż zbyt
dobre ma o sobie mniemanie z powodu swoich zdolności – przeciwnie, cenił je zbyt
nisko i właśnie na tym polegała jego pycha, wyraźnie skierowana przeciwko temu,
z czym tak łatwo dawał sobie radę, a więc przeciwko wykładanym przedmiotom,
przeciw zróżniczkowanej wiedzy fachowej, której przekazanie decydowało o godności i zarobku nauczycieli, pragnących, co jest zresztą rzeczą całkiem zrozumiałą,
aby nie zbywano jej z tak widoczną niedbałością nieprzeciętnie uzdolnionego.
Co do mnie, utrzymywałem z profesorami znacznie serdeczniejsze stosunki –
i nic dziwnego, gdyż miałem sam niebawem przyłączyć się do ich zawodu, poważnie już dając im do zrozumienia tę swoją decyzję! Ja także uważałem się za dobrego
ucznia, lecz byłem i mogłem nim być dlatego jedynie, że szacunek i zamiłowanie
do wykładanych przedmiotów, zwłaszcza do języków starożytnych oraz klasycznych poetów i pisarzy, pobudzały i napinały moje siły, Adrian natomiast przy każdej okazji dawał do zrozumienia – rzec pragnę: nie ukrywał przede mną, obawiałem
się zaś nie bez racji, że i przed nauczycielami – jak obojętne i poniekąd drugorzędne
są dla niego wszystkie szkolne zajęcia. Często mnie to niepokoiło – nie ze względu na jego karierę, której dzięki takim zdolnościom nic zagrażać nie mogło, lecz
dlatego, że zadawałem sobie pytanie, co wobec tego n i e j e s t mu obojętne, n i e
j e s t dla niego drugorzędne. Nie widziałem tej „głównej” sprawy i doprawdy nie
można jej wtedy było rozeznać. W owych latach życie szkolne jest życiem samym;
jest jego namiastką; jego sprawy określają horyzont, którego potrzebuje każde życie, aby rozwinąć jakieś wartości, na nich bowiem, choćby i były względne, wypróbowuje się charakter i uzdolnienia. Na ludzki sposób stać się to może jednak
tylko wtedy, jeśli owa względność pozostaje nie dostrzeżona. Wiara w wartości
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absolutne, choć tak bardzo iluzoryczna, wydaje mi się warunkiem życia. Zdolności
mego przyjaciela wszakże mierzyły się wartościami, których względność zdawała
się być dla niego oczywista, choć jednocześnie niewiadomym było, czy istnieją
miary porównawcze, które by te wartości pomniejszyły. Złych uczniów bywa aż
nadto. Ale Adrian przedstawiał sobą osobliwy fenomen złego ucznia w p o s t a c i
p r y m u s a . Powiadam, że mnie to niepokoiło, lecz jakże imponującym, jakże
pociągającym wydawało mi się również, jakże mnie umacniało w przywiązaniu do
niego, przydając równocześnie temu oddaniu – któż zdoła pojąć, czemu? – uczucia
podobnego do bólu, do beznadziejności.
Znam jednak wyjątek w tej regule ironicznego lekceważenia, jakie okazywał
wymogom i naukom szkolnym. Wyjątkiem tym było jego widoczne zainteresowanie dyscypliną, w jakiej sam mało się odznaczałem, mianowicie matematyką. Własna moja słabość na tym polu, kompensowana od biedy radosną pilnością w filologii, pozwalała mi tym lepiej rozumieć, że świetne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie
uwarunkowane są w naturalny sposób zamiłowaniem do tego przedmiotu, dlatego
też doznawałem prawdziwego dobrodziejstwa widząc, że tu, przynajmniej dla mego
przyjaciela, warunek ten jest spełniony. Wiedza matematyczna, jako logika stosowana, która mimo to utrzymuje się w wysokich rejonach czystej abstrakcji, zajmuje
osobliwe pośrednie miejsce pomiędzy naukami humanistycznymi a przyrodniczymi,
z wyjaśnień zaś, których Adrian udzielał mi w rozmowie na temat przyjemności,
jaka mu ona sprawiała, wynikało, że uważał owo pośrednie miejsce równocześnie
za wywyższone, dominujące, uniwersalne albo, jak się wyraził, za „prawdziwe”.
Uradowałem się szczerze, słysząc, że choć cokolwiek nazywa „prawdziwym”,
była to już kotwica, oparcie, nie całkiem na próżno zadawałem już sobie pytanie,
co dla niego jest rzeczą „główną”.
– Leń z ciebie – powiedział mi wówczas – jeśli tego nie lubisz. Obserwowanie
stosunków między prawidłowościami to w końcu przecież rzecz najlepsza. Porządek
jest wszystkim. List do Rzymian, rozdział trzynasty: „Co od Boga jest, porządkiem
jest”.
Zaczerwienił się, ja zaś spojrzałem na niego ze zdumieniem. Okazało się, że jest
religijny.
Wszystko musiało się u niego dopiero „okazywać”, we wszystkim trzeba go
było przyłapywać, przychwytywać, dopadać, zaskoczyć – a wtedy czerwienił się,
podczas gdy samemu miało się ochotę palnąć w czoło, że się tego od dawna nie
odgadło. Również i w tym, że poza obowiązkiem i wymaganiami zajmował się algebrą, zabawiał dla własnej przyjemności tablicami logarytmicznymi i przesiadywał nad równaniami drugiego stopnia, zanim jeszcze żądano od niego znajdowania
niewiadomych w potędze, na czym również zdybałem go jedynie przypadkowo,
a zanim się przyznał, chciał to wszystko zbyć wzgardliwą gadaniną. Sprawę tę poprzedziło już inne odkrycie, by nie rzec: zdemaskowanie; wspomniałem o tym
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uprzednio: były to jego autodydaktyczne i potajemne badania nad klawiaturą, triadą
tonalną, kręgiem kwintowym oraz fakt, że nie znając nut ani palcowania posługiwał się tymi harmonicznymi znaleziskami do najrozmaitszych ćwiczeń w modulacji, jak i do konstruowania tworów melodycznych o nader nieokreślonym rytmie.
Gdy to odkryłem, zaczął piętnasty rok życia. Pewnego popołudnia, szukając go na
próżno w jego pokoju, zastałem go przed małą fisharmonią, ustawioną niepozornie
w kącie jakiegoś przechodniego pomieszczenia na piętrze mieszkalnym. Stojąc za
drzwiami przysłuchiwałem się może przez minutę, zawstydziłem się tego jednak
i wszedłem pytając, co tu robi. Puścił pedały, zdjął ręce z manuału i roześmiał się
poczerwieniawszy.
– Bezczynność – rzekł – jest początkiem wszelkich występków. Nudziłem się.
Gdy się nudzę, przychodzę tutaj pobawić się trochę i pobrzdąkać. To stare pudło
z pedałami stoi w opuszczeniu, lecz mimo swego poniżenia zawiera w sobie wszystko. Patrz, to ciekawe – oczywiście, nie ma w tym właściwie nic ciekawego, ale
gdy samemu po raz pierwszy się spróbuje, to ciekawe, jak się to wszystko ze sobą
wiąże i zamyka w jednolitym kręgu.
I wziął akord na samych czarnych klawiszach fis-ais-cis, dodając do niego e,
w ten sposób więc zdemaskował ów akord wyglądający na Fis-dur, jako należący
do H-dur, mianowicie jako piąty stopień, czyli dominantę.
– Taki akord sam w sobie – zauważył – nie ma żadnej tonacji. Wszystko tu jest
kwestią wzajemnych stosunków, a stosunki te tworzą krąg.
Owo a, które, wymagając rozwiązania na gis, prowadzi z H-dur w E-dur, powiodło go dalej i tak przeszedł przez A, D, i G do C-dur i do tonacji opatrzonych
bemolami, pokazując mi jednocześnie, że na każdym z dwunastu tonów gamy chromatycznej można zbudować osobna gamę majorową lub minorową.
– Zresztą to stare historie – powiedział. – Te rzeczy zauważyłem już dawniej.
Ale patrz teraz, jak to można zrobić lepiej!
I zaczął mi pokazywać modulacje pomiędzy bardziej jeszcze odległymi tonacjami, wykorzystując przy tym tak zwane pokrewieństwo tercji, sekstę neapolitańską.
Nie umiał, oczywiście, nazwać tych rzeczy; powtórzył jednak:
– Wzajemne stosunki – to wszystko. A jeśli chcesz określić je bliżej, to nazwa
ich brzmi: „dwuznaczność”. – Aby dowieść swych słów, zagrał mi szereg akordów
o nieustalonej tonacji, po czym pokazał, jak się owe akordy wahają tonalnie pomiędzy C-dur a G-dur, jeśli opuścić w nich f, które w G-dur stałoby się fis; jak
trzymają słuch w niepewności, czy należy uważać je za przynależne do C czy do
F-dur, jeśli unikać h, które w F-dur obniża się na b.
– Wiesz, co sądzę? – zapytał. – Że muzyka to dwuznaczność jako system. Weź
ten ton albo ten. Możesz go rozumieć tak albo, w zależności od stosunków, także
i tak, możesz go traktować od dołu jako podwyższony lub od góry jako obniżony,
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i, jeśliś sprytny, dowolnie wykorzystać tę jego dwoistość. – Słowem, w zasadzie
Adrian okazał się obeznany z enharmonicznym podstawieniem, a także ze stosowaniem pewnych chwytów, przydatnych dla uników i aby wyzyskać przemianowanie
w modulacji.
Dlaczegóż byłem więcej niż zaskoczony, wręcz poruszony, a także nieco przerażony? Policzki mu płonęły, co nigdy się nie zdarzało przy odrabianiu lekcji ani
nawet przy algebrze.
Prosiłem go wprawdzie, aby dalej improwizował, lecz odczułem coś w rodzaju
ulgi, gdy odmówił mi szorstkim: – Bzdury! bzdury! – Cóż to była za ulga? Powinienem był z niej wywnioskować, jak bardzo dumny byłem z jego ogólnej obojętności i jak wyraźnie odczułem, że słowa: „To ciekawe” całą tę obojętność zmieniły
w maskę. Przeczułem kiełkującą namiętność – namiętność Adriana! Czy powinienem był się cieszyć? Przeciwnie, zawstydziło mnie to i przerażało w jakiś sposób.
Wiedziałem już teraz, że gdy nie miał świadków, przeprowadzał muzyczne eksperymenty, i przy eksponowanym miejscu, w jakim znajdował się instrument, tajemnicy nie dało się długo zachować. Pewnego wieczora jego opiekun powiedział:
– No, bratanku, w tym, cośmy dziś słyszeli, nie pierwszy już raz się ćwiczyłeś!
– Słucham, stryju?
– Nie udawaj niewiniątka. Muzykujesz przecie!
– Cóż to za określenie!
– Głupsze rzeczy tak już określano. Twój sposób przejścia z F-dur w A-dur był
wcale sprytny. Bawi cię to?
– Ach, stryju!
– No, widocznie tak. Powiem ci coś. Tę starą komodę, na którą już nikt ani spojrzy, postawimy na górze w twoim pokoju. Będziesz miał pod ręką, gdy tylko tego
zechcesz.
– Jesteś bardzo dobry, stryju, ale naprawdę szkoda fatygi.
– Fatyga jest tak niewielka, że chyba przyjemność będzie od niej większa. I jeszcze jedno, chłopcze. Powinieneś brać lekcje fortepianu.
– Tak sądzisz, stryju Niko? Lekcje fortepianu? Bo ja wiem, to jakoś zanadto
przypomina „panienki z wyższej sfery”.
– Sfera może być wyższa, nic nie mając wspólnego z panienkami. Jeśli pójdziesz
do Kretzschmara, tak właśnie będzie. Skóry z nas, po starej znajomości, nie zedrze,
a ty uzyskasz fundament dla swoich zamków na lodzie. Pogadam z nim.
Adrian powtórzył mi dosłownie całą tę rozmowę na szkolnym podwórku. Odtąd
dwa razy w tygodniu chodził na lekcje do Wendella Kretzschmara.
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VIII
Wendell Kretzschmar, podówczas jeszcze młody człowiek, poniżej trzydziestki,
urodził się z niemiecko-amerykańskich rodziców w Pensylwanii i wykształcenie
muzyczne odebrał w rodzinnym kraju. Wcześnie jednak poczuł tęsknotę do Starego
Świata, skąd niegdyś wywędrowali jego dziadkowie, a z którym łączyły go głębokie więzy i gdzie tkwiły korzenie jego sztuki. W trakcie swego wędrownego życia,
którego stacje i postoje rzadko kiedy trwały dłużej niż rok lub dwa, przybył jako
organista do nas, do Kaisersaschern, – był to zresztą tylko epizod, poprzedzony
innymi (przedtem bowiem pełnił funkcję kapelmistrza w małych teatrzykach niemieckich i szwajcarskich), po którym inne jeszcze miały nastąpić. Zaprezentował
się również jako autor utworów orkiestralnych oraz skomponował operę „Posąg
z marmuru”, wystawianą na wielu scenach i życzliwie przyjmowaną.
Niepozorny ten człowiek, krępy, z okrągłą głową, krótko przyciętymi wąsikami
i chętnie śmiejącymi się, ciemnymi oczami o zadumanym, to znów niespokojnym
spojrzeniu, mógłby przynieść prawdziwą korzyść umysłowemu i kulturalnemu życiu Kaisersaschern, gdyby tego rodzaju życie w ogóle istniało. Jego gra na organach
była mądra i wspaniała, lecz na palcach jednej ręki można by zliczyć tych, którzy
w całej parafii umieli należycie ją ocenić. Bezpłatne popołudniowe koncerty w kościele, na których wygrywał organowe utwory Michała Praetoriusa, Frobergera,
Buxtehudego i, oczywiście, Sebastiana Bacha, a także różne osobliwe kompozycje
rodzajowe z okresu między rozkwitem twórczości Händla i Haydna, przyciągały
jednak sporą rzeszę słuchaczy, Adrian i ja zaś uczęszczaliśmy na nie regularnie.
Całkowicie natomiast chybionym pomysłem, przynajmniej sądząc z pozorów, były
prelekcje, które Kretzschmar niezmordowanie wygłaszał przez cały sezon w sali
„Towarzystwa Użyteczności Społecznej”, ilustrując je grą na fortepianie oraz objaśnieniami wypisywanymi kredą na szkolnej tablicy. Chybione to było przedsięwzięcie, po pierwsze, dlatego że mieszkańców naszego miasta w ogóle nie bawiły
jakiekolwiek prelekcje, po drugie, dlatego że tematy owych prelekcji bynajmniej
nie były popularne, a raczej kapryśne i prowokujące, a po trzecie, że jąkanie się
prelegenta przekształciło sam proces słuchania w podniecającą żeglugę wśród podwodnych raf, pobudzającą po części do lęku, po części do śmiechu, a w każdym
razie zdolną całkowicie odwrócić uwagę słuchaczy od tematu i zmieniającą ją w
trwożne wyczekiwanie następnego konwulsyjnego zahamowania.
Jąkanie, na które cierpiał Kretzschmar, było szczególnie, wręcz przykładowo
dokuczliwe, – tragiczne, gdyż był on człowiekiem o wielkim bogactwie i naporze
myśli, żarliwie oddanym komunikatywnej roli słowa. Stateczek jego sunął zresztą
niekiedy wartko i zwinnie przez całe połacie z ową niesamowitą łatwością, która
chciałaby zadać kłam wrodzonej wadzie i odsunąć ją w niepamięć; od czasu do
czasu jednak niechybnie, czego każdy bez ustanku i nie bez racji oczekiwał, nad50

chodził moment katastrofy i mówca stawał jak na mękach, odęty, purpurowy: hamował go już to dźwięk syczący, który próbował wstrzymywać rozciągając usta na
całą szerokość i z grymasem naśladując odgłos wypuszczającej parę lokomotywy,
już to głoska wargowa, z którą walczył wydymając policzki, a wargi jego wydawały wówczas huraganowy ogień krótkich, bezdźwięcznych eksplozji; albo też po
prostu oddech jego popadał w jakąś szarpiącą zadyszkę, on zaś, lejkowato ściągnąwszy usta, łapał powietrze niczym ryba na piasku – śmiejąc się przy tym zwilgotniałymi oczami, to prawda, gdyż sam zdawał się traktować całą tę sprawę na
wesoło; lecz nie dla każdego było to pociechą i w zasadzie trudno było mieć za złe
publiczności, że tych prelekcji unikała – z taką wielką jednomyślnością, iż kilkakrotnie doprawdy ledwo paru słuchaczy ożywiało parter. Oprócz rodziców moich
bowiem, stryja Adriana, młodego Cimabue i nas obu, siadywało tam jeszcze tylko
kilka uczennic pensji żeńskiej, które nie mogły powstrzymać się do chichotów podczas jąkania się mówcy.
On zaś gotów był z własnej kieszeni opłacić koszt sali i oświetlenia, czego wpływy za wstęp bynajmniej nie pokrywały, lecz ojciec mój i Mikołaj Leverkühn wymogli na zarządzie, że deficyt pokryje Towarzystwo, a raczej zrezygnuje z opłat
za salę, ponieważ prelekcje te są pouczające i służą dobru publicznemu. Była to
przyjacielska przysługa, gdyż sprawę publicznej korzyści można by kwestionować,
choćby już z tego względu, że brak było publiczności, co jednak, jak już wspomniałem, należało po części przypisać zbyt specjalnemu charakterowi omawianych
zagadnień. Wendell Kretzschmar hołdował zasadzie, którą często słyszeliśmy z jego
ust, ukształtowanych pierwotnie do mowy angielskiej, że człowiekowi powinno
zależeć nie na zainteresowaniach cudzych, lecz na własnych, a więc na tym, aby
zainteresowania p o b u d z a ć , co wtedy jedynie może nastąpić i wówczas zresztą z pewnością nastąpi, jeśli się jest samemu czymś głęboko przejętym i mówiąc
o tym nieuchronnie zaraża się innych tym zainteresowaniem, t w o r z ą c tak oto
jakieś dotąd nie istniejące, nie przeczuwane nawet zainteresowania, co znacznie
jest korzystniejsze niż służenie już istniejącym.
Wielka szkoda, że publiczność nasza niemal wcale nie dała mu okazji do wypróbowania owej teorii. Wśród naszej nielicznej gromadki, siedzącej u jego stóp
w ziejącej pustką starej sali z ponumerowanymi krzesłami, znalazła ona pełne potwierdzenie, olśnił nas bowiem sprawami, o których nigdy byśmy nie pomyśleli,
że zdołają tak przykuć naszą uwagę; nawet owo straszliwe jąkanie wydało nam się
w końcu jedynie podniecającą i przykuwającą naszą uwagę oznaką jego zapału.
Niekiedy podczas nagłej awarii dawaliśmy mu wszyscy pocieszające znaki, a któryś z panów pomrukiwał nawet uspokajająco: „No, no” albo „Dobrze już, dobrze”,
lub „ Nie szkodzi!” Potem skurcz ustępował, na twarzy mówcy pojawiał się radosny, przepraszający uśmiech i przez chwilę rzecz toczyła się dalej z nieco nawet
niesamowitą płynnością.
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O czym mówił? Cóż, człowiek, ten zdolny był poświęcić bitą godzinę pytaniu:
„Dlaczego Beethoven nie napisał trzeciej części Sonaty fortepianowej op. 111?” –
i było to zagadnienie warte omówienia, bezsprzecznie. Ale spróbujcie sobie wyobrazić anons z tym tytułem, przybity na domu „Towarzystwa Użyteczności Społecznej” albo wydrukowany w „Gazecie Kolejowej” w Kaisersaschern, i zadajcie
sobie pytanie, w jakim stopniu mógł on pobudzić publiczną ciekawość. Ludzie w
ogóle nie chcieli wiedzieć, dlaczego Opus 111 ma tylko dwie części. My, którzy
zebraliśmy się na ten wykład, przeżyliśmy co prawda wieczór, który niesłychanie
nas wzbogacił, i to pomimo faktu, iż rzeczonej Sonaty aż do owej chwili nikt z nas
nie znał. Lecz poznaliśmy ją właśnie dzięki tej imprezie, i to bardzo dokładnie, gdy
Kretzschmar znakomicie, choć z brzękliwym przydźwiękiem, wykonał ją na dość
lichym pianinie, jakie mu dano do dyspozycji (na fortepian nie wyrażono zgody),
grając zaś analizował z wielką wnikliwością jej treść wewnętrzną, opisując również okoliczności, w których – wraz z dwiema innymi – powstała, i z kostycznym
humorem wspominając wyjaśnienia samego mistrza, dlaczego zrezygnował z napisania trzeciej części, będącej odpowiednikiem pierwszej. Odpowiedział on był
mianowicie swemu famulusowi na to pytanie, że n i e m i a ł c z a s u i dlatego
wolał raczej nieco rozbudować część drugą. Czasu nie miał! I jeszcze „mimochodem” to podobno oświadczył! Pogarda dla zadającego takie pytania, ukryta w owej
odpowiedzi, widocznie nie została zauważona, lecz samo pytanie ją usprawiedliwiało. I teraz mówca jął opisywać Beethovena około roku 1820, gdy słuch jego,
ulegając nieodwracalnemu zanikowi, stopniowo zakreślał wokół niego krąg coraz
większego osamotnienia i gdy okazało się już, że niezdolny jest dyrygować wykonaniem własnych utworów. Opowiadał nam, jak stopniowo szerzyła się i umacniała pogłoska, że wielki kompozytor całkiem już wyjałowiał, że jego twórcze siły
uległy wyczerpaniu, że, jak stary Haydn, zajmuje się już jedynie zapisywaniem
szkockich pieśni, od kilku bowiem lat żadne wielkie dzieło opatrzone jego nazwiskiem nie ukazało się na rynku. Późną jesienią jednak, powróciwszy z Mödling,
gdzie spędzał lato, do Wiednia, mistrz zasiadł i jednym ciągiem, niejako nie odrywając wzroku od papieru nutowego, napisał owe trzy kompozycje na fortepian,
o czym zresztą doniósł swemu protektorowi, hrabiemu Brunswick, chcąc go uspokoić co do stanu swojego umysłu. A potem mówił Kretzschmar o Sonacie c-moll,
którą pojąć jako samo w sobie zamknięte i wewnętrznie uporządkowane dzieło
doprawdy nie jest łatwo, tak że stanowiła ona twardy orzech do zgryzienia dla
przyjaciół i dla ówczesnej krytyki; opowiadał, jak to owi przyjaciele i wielbiciele
wprost nie byli w stanie podążyć za twórcą na ów szczyt, na który w okresie swej
dojrzałości wyniósł był klasyczną formę symfonii, sonaty fortepianowej, kwartetu
smyczkowego, jak to w obliczu dzieł ostatniego okresu serca ich przejmowała
żałość na widok owego procesu rozkładu, obcości, zapuszczania się w krainę nieznaną i niesamowitą, na widok tego „plus ultra”, w którym nic więcej dostrzec nie
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byli w stanie nad wyradzanie się zawsze istniejących skłonności, nadużycie introspekcji i spekulacji, przesadę w drobiazgowości i uczoności muzycznej – niekiedy
nawet w rzeczy tak prostej, jak temat Arietty do nieziemskich Wariacji, stanowiących drugą część owej Sonaty. Tak, właśnie tak, jak temat owej części, przebiegający setki losów, setki kontrastujących rytmicznie światów, przerasta sam siebie,
a w końcu ginie gdzieś na zawrotnych wyżynach, które nazywać można zaświatem
lub abstrakcją, – tak też i kunszt Beethovena przerósł sam siebie: zza dostępnych
rejonów tradycji uniósł się na oczach przerażonej ludzkości w sfery wyłącznie już
i całkowicie osobiste, – jako „ja” boleśnie odizolowane w absolucie, a wskutek
zamarcia słuchu również i od świata zmysłów, jako samotny książę w królestwie
ducha, który odtąd jedynie niepojętym dreszczem potrafił przenikać najbardziej
nawet przychylnych słuchaczy, a w którego przerażających przesłaniach wyjątkowo już i chwilami tylko potrafili się rozeznać.
Jak dotąd, wszystko słuszne, powiedział Kretzschmar. Lecz słuszne jednak w
sposób względny i niewystarczający. Z ideą czystej osobowości łączy się bowiem
zazwyczaj idee bezgranicznego subiektywizmu i radykalnego dążenia do harmonicznych środków wyrazu w przeciwieństwie do polifonicznego obiektywizmu
(chciał, żebyśmy dobrze sobie zapamiętali tę różnicę: harmoniczny subiektywizm,
polifoniczna rzeczowość), – lecz to równanie, to przeciwieństwo nie odpowiada tu
rzeczywistości, jak zresztą w ogóle w późnych dziełach mistrza. W istocie Beethoven był w połowie swych twórczych lat znacznie bardziej subiektywny, by nie rzec:
„osobisty”, niż u kresu; znacznie więcej troszczył się o to, aby osobisty wyraz pochłonął wszelki konwencjonalizm, wszelką sformalizowaną ozdobność, której pełno
w muzyce, i aby wtopić to wszystko w subiektywną dynamikę. Stosunek późnego
Beethovena, jego pięciu ostatnich sonat fortepianowych na przykład, do konwencjonalizmu był przy całej niepowtarzalności, a nawet niesamowitości formalnego
wyrazu znacznie bardziej ustępliwy i wyrozumiały. W jego późnych dziełach występuje często nietknięta, nie przekształcona przez subiektywizm konwencja, obnażona, rzec można: rozdęta, oraz samoopuszczenie, które działa bardziej przejmująco i majestatycznie niż wszelka osobista śmiałość. W utworach tych, powiedział
mówca, między subiektywizmem i konwencją powstawał nowy stosunek, którego
istotę określała śmierć.
Przy tym słowie Kretzschmar zaczął się gwałtownie jąkać; język jego, uczepiwszy się początkowej głoski, uderzał o podniebienie z szybkością karabinu maszynowego, przy czym drgały mu również szczęki i broda, zanim uspokoiły się na
samogłosce, która pozwalała już odgadnąć zamierzone słowo. Słowo to jednak,
z chwilą gdy już rozpoznane, zdawało się niestosowne, aby je podchwycić i, jak
się to niekiedy zdarzało, podpowiedzieć mu je z uczynną jowialnością. Sam musiał się z nim uporać i uczynił to. Tam, gdzie wielkość i śmierć łączą się ze sobą,
wyjaśniał, powstaje skłaniająca się ku konwencji rzeczowość, suwerennością swo53

ją przerastająca najbardziej nawet władczy subiektywizm, w niej bowiem element
wyłącznie osobisty, wyrastający już przecież ponad szczytowe możliwości tradycji, raz jeszcze sam siebie przerasta, wkraczając wielki i widomy w kolektywną
sferę mistyczną.
Nie pytał nas, czy to rozumiemy, a my także nie zadawaliśmy sobie tego pytania. Jeśli sądził, że najważniejsze jest, abyśmy to usłyszeli, to w pełni podzielaliśmy jego pogląd. W świetle tego – mówił dalej – należy też rozpatrywać dzieło,
które w szczególności pragnie tu omówić, czyli Sonatę opus 111. A potem usiadł
do pianina i zagrał nam z pamięci całą kompozycję, część pierwszą i ogromną część
drugą, w ten sposób, że nieustannie wkrzykiwał w swoją grę komentarze i, chcąc
szczególnie zwrócić naszą uwagę na prowadzenie głosów, podśpiewywał miejscami z demonstracyjnym entuzjazmem, co w sumie tworzyło częściowo porywający,
częściowo komiczny spektakl, wzbudzający często wesołość małego audytorium.
Jako że miał uderzenie bardzo mocne i silnie wydobywał każde „forte”, musiał
wrzeszczeć na całe gardło chcąc, aby z wtrącanych przezeń objaśnień cokolwiek
zrozumiano, i śpiewając z najwyższym natężeniem głosu, aby jeszcze wokalnie
swoją grę uwydatnić. Co grały ręce, naśladowały usta. – Bum, hum – wum, wum –
szrum, szrum – wołał wśród wściekle narastających inicjalnych akcentów pierwszej części, wysokim zaś falsetem akompaniował pełnym melodyjnego uroku pasażom, oświetlającym niekiedy delikatnymi, świetlistymi przebłyskami burzliwie
skłębione niebo tego utworu. W końcu złożył ręce na kolanach, odpoczął chwilę
i powiedział: – Teraz się zacznie. – I zaczął część z wariacjami, owo „Adagio molto
semplice e cantabile”.
Temat Arietty, wyrażający losy i przeżycia, dla których w swej idyllicznej niewinności zdaje się bynajmniej nie przeznaczony, z miejsca pojawia się i wyraża
w szesnastu taktach, dających się zredukować do jednego motywu, podobnego
w końcu swej pierwszej połowy do krótkiego, przepojonego uczuciem okrzyku –
trzy dźwięki tylko, ósemka, szesnastka i ćwierćnuta z kropką, skandowane chyba
tak: „Nie-bios toń” albo „Ser-ca ból”, albo „Żeg-naj mi”, albo „Nie-gdyś, ach”, albo
„Łąk i pól”, – i tyle tylko. To, co się potem z tą łagodną zapowiedzią, tą melancholijną a spokojną formułą dzieje pod względem rytmu, harmonii i kontrapunktu,
czym ją jej twórca pobłogosławił i na jakie skazał potępienie, w jaką noc i w jakie
światłości, w jakie ją krystaliczne sfery, gdzie chłód i ciepło, spokój i ekstaza są
już jednym i tym samym, wtrąca i unosi, – wszystko to można nazwać dalekosiężną,
przedziwną, wyobcowaną i występną wspaniałością, nie dając jej wszakże imienia,
gdyż właściwie jest bezimienna; a Kretzschmar wygrywał nam pracowitymi rękami
wszystkie te niesamowite metamorfozy, wyśpiewując co sił: – Dim-dada – i głośno
komentując. – Te łańcuchy trylów! – wołał. – Te fioritury i kadencje! Słyszycie
tutaj tę utrzymaną konwencję? Tu – mowa – nie jest już – oczyszczana – z przybrania, lecz przybranie – uwalnia się – od pozorów – podlegania subiektywizmowi –
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pozory – sztuki – zostają odrzucone – sztuka – zawsze w końcu – odrzuca sztukę –
pozory sztuki. Dim-dada! Proszę słuchać, jak tutaj – melodia się zaciera – pod ciężarem – spajających ją akordów! Staje się statyczna, staje się monotonna – dwa
razy d, trzy razy d, raz za razem – akordy to sprawiają. – Dim-dada! – Proszę teraz
uważać, co tu się dzieje.
Niezwykle trudno było słuchać jednocześnie jego krzyków i tej wysoce skomplikowanej muzyki, z którą je mieszał. Staraliśmy się o to wszyscy, w napięciu,
wychyleni do przodu, z dłońmi między kolanami, spoglądając na przemian to na
jego ręce, to na usta. Charakterystyczną cechą tej części jest wielki dystans pomiędzy basem a wiolinem, ręką prawą a lewą, i nastaje chwila, sytuacja wręcz najskrajniejsza, kiedy ów biedny motyw, samotny i opuszczony, zdaje się bujać nad
zawrotną, ziejącą przepaścią – wydarzenie o eterycznej wzniosłości, po którym
następuje zaraz bojaźliwe skulenie się, pełne grozy przerażenie, z tego jak gdyby
powodu, że rzecz taka mogła się wydarzyć. Lecz dzieje się jeszcze wiele, zanim
dojdzie do końca. Gdy jednak dochodzi do końca i gdy się do niego zbliża, dzieje
się coś całkowicie w swej łagodności i dobroci nieoczekiwanego i wzruszającego
po tylu manifestacjach hamowanej wściekłości, uporu, zajadłości i tylu niebotycznych wzlotach. Ten wielce doświadczony motyw w chwili pożegnania sam staje
się pożegnaniem, okrzykiem i pożegnalnym gestem, owo d-g-g przechodzi nieznaczną zmianę, doznaje niewielkiego melodycznego poszerzenia. Po początkowym
c przybiera sobie cis przed d, tak że odtąd skanduje już nie: „Niebios toń” albo
„Łąk i pól”, lecz „O – ta niebios toń”, „Zieleń łąk i pól”, „Żeg-naj wiecznie mi”
i nadejście tego cis jest najbardziej w świecie wzruszającym, pocieszającym, melancholijnie uspokajającym procesem. Jest to jakby boleśnie pieszczotliwe głaskanie
po włosach, po policzku, ciche, głębokie spojrzenie w oczy po raz ostatni. Błogosławi ów obiekt, ową straszliwą gonitwę formy w nieodpartym uczłowieczaniu,
zbliża ją na pożegnanie, na wieczne pożegnanie, tak łagodnie do serca słuchacza,
że oczy zachodzą mu łzami. „Ach – zapomnij ból”, mówi, „Wielki – był w nas
Bóg”, „Wszystko – było snem”, „Wierną – zostań mi!” A potem się urywa. Szybkie, twarde triole biegną ku obojętnemu zakończeniu, którym mógłby się równie
dobrze zamykać niejeden inny utwór muzyczny.
Kretzschmar nie powrócił już potem od pianina do prelegenckiego pulpitu.
Siedział dalej na obrotowym taborecie, zwrócony ku nam, w tej samej co i my pozycji, pochylony do przodu, z dłońmi między kolanami, i w kilku słowach doprowadził do końca swą prelekcję na temat, dlaczego Beethoven nie napisał trzeciej
części Opusu 111. Wystarczyło nam chyba, mówił, usłyszeć ten utwór, abyśmy
sami mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie. Trzecia część? Rozpoczynać na nowo
– po takim pożegnaniu? Powrót – po takim rozstaniu? Niemożliwe! Stało się tak,
że Sonata w owej drugiej, ogromnej części doszła swego kresu, skończyła się raz
na zawsze. A mówiąc „sonata” ma na myśli nie tylko tę właśnie, w tonacji c-moll,
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lecz sonatę w ogóle, jako gatunek, jako tradycyjną formę artystyczną sztuki: ona
właśnie, jako taka, znalazła tu swój kres, została do kresu doprowadzona, wypełniła swe przeznaczenie, osiągnęła cel swój, poza który wyjść już nie można, ona sama
się tutaj niweczy i rozwiązuje, żegna się z nami – ów gest pożegnania, ów motyw
d-g-g melodyjnie pocieszany przez cis, jest pożegnaniem również i w tym sensie,
jest pożegnaniem równie wielkim, jak sam utwór, pożegnaniem z sonatą.
Powiedziawszy to, Kretzschmar odszedł przy akompaniamencie wątłych, lecz
długotrwałych oklasków, a my wyszliśmy również, głęboko zadumani, obciążeni
nowymi myślami. Większość z nas, jak to zazwyczaj bywa, nuciła przy odbiorze
płaszczów i kapeluszy i przy wyjściu z budynku w pierwotnej jak i pożegnalnej
postaci ów tematyczny motyw drugiej części, stanowiący piętno tego wieczoru
i dłuższy czas jeszcze dolatywało z bardziej odległych ulic, po których rozproszyli
się słuchacze, z odbrzmiewających echem cichych, pogrążonych w nocy ulic małego miasteczka owo „Żeg-naj mi”, „Żegnaj wiecznie mi”, „Wielki – był w nas
Bóg” – rozchodząc się wielokrotnym pogłosem.
Nieostatni to raz słuchaliśmy jąkały, prawiącego o Beethovenie. Niebawem
znowu mówił o nim, tym razem pod tytułem: „Beethoven i fuga”. Temat ten przypominam sobie również dokładnie i widzę go jeszcze przed sobą w formie ogłoszenia, doskonale zdając sobie sprawę, że na równi z poprzednim nie mógł on wywołać w owej sali „Użyteczności Społecznej” ścisku zagrażającego życiu obecnych.
Nasza gromadka odniosła jednak również i z tego wieczoru zdecydowaną korzyść
i przyjemność. Zazdrośnicy i przeciwnicy śmiałego nowatora, jak usłyszeliśmy,
dowodzili bowiem zawsze, że Beethoven nie potrafi napisać fugi. „On po prostu
tego nie potrafi” – twierdzili, dobrze przy tym wiedząc, co mówią, jako że czcigodna owa forma była podówczas jeszcze w wielkim poszanowaniu i żaden kompozytor nie znalazłby łaski w oczach muzycznego trybunału ani zadowolił współczesnych potentatów i magnatów rozdzielających zamówienia, nie mogąc sprostać
również i wymogom fugi. Książę Esterhazy, na przykład, był szczególnym zwolennikiem tej mistrzowskiej sztuki, lecz w Mszy C-dur, którą Beethoven dla niego
napisał, nie zdołał kompozytor wyjść poza jakieś nieudane zaczątki fugi, co już
ze względów czysto towarzyskich było nieuprzejmością, artystycznie zaś niewybaczalnym uchybieniem; natomiast oratorium „Chrystus na Górze Oliwnej” było
w ogóle pozbawione wszelkich śladów pracy nad fugą, choć i tam byłaby ona jak
najbardziej na miejscu. Próba tak słaba, jak owa fuga w trzecim kwartecie z Opusu
50, nie mogła obalić twierdzenia, że wielki ów człowiek jest złym kontrapunkcistą, – w czym jeszcze utwierdzały miarodajny świat muzyczny polifoniczne partie
marsza żałobnego „Eroiki” i „Allegretta” Symfonii A-dur. A jeszcze na dobitkę to
zakończenie wiolonczelowej Sonaty D-dur opus 102, zatytułowane „Allegro fugato”! Krzyk podniósł się wtedy, opowiadał Kretzschmar, i zaczęto wygrażać pięściami. Cały utwór zganiono jako niejasny i wręcz niestrawny, nadto, powiadano,
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przez dwadzieścia przynajmniej taktów panuje w nim tak skandaliczne zamieszanie
– głównie wskutek niezwykle przesadnych modulacji – że można spokojnie zamknąć przewód wykazujący całkowitą niezdolność tego człowieka do uprawiania
ścisłej dyscypliny.
Przerywam tę relację jedynie po to, żeby zwrócić uwagę, iż prelegent mówił nam
wtedy o sprawach, zagadnieniach i panujących w sztuce stosunkach, które bynajmniej nie leżały jeszcze w naszym polu widzenia, a na skutek trudności jego wymowy pojawiały się nam tylko w mglistym zarysie i marginesowo; że nie byliśmy
w stanie skontrolować go poza jego występami przy pianinie, które sam objaśniał,
słuchaliśmy go zaś z niejasno poruszoną wyobraźnią, na podobieństwo dzieci przysłuchujących się bajkom, których nie rozumieją, podczas gdy delikatny ich umysł
zostaje jednak w jakiś osobliwy, pełen przeczuć, do snu podobny sposób rozwijany
i wzbogacany. „Fuga”, „kontrapunkt”, „Eroica”, „chaos na skutek niezwykle przesadnych modulacji”, „ścisła dyscyplina” – wszystko to były jeszcze dla nas poszepty baśniowe, lecz przyjmowaliśmy je tak chętnie i z tak szeroko otwartymi oczami,
jak dzieci słuchające rzeczy niezrozumiałych i właściwie całkiem niedostępnych,
i to z większą przyjemnością niż bliskich, dostosowanych do ich pojęć i poziomu.
Czy uwierzycie, że jest to najbardziej intensywna, dumna, a może i najskuteczniejsza metoda nauczania – nauczanie antycypujące, które pomija rozległe połacie
niewiedzy? Jako pedagog nie powinienem właściwie przy tym obstawać, ale wiem,
że młodzież szczególnie upodobała sobie ten sposób, sądzę zaś, że owe pominięte
połacie z czasem się również same przez się zapełnią.
Beethoven więc – jak usłyszeliśmy – uchodził za człowieka niezdolnego do napisania fugi, a zatem należało zadać sobie pytanie, jak dalece te złośliwe pogłoski
odpowiadały prawdzie. Widoczne było, że usiłował je obalić. W późniejsze swoje
utwory fortepianowe wplatał kilkakrotnie fugi, i to trzygłosowe: w „Hammerklaviersonate”, jak i w tę, która zaczyna się w tonacji As-dur. Raz jeden dopisał:
„Z niejakimi licencjami”, na znak, że doskonale znane mu były rygory, które przekroczył. Kwestią sporną pozostawał fakt, dlaczego je zlekceważył? Przez absolutyzm czy też dlatego, że nie potrafił się z nimi uporać? Potem przecież nastąpiła
wielka fuga w Uwerturze opus 124 i majestatyczne fugi w Gloria i Credo „Missae
Solemnis” – dające wreszcie dowód, że wielki zapaśnik stoczył zwycięską walkę
również i z tym aniołem, mimo iż z zapasów tych wyszedł ze zwichniętym biodrem.
Kretzschmar opowiedział nam straszliwą historię, która w niesamowity, niezapomniany sposób utrwaliła w nas obraz świętego trudu owej walki, jak i osoby tak
ciężko doświadczanego twórcy. Działo się to późnym latem roku 1819, w czasie
gdy Beethoven pracował w domu Hafnera w Mödling nad swoją Mszą, zrozpaczony, że każda jej część była znacznie dłuższa, niż to uprzednio przewidywał, tak iż
w żaden sposób nie mógł dotrzymać terminu jej ukończenia, przewidzianego na
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jeden z dni marca następnego roku, kiedy to nastąpić miał ingres arcyksięcia Rudolfa jako arcybiskupa Ołomuńca. Wtedy to wydarzyło się, że dwaj jego przyjaciele i adepci, odwiedziwszy go tam pewnego popołudnia, już w chwili wejścia do
domu dowiedzieli się rzeczy przerażających. Tego samego dnia rano bowiem obie
służące mistrza porzuciły go i uciekły, gdyż uprzedniej nocy, około godziny pierwszej, wybuchła dzika, cały dom ze snu wytrącająca awantura. Pan pracował od
wieczoru aż do późna w noc, pracował nad Credo, nad owym Credo z fugą, i ani
myślał o kolacji stojącej na kuchennym piecu, przy którym znużone, próżno czekające służebne w końcu zasnęły. Mistrz zatem, zapragnąwszy zjeść coś pomiędzy
godziną dwunastą a pierwszą, znalazł dziewczyny śpiące, potrawy zaś wysuszone
i zwęglone i wpadł z tego powodu w najstraszliwszy gniew, o tyle mniej jeszcze
respektując nocną ciszę domu, że sam hałasów swoich nie słyszał. „Czyż ani godziny nie możecie czuwać ze mną?” – grzmiał nieustannie. Godzin tych było wszakże
już z pięć czy sześć i obrażone dziewczyny umknęły z nastaniem dnia, pozostawiając popędliwego chlebodawcę własnym losom, tak że dnia tego nie dostał obiadu
i w ogóle nie jadł nic od dwudziestu czterech godzin. Pracował natomiast w swoim
pokoju nad Credo, owym Credo z fugą – uczniowie jego słyszeli przez zamknięte
drzwi, w jaki sposób to robił. Głuchy człowiek wył, śpiewał i tupał nad swoim
Credo – słuchanie tych odgłosów było tak pełne grozy, tak przejmujące, że stojącym u drzwi krew zastygła w żyłach. Lecz właśnie w chwili, gdy onieśmieleni głęboko chcieli już odejść, drzwi otworzyły się gwałtownie i Beethoven stanął na
progu. W jakiej postaci? Najokropniejszej! W ubraniu wymiętoszonym, o rysach
twarzy tak wykrzywionych, że przejmowały lękiem, o spojrzeniu czujnym, dalekim,
nieprzytomnym, i tak wpatrywał się w nich sprawiając wrażenie, jakby dopiero co
wyszedł z walki na śmierć i życie ze wszystkimi wrogimi mocami kontrapunktu.
Początkowo bełkotał coś nieskładnie, potem jednak wybuchnął żalem i skargami
nad ruiną swego gospodarstwa, narzekając, że wszyscy pouciekali, że każą mu
głodować. Próbowali go ułagodzić, jeden pomógł mu się ogarnąć, drugi pobiegł do
gospody, by zamówić pokrzepiający posiłek... Msza zaś została ukończona dopiero
w trzy lata później.
Nie znaliśmy jej, słyszeliśmy o niej jedynie. Lecz któż zaprzeczy, że sama nawet wiadomość o nieznanej wielkości może być kształcąca? Wiele, co prawda,
zależy od sposobu, w jaki o niej się mówi. Rozchodząc się do domów po prelekcji
Wendella Kretzschmara, doznawaliśmy uczucia, że słyszeliśmy ową Mszę, a iluzję
tę wzmacniał utrwalony przezeń w naszych umysłach obraz wygłodzonego mistrza,
stojącego w drzwiach po nieprzespanej nocy.
Tyle rzekł nam Kretzschmar na temat „Beethoven i fuga”, – i doprawdy podsunął
nam dość materiału do rozmów w powrotnej drodze, a także temat do współmilczenia i cichych, niejasnych marzeń o sprawach nowych, wielkich, odległych, które przeniknęły do naszych dusz wraz z jego niekiedy płynną i bystrą, niekiedy zaś
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okropnie zniekształconą mową. Powiadam „do naszych dusz”, lecz oczywiście mam
tu na względzie jedynie duszę Adriana. To, co sam usłyszałem, co pojąłem, nie ma
najmniejszego znaczenia. Na nim zaś, jak się to okazało w drodze do domu i nazajutrz, podczas rozmowy na szkolnym podwórzu, największe wrażenie wywarło
Kretzschmarowskie rozróżnienie pomiędzy epokami kultu i epokami kultury oraz
jego słowa, że zeświecczenie sztuki, oddzielenie jej od nabożeństwa, ma charakter
jedynie epizodyczny i powierzchowny. Uczeń wyższej secundy przejęty był myślą,
której prelegent wcale nie wypowiedział, lecz którą w nim wzniecił, że oderwanie
sztuki od liturgicznej całości, wyzwolenie i wyniesienie jej w sferę osobistej samotności, gdzie kultura staje się już celem samym w sobie – obciążyło ją bezprzedmiotowo uroczystym charakterem, absolutną powagą, bolesnym patosem, przejawiającym się dobitnie w przerażającej postaci Beethovena stojącego we drzwiach swego
pokoju, i że stan taki bynajmniej nie powinien być trwałym jej przeznaczeniem, jej
usposobieniem stałym i niezmiennym. Słuchajcież, co ten młokos wymyślił! Nie
posiadając jeszcze żadnych prawie praktyczno-realnych doświadczeń w dziedzinie
sztuki, fantazjował tak przemądrzale w próżni o chwili, zapewne już niedalekiej,
kiedy to dzisiejsza rola sztuki zostanie znowu sprowadzona do skromniejszej, szczęśliwszej służby sprawom wyższego autoramentu, choć niekoniecznie, jak niegdyś,
Kościołowi. Czemu, mianowicie? – tego powiedzieć nie umiał. Lecz myśl, że idea
kultury jest zjawiskiem historycznie przejściowym, że może się ona ponownie
zagubić w innych sprawach, że przyszłość niekoniecznie do niej należy – tę myśl
zaczerpnął niewątpliwie z prelekcji Kretzschmara.
– Ale – przerwałem mu – alternatywą kultury jest barbarzyństwo.
– Przepraszam – odparł – barbarzyństwo jest przeciwieństwem kultury, lecz
tylko w ramach danego nam przez nią porządku intelektualnego. Poza tym intelektualnym porządkiem przeciwieństwo to może być czymś zgoła innym lub w ogóle
nie być przeciwieństwem.
Naśladując Lukę Cimabue wykrzyknąłem: – Santa Maria! – i przeżegnałem się.
Adrian zaśmiał się krótko.
Innym razem oświadczył:
– Zdaje mi się, że jak na kulturalną epokę trochę za dużo mówi się w naszych
czasach o kulturze, prawda? Chciałbym wiedzieć, czy epoki, które posiadały kulturę, w ogóle znały to słowo, używały go, posługiwały się nim. Naiwność, nieświadomość, naturalna prostota wydają mi się pierwszym kryterium stanu, któremu
nadajemy tę nazwę. A nam niedostaje właśnie tej naiwności i brak ów, jeśli można
tu w ogóle mówić o braku, chroni nas przed bujnością barbarzyństwa, które całkowicie dawało się pogodzić z kulturą, nawet bardzo wysoką. Rzec pragnę: znajdujemy się na stopniu cywilizacji – stan godny pochwały, bez wątpienia, lecz żadnym
wątpliwościom nie ulega też chyba, iż musielibyśmy stać się znacznie większymi
barbarzyńcami, aby na nowo odzyskać zdolność posiadania kultury. Technika i kom59

fort – tymi kategoriami mówi się o kulturze, ale się jej nie posiada. Czy masz coś
przeciw temu, abym dostrzegał w homofonicznie-melodycznej konwencji naszej
muzyki pewien stan muzycznej cywilizacji – w przeciwieństwie do dawnej kontrapunktyczno-polifonicznej kultury?
W wypowiedziach tego rodzaju, którymi mnie drażnił i droczył się ze mną,
było wiele myśli niewłasnych. Lecz on potrafił na własny sposób przyswajać sobie
i indywidualnie przekazywać, co gdzieś podchwycił, a co odbierało temu powtarzaniu cudzych myśli wszelką śmieszność, choć nie pozbawiało go cech chłopięcej
niesamodzielności. Komentował także – a raczej w ożywionym dialogu komentowaliśmy obaj – inną prelekcję Kretzschmara, noszącą tytuł „Muzyka i oko” – występ, który również zasługiwał na liczniejszą frekwencję. Jak wynika z tytułu, prelegent nasz mówił o tym, w jaki sposób jego sztuka działa na zmysł wzroku czy
raczej jak r ó w n i e ż i na ten zmysł oddziaływa, co – jak twierdził – czyni już
przez to, że się ją zapisuje: przez notowanie jej zatem, przez zapis muzyczny, który
od czasów starych neumów, kreskami i kropkami ukazujących w przybliżeniu ruch
dźwięków, uprawiany był stale i ze wzrastającą troskliwością. Przykłady, które
cytował Kretzschmar, były nadto niezwykle zajmujące – a także schlebiające, gdyż
w ten sposób wprowadzał nas w pewną zażyłość uczniów i kopistów z muzyką, tłumacząc, jak to niejeden zwrot muzycznego żargonu wywodzi się wcale nie z dziedziny akustyki, lecz z dziedziny doznań wzrokowych, ze sposobu pisania nut; jak
to mówi się o „occhiali”, basach okularowych, gdyż graficznie te łamane tremolanda basowe, półnuty, których szyjki połączone są parami przy pomocy grubej
kreski, dają obraz przypominający okulary; albo jak się niektóre, bardzo banalne
i w regularnych odstępach stopniowo po sobie następujące sekwencje (wypisywał
nam ich przykłady na tablicy) nazywa „łatami szewskimi”. Mówiąc o samym tylko
wyglądzie notowanej muzyki zapewniał, że znawcy wystarczy jeden rzut oka na
zapis nutowy, żeby wyrobić sobie zdecydowany pogląd na duchową treść i wartość danej kompozycji. Tak na przykład zdarzyło mu się, że odwiedzający go kolega, wchodząc do pokoju, gdzie akurat rozłożona była na pulpicie nadesłana jakaś
dyletancka szmira, wykrzyknął już od progu: „A cóż ty tam masz za paskudztwo,
na miłość boską?” – Z drugiej zaś strony opisywał nam niewymowny urok, jaki
dla wprawnego oka przedstawia sam optyczny jedynie obraz jakiejkolwiek partytury Mozarta, przejrzystość jej dyspozycji, piękno rozdzielenia poszczególnych
grup instrumentalnych, przemyślne a urozmaicone poprowadzenie linii melodycznej. – Nawet głuchego – wołał – człowieka, nie znającego dźwięków, musi radować tak piękny widok. „To hear with eyes belongs to love’s fine wit” – zacytował
jeden z sonetów Szekspira, twierdząc, że we wszystkich epokach kompozytorzy
wplatali w swoje zapisy muzyczne przeróżne sekrety, przeznaczone raczej dla
oczu niż dla uszu. Jeśli na przykład holenderscy mistrzowie stylu polifonicznego
w swym nieustającym kunszcie zagęszczania głosów ukształtowali stosunki kon60

trapunktyczne tak, że jakiś głos, odczytywany od końca, był dokładnym powtórzeniem drugiego, to niewiele to miało wspólnego ze zmysłem słuchu, on zaś gotów
się założyć, że niewiele uszu igraszkę tę podchwyciło, była ona natomiast przeznaczona dla oczu towarzyszy cechowych. Tak to Orlando Lasso w „Weselu w Kanie”
posłużył się sześcioma głosami dla sześciu dzbanów wody, co łatwiej przecież zliczyć przy odczytywaniu niż przy słuchaniu; w „Pasji św. Jana” Joachima von Brucka
j e d e n ze sług, który uderza Jezusa w twarz, oznaczony był j e d n ą tylko nutą,
na słowo „dwaj” wszakże we frazie następnej: „A z nim dwaj inni”, przypadały
d w i e nuty.
Przytaczał jeszcze więcej takich pitagorejskich, bardziej dla oka niż dla ucha
przeznaczonych igraszek, potajemnie niejako zwodzących słuch, w których od niepamiętnych czasów lubowała się muzyka, i wyznał, że w ostatecznej analizie skłonny jest przypisywać je pewnemu wrodzonemu brakowi zmysłowości w muzyce,
a nawet antyzmysłowości tej sztuki, jej utajonym skłonnościom do ascezy. W istocie jest ona najbardziej uduchowioną ze sztuk, co już w tym się przejawia, że treść
i forma pochłaniają się w niej wzajemnie jak w żadnej innej i właściwie tworzą
jedno. Mówi się, co prawda, że muzyka „przemawia do ucha”, działa ona jednak
tak tylko warunkowo, o tyle mianowicie, o ile słuch, podobnie pozostałym zmysłom, stanowi organ zastępczy i jest pośrednikiem dla doznań duchowych. – Być
może – mówił Kretzschmar – że najgłębszym życzeniem muzyki jest, żeby wcale
jej nie słyszano ani widziano, ani nawet odczuwano, lecz gdyby to było możliwe,
żeby doznawano jej i kontemplowano ją w czystej sferze ducha, poza granicą zmysłów, a nawet uczucia. Lecz związana ze światem zmysłów musi przecież z kolei
dążyć do najskrajniejszej, ba, oszukańczej zmysłowości, jest niby Kundry, która
nie chcąc tego, co czyni, oplata szyję głupca miękkimi ramionami rozkoszy. Najpotężniejsze zmysłowo urzeczywistnienie znajduje jako orkiestralna muzyka instrumentalna, gdzie za pośrednictwem słuchu zdaje się atakować wszystkie zmysły
i odurzająco stapia rozkoszną dziedzinę dźwięku z królestwem barw i woni. Tu
doprawdy jest pokutnicą przebraną za czarodziejkę. Istnieje jednak pewien instrument, czyli: środek realizacji muzycznej, przy pomocy którego muzyka staje się
wprawdzie słyszalna, lecz w jakiś na poły niematerialny, niemal abstrakcyjny sposób, a przez to właśnie słyszalna w sposób szczególnie odpowiadający jej duchowej
naturze, tym instrumentem zaś jest fortepian, który w sensie innych instrumentów
w ogóle nie istnieje, brak mu bowiem jakichkolwiek cech specyficznych. Można
go co prawda, jak i pozostałe, traktować jako instrument solowy i może stać się
środkiem osiągnięcia wirtuozerii, lecz jest to wypadek szczególny, a właściwie, jeśli rzecz z bliska rozpatrzyć, nadużycie. Fortepian bowiem, prawdę mówiąc, jest
bezpośrednim a suwerennym przedstawicielem muzyki w całym jej uduchowieniu
i dlatego należy się uczyć gry na nim. Nauka fortepianu nie powinna jednak, a przy-
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najmniej nie w zasadzie, nie w pierwszym ani też ostatnim względzie, stawać się
nabywaniem szczególnej biegłości, lecz przede wszystkim nauką –
– Muzyki! – wykrzyknął jakiś głos spośród nielicznego audytorium, mówca
bowiem ani rusz nie mógł się uporać z tym ostatnim, a przedtem już tak często używanym słowem, lecz mamląc pohaczył się na pierwszej jego głosce.
– Oczywiście! – odparł Kretzschmar z ulgą, wypił łyk wody i odszedł.
Teraz jednak proszę mi wybaczyć, że raz jeszcze pozwolę mu wystąpić. Zależy
mi bowiem na tym, żeby opowiedzieć o czwartej jeszcze prelekcji, jaką nam Wendell Kretzschmar wygłosił, i w rzeczy samej mógłbym był raczej pominąć milczeniem którąś z poprzednich niż tę właśnie, żadna bowiem, aby i tutaj nie wspominać
o mnie, nie wywarła na Adrianie takiego wrażenia jak właśnie ta.
Nie mogę sobie już całkiem dokładnie przypomnieć jej tytułu. Brzmiał on: „Elementarne zagadnienia muzyki”, „Muzyka a zagadnienia elementarne” czy „Elementy
muzyczne”, czy jeszcze jakoś inaczej. W każdym razie decydującą rolę odgrywała
w niej idea elementarności, prymitywu, prapoczątku, jak również myśl, że spośród
wszystkich sztuk właśnie muzyka, mimo iż w ciągu wieków wyrosła w tak wysoce
skomplikowany, bogaty, misternie rozbudowany i przez historię wzniesiony gmach,
nigdy się nie wyrzekła wspominania z całym pietyzmem swych pierwszych początków, uroczystego ich przyzywania, słowem celebrowania swych elementów. –
W ten sposób – mówił Kretzschmar – czci ich przyrównanie do kosmosu; elementy
te są bowiem również pierwszymi, najprostszymi materiałami, jakie posłużyły do
konstrukcji świata, a paralelizm ten wykorzystał pewien artysta-filozof w nie tak
dawnych czasach – mówił tu znowu o Wagnerze – i wykorzystał mądrze, łącząc
zasadnicze elementy wszechświata z podstawowymi elementami muzyki w swym
kosmogenicznym micie „Pierścień Nibelungów”. Dla niego początek wszelkich
rzeczy ma swoją muzykę: muzyka początku jest także początkiem muzyki, trójdźwięk Es-dur porywistej głębi Renu, siedem prymitywnych akordów, z których,
niczym z cyklopowych bloków wyrąbanych w pradawnej skale, wznosi się twierdza
bogów. Pomysłowy w wielkim stylu, łączył mit muzyczny z mitem świata, wiążąc
muzykę z rzeczami i dając tym rzeczom wypowiedzieć się w muzyce, stwarzając
w ten sposób aparat zmysłowej równoczesności – niebywale wspaniały i brzemienny w treść, choć w końcu może jednak odrobinę zbyt przemądrzały w porównaniu
z niektórymi przejawami elementarności w sztuce muzyków tak czystych jak Beethoven i Bach, na przykład w preludium ze suity na wiolonczelę tego ostatniego –
również w tonacji Es-dur i również zbudowanej na prymitywnych trójdźwiękach.
– I oddał hołd Antoniemu Brucknerowi, który przy organach lub fortepianie lubił
znajdywać wytchnienie w p r o s t y m s z e r e g o w a n i u t r ó j d ź w i ę k ó w .
„Czyż może być coś bardziej wzruszającego, wspanialszego – wołał – nad takie
następstwo zwykłych trójdźwięków? Czyż nie jest to jakby oczyszczająca kąpiel
dla duszy?” Także i te słowa, twierdził Kretzschmar, są godnym zapamiętania do62

wodem skłonności muzyki do nawrotu ku sprawom pierwotnym i podziwiania samej siebie w swych najpierwszych początkach.
– Tak – wołał prelegent – istotą tej dziwnej sztuki jest to, że każdej chwili potrafi zacząć wszystko od początku, od niczego, wyzbyć się wszelkiej znajomości
przebytych dziejów swej kultury, wszystkiego, co w ciągu wieków zdobyła, odkryć
siebie na nowo i na nowo siebie samą stworzyć. A przebiega przy tym te same stadia prymitywu, co w historycznych swych początkach, i krótszą drogą, z pominięciem głównego masywu górskiego swojego rozwoju, samotna i przez świat nie
słuchana, potrafi osiągnąć przedziwne wyżyny najosobliwszej piękności. – Po czym
opowiedział nam pewną historię, która w sposób dziwaczny a zastanawiający mieściła się w obrębie obecnych jego rozważań.
W ojczystej jego Pensylwanii kwitła w połowie XVIII wieku gmina nabożnych
niemieckich sekciarzy obrządku anabaptystów. Przywódcy jej i najbardziej szanowani członkowie żyli w celibacie, stąd też zaszczycono ich mianem „Samotnych
sióstr i braci”. Większość jednak potrafiła pogodzić ze stanem małżeńskim życie
przykładnie czyste, bogobojne, pracowite, surowo podporządkowane regułom postu, a przy tym pełne skromności i wyrzeczenia. Osiedli w dwóch miejscowościach:
jednej o nazwie Ephrata w Lancaster County, i drugiej, we Franklin County, zwanej Snowhill; wszyscy zaś z szacunkiem spoglądali ku swemu przywódcy, pasterzowi i ojcu duchownemu, założycielowi sekty, nazwiskiem Beissel, w którego
charakterze żarliwe poddanie się woli Pana łączyło się z cechami znamionującymi
przywódcę dusz i władcę ludzi, a pasja religijna z szorstką energią.
Johann Conrad Beissel urodził się z bardzo biednych rodziców w Eberbach
w Palatynacie i wcześnie osierociał. Wyuczył się był rzemiosła piekarskiego i jako
wędrowny czeladnik nawiązał stosunki z pietystami i zwolennikami sekty baptystów, które obudziły drzemiące w nim skłonności do osobliwego służenia prawdzie i swobodnej wiary w Boga. Zbliżywszy się zatem niebezpiecznie do tej sfery
poglądów, które w jego rodzinnym kraju uchodziły za herezję, trzydziestoletni
wówczas człowiek postanowił uciec od nietolerancji Starego Świata i wyemigrował do Ameryki, gdzie przez pewien czas uprawiał w rozmaitych miejscowościach,
Germantown i Conestoga, rzemiosło tkackie. Potem jednak ogarnęła go ponownie
fala uniesienia religijnego, poszedł więc za wewnętrznym głosem, nakazującym mu
prowadzić na odludziu całkowicie samotne, surowe i Bogu jedynie oddane życie
pustelnika. Jak się to jednak zdarza, iż ucieczka od ludzi właśnie wciąga uchodźcę
w obręb spraw ludzkich, również i on ujrzał się niebawem otoczony rzeszą podziwiających go uczniów i naśladowców jego odosobnienia i zamiast odwrócić się od
świata w mgnieniu oka stał się przywódcą wielkiej gminy, która szybko rozwinęła
się w samodzielną sektę „Anabaptystów Dnia Siódmego”, przy czym jego autorytet wśród wyznawców tym bardziej był absolutny, że Beissel świadomie nigdy nie

63

dążył do przewodzenia nad innymi, lecz powołany został do tego wbrew swoim
pragnieniom i zamiarom.
Beissel nigdy właściwie nie zaznał poważniejszego wykształcenia, przy bystrym
umyśle sam jednak nauczył się czytać i pisać, a ponieważ duch jego pełen był mistycznych idei i uczuć, stało się, iż swoją rolę przywódcy pełnił głównie jako pisarz
i poeta i tą strawą karmił dusze swych wiernych: spod pióra jego płynął potok
dydaktycznej prozy i nabożnych pieśni ku zbudowaniu sióstr i braci w godzinach
ich milczenia i ku wzbogaceniu ich nabożeństw. Styl jego był wzniosły i ciemny,
przeładowany metaforami, niejasnymi aluzjami do słów Pisma świętego i pewnego
rodzaju erotycznym symbolizmem. Początek stanowił traktat o sabacie „Mystyrion
Anomalias” i zbiór 99 „Sentencyj mistycznych, a bardzo tayemnych”. W ślad za
nimi pojawił się szereg hymnów, które śpiewano na melodię znanych chorałów
europejskich, a które zostały wydane drukiem pod takimi tytułami, jak: „Pienia
o chwale i miłości Boga”, „Plac boju, na którym Jakub został rycerzem Pana” lub
„Syjońskie wzgórze kadzidlane”. Były to pomniejsze zbiorki, które kilka lat później,
rozszerzone i poprawione, zostały ujęte w oficjalny śpiewnik „Chrzcicieli Dnia
Siódmego w Ephrata” pod ckliwie smutnym tytułem: „Śpiew samotnej a opuszczonej synogarlicy, czyli Kościoła chrześcijańskiego”. Drukowane i przedrukowywane, wzbogacane przez zarażonych entuzjazmem członków sekty, samotnych i stanu
małżeńskiego mężczyzn, a jeszcze bardziej kobiety, standartowe to dzieło zmieniło
tytuł i kiedyś na przykład nosiło nazwę „Cudowne igry niebiańskie”. Obejmowało
ono w końcu nie mniej niż siedemset siedemdziesiąt hymnów, niektóre o potężnej
ilości zwrotek.
Pieśni te przeznaczone były do śpiewania, lecz zbrakło do nich nut. Były to
nowe teksty do starych melodii i tak właśnie całymi latami korzystała z nich gmina.
Lecz oto nowe natchnienie nawiedziło Johanna Conrada Beissla. Duch nakazał mu,
aby oprócz roli poety i proroka przyjął jeszcze rolę kompozytora.
W Ephrata przebywał od niedawna młody adept sztuki muzycznej, pan Ludwig,
który prowadził szkołę śpiewu, i Beissel lubił przysłuchiwać się jego lekcjom.
Musiał widocznie przy tym dokonać odkrycia, że muzyka posiada środki dla rozszerzenia i wypełnienia królestwa ducha, o których młody pan Ludwig ani marzył.
Niezwykły ten człowiek powziął decyzję szybko. Nie najmłodszy już, bliski sześćdziesiątki, zabrał się do opracowania własnej, dla swoich specjalnych celów przystosowanej teorii muzyki, usunął nauczyciela śpiewu i sam mocno ujął sprawę
w ręce, i to z takim skutkiem, że niebawem uczynił muzykę najważniejszym elementem życia religijnego całej kolonii.
Większość melodii chorałowych przejętych z Europy wydawała mu się nazbyt
wymuszona, skomplikowana i sztuczna, żeby z pożytkiem mogła służyć jego
owieczkom. Chciał zrobić to na nowo i lepiej i stworzyć taką muzykę, która bardziej odpowiadałaby prostocie ich dusz i pomogła im przez ćwiczenie się w niej
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dojść do własnej skromnej doskonałości. Z odważnym pośpiechem podjął decyzję
wprowadzenia praktycznej i pomysłowej nauki o melodii. Wydał dekret, że w każdej gamie muszą istnieć „mistrzowie i słudzy”. A ponieważ postanowił uznać trójdźwięk za melodyczne centrum każdej tonacji, mianował dźwięki tworzące ów
akord „mistrzami”, pozostałe zaś tony dźwiękowej drabinki – „sługami”. Akcentowane sylaby każdego tekstu mieli odtąd oddawać „mistrzowie”, nie akcentowane
natomiast – „słudzy”.
Co się tyczy harmonii, to uciekł się do metody sumarycznej. Dla wszelkich
możliwych tonacji sporządził tabele akordów, z pomocą których każdy mógł całkiem wygodnie harmonizować swe śpiewki na cztery albo i pięć głosów, przez co
wywołał w gminie wybuch istnego szału komponowania. Wkrótce nie było już ani
jednego „Baptysty Dnia Siódmego” obu płci, który by przy takim ułatwieniu nie
naśladował mistrza i nie zajmował się komponowaniem.
Częścią teorii, która miała jeszcze zostać oczyszczona przez tego dzielnego
męża, była rytmika. Wypełnił i to zadanie ze zdecydowanym powodzeniem. Starannie podążał w swej kompozycji za kadencją słów, w taki sposób po prostu, że
sylaby akcentowane opatrywał dłuższymi nutami, nie akcentowane zaś krótszymi.
Ustalenie trwałych stosunków pomiędzy wartością nut nie przyszło mu do głowy
i właśnie dlatego jego metrum zachowało dość znaczną giętkość. O tym, że cała
niemal muzyka zapisywana była w tych czasach w regularnie powtarzających się
odcinkach jednakowej długości, czyli w taktach, albo nie wiedział, albo się o to
nie troszczył. Nieświadomość ta jednak, czy też bezwzględność, wyszła mu tylko
na dobre, gdyż falowanie rytmu nadało niezwykły efekt kilku jego kompozycjom,
szczególnie do tekstów prozą.
Człowiek ten uprawiał zagon muzyki, skoro raz już nań wkroczył, z tą samą
zajadłą wytrwałością, z jaką ścigał wszystkie swe cele. Zebrał swoje myśli o teorii
i dołączył je jako przedmowę do książki o „Synogarlicy”. Pracując nieprzerwanie,
zaopatrzył w melodie wszystkie wierszowane teksty „Wzgórza kadzidlanego” –
niektóre nawet w dwie lub trzy – i skomponował muzykę do wszystkich hymnów,
które kiedykolwiek sam napisał, a także do ogromnej ilości tych, które ułożyli
jego uczniowie i uczennice. Nie poprzestając na tym napisał jeszcze szereg większych utworów chóralnych, których teksty zaczerpnięte były prosto z Biblii. Wydawało się, że zamierza opracować muzycznie cały tekst Pisma Świętego według
własnej recepty; a doprawdy był człowiekiem, który mógł wpaść na taką myśl.
Jeśli do tego nie doszło, to tylko dlatego, że sporą część swego czasu musiał jednak
poświęcać interpretacji swych dzieł, kulturze wykonawstwa oraz lekcjom śpiewu,
– i w tej dziedzinie dokonał rzeczy wprost niezwykłych.
Owa muzyka z Ephrata – mówił Kretzschmar – była zbyt niezwykła, zbyt dziwaczna i samowolna, żeby mógł ją przejąć świat zewnętrzny, stąd też praktycznie
popadła w zapomnienie, z chwilą gdy niemiecka sekta „Baptystów Dnia Siódmego”
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przestała rozkwitać. Lecz nieco legendarne wspomnienie o niej zachowało się
jeszcze przez dziesiątki lat i w przybliżeniu można opowiedzieć, na czym polegał
jej swoisty, wzruszający charakter. Dźwięki, które wydawał chór, naśladowały
delikatną muzykę instrumentalną, wywołując u słuchaczy wrażenie niebiańskiej
słodyczy i nabożności. Całość była podobno śpiewana falsetem, a śpiewacy jakoby
ledwo otwierali usta, nie poruszając niemal wargami, co dawało przedziwny efekt
akustyczny. Dźwięki bowiem wzbijały się ku niezbyt wysokiemu sufitowi kaplicy
i wydawało się, jakby spływały, wbrew wszystkiemu, do czego ludzie przywykli,
a w każdym razie w sposób całkiem niepodobny do wszelkich znanych śpiewów
kościelnych, skądś z wysokości i niczym anielskie głosy unosiły się nad zgromadzeniem.
Ojciec jego – opowiadał Kretzschmar – w młodych latach mógł jeszcze dość
często przysłuchiwać się owym dźwiękom, a będąc starcem opowiadał o nich swym
bliskim zawsze ze łzami w oczach. Spędził on wówczas jedno lato w pobliżu Snowhill i kiedyś w piątek wieczór, z początkiem sabatu, pojechał tam konno, aby
sprzed świątyni pogapić się na modły tych nabożnych ludzi. Odtąd jednak powracał już stale co piątek, gnany przemożną tęsknotą; gdy słońce kłoniło się ku zachodowi, siodłał konia i jechał trzy mile, żeby te śpiewy usłyszeć. Było to coś nieopisanego, nie dającego się porównać z niczym na świecie. Siadywał już był przecież,
mawiał stary Kretzschmar, w operze angielskiej, włoskiej i francuskiej; była to
wszakże muzyka jedynie dla ucha, natomiast muzyka Beissla posiadała brzmienie
głęboko wnikające w duszę, dające ni mniej, ni więcej, tylko przedsmak niebios.
– Wielka to sztuka – kończył prelegent – która, jakby na marginesie czasu i własnego wielkiego nurtu, potrafi jednocześnie wysnuć odrębną, małą powiastkę tego
rodzaju i na bocznej, zapomnianej dróżce wywołać tak osobliwe uniesienia!
Pamiętam, jakby to było wczoraj, nasz powrót do domu z Adrianem po tej prelekcji. Choć niewiele mówiliśmy ze sobą, długo nie mogliśmy się rozstać i sprzed
domu jego stryja, dokąd go odprowadziłem, on z kolei towarzyszył mi do apteki,
po czym znowu ja zawróciłem z nim na ulicę Parafialną. Robiliśmy tak zresztą często. Obaj byliśmy ubawieni historią o człowieku nazwiskiem Beissel, o tym dyktatorze z zapadłej dziury i jego uciesznej energii, i zgodziliśmy się, że jego reforma
muzyki bardzo nam przypomina to zdanie z Terencjusza, gdzie mowa o „rozsądnym
czynieniu rzeczy głupich”. Lecz stosunek Adriana do tego dziwacznego zjawiska
tak znacznie różnił się od mego, że niebawem zajęło mnie to bardziej od samego
przedmiotu. Obstawał on bowiem, różniąc się w tym ze mną, aby w szyderstwie
zachować sobie swobodę dla uznania – a więc przy prawie, aby już nie rzec wręcz:
p r z y w i l e j u zachowania pewnego dystansu, umożliwiającego połączenie pewnej wyrozumiałej tolerancji, warunkowanej zgody, połowicznego podziwu z drwiną i ośmieszaniem. Ogólnie ujmując tę sprawę, wydawało mi się zawsze oznaką
niebywałej pychy takie żądanie prawa do ironicznego dystansu, do obiektywizmu,
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który z pewnością mniejszy oddaje trybut istocie zagadnienia niż osobistej swobodzie. U człowieka tak młodego, jakim był podówczas Adrian, postawa ta miała –
każdy mi to chyba przyzna – coś zatrważająco zuchwałego i nasuwającego obawę
o zbawienie jego duszy. Niemniej postawa ta sprawiała niezwykłe wrażenie na koledze o mniej skomplikowanej umysłowości, kochając go zaś, kochałem również
jego pychę – może właśnie kochałem go z jej powodu. Tak, zapewne tak właśnie
było, że owa duma stanowiła główny motyw owej wylęknionej miłości, jaką przez
całe życie nosiłem dla niego w sercu.
– Daj spokój – mówił, gdy tak chodziliśmy tam i na powrót między naszymi
domami, z rękami w kieszeniach płaszczy, w zimowej mgle, oplątującej gazowe
latarnie – dajże spokój temu dziwakowi, ja czuję do niego słabość. Miał przynajmniej poczucie porządku, a nawet absurdalny porządek lepszy jest niż żaden.
– Nie sądzę – odparłem – żebyś poważnie brał w obronę tak absurdalne narzucanie porządku i tak dziecinny racjonalizm jak wynalazek owych mistrzów i sług.
Wyobraź sobie tylko, jak brzmiały hymny tego Beissla, w których na każdą akcentowaną sylabę musiała przypadać jedna z nut trójdźwięku!
– W każdym razie niesentymentalnie – odparł – tylko według bardzo ścisłych
norm, a to sobie chwalę. Pociesz się zresztą, że dla wyobraźni, którą ty oczywiście
stawiasz wysoko ponad normą, pozostawało jeszcze szerokie pole do swobodnego
posługiwania się dźwiękami„służebnymi”.
Musiał się przy tym słowie roześmiać, idąc pochylił się do przodu i parsknął
śmiechem ponad wilgotnym chodnikiem.
– Zabawne to, bardzo zabawne – powiedział. – Ale jedno musisz mi przyznać:
norma, wszelka norma, działa oziębiająco, a muzyka ma tyle własnego ciepła,
oborowego, rzec chciałbym, krowiego ciepła, że może się jej przydać różnorakie
normatywne chłodzenie – i zresztą sama zawsze się go domagała.
– W tym może być źdźbło prawdy – przyznałem. – Ale ten nasz Beissel nie stanowi zbyt przekonującego przykładu. Zapominasz, że jego rytm, całkiem nieunormowany i poddany jedynie uczuciu, co najmniej równoważył dyscyplinę melodii.
A ponadto wymyślił sobie jeszcze styl śpiewu – w górę do sufitu, później zaś spływanie seraficznym falsetem z wysokości – co doprawdy musiało być zachwycające
i z pewnością przywracało muzyce całe jej „krowie ciepło”, które uprzednio jej
odebrał pedantycznym chłodzeniem.
– Ascetycznym, jakby powiedział Kretzschmar – rzekł Adrian – ascetycznym
chłodzeniem. I w tym był cały papa Beissel. Muzyka zawczasu już zwykła była
czynić duchową pokutę za swoją zmysłowość. Starzy Holendrzy narzucili jej, na
chwałę Boga, najbardziej zawiłe sztuczki i, jak ze wszystkiego wynika, zabierali
się do tego nie na żarty, wysoce niezmysłowo, na sposób rachunkowej kalkulacji.
Ale potem kazali tym pokutnym ćwiczeniom ś p i e w a ć , przekazali je dźwięcz67

nemu oddechowi głosu ludzkiego, który jest chyba materiałem dźwiękowym najbardziej przepojonym „ciepłem obory”, jaki tylko można sobie wyobrazić...
– Tak sądzisz?
– A jakże miałbym tak nie sądzić! To „ciepło obory” nie daje się porównać
z brzmieniem jakiegokolwiek nieorganicznego instrumentu. Abstrakcyjny jest, być
może, ów głos ludzki – abstrakcyjny człowiek, jeśli chcesz. Lecz jest to taki rodzaj
abstrakcji, jak na przykład abstrakcyjne jest obnażone ciało – to już niemal jakieś
pudendum.
Milczałem, zmieszany. Myśli moje powiodły mnie daleko wstecz w nasze, w jego życie.
– No i masz ją – powiedział – tę twoją muzykę. – (A mnie rozgniewał ten jego
sposób wyrażania się, mający na celu przypisanie mi muzyki, jakby była ona bardziej moja niż jego.) – Tu oto masz ją całą, zawsze była taka. Jej rygory, czy też
to, co nazywasz moralizmem jej formy, muszą starczyć na usprawiedliwienie jej
oszukańczej dźwiękowej realności.
Na chwilę uświadomiłem sobie, że jestem starszy, dojrzalszy.
– Takiemu darowi życia – odparłem – jeśli nie rzec: darowi Boga, jak muzyka,
nie powinno się zjadliwie zarzucać takich przeciwieństw, które świadczą jedynie
o jej bogactwie. Trzeba ją kochać.
– Czy uważasz miłość za najsilniejsze uczucie? – zapytał.
– Znasz od niej silniejsze?
– Tak. Ciekawość.
– Rozumiesz przez to zapewne miłość pozbawioną zwierzęcego ciepła?
– Zgódźmy się na taką definicję! – zaśmiał się. – Dobranoc!
Znaleźliśmy się ponownie przed domem Leverkühna i Adrian otworzył sobie
bramę.

IX
Nie oglądam się wstecz i wystrzegam się liczenia kartek, nagromadzonych pomiędzy poprzednią rzymską cyfrą a tą, którą przed chwilą nakreśliłem. Nieszczęście –
całkiem zresztą nieoczekiwane nieszczęście – już się stało i próżno rozpływałbym
się teraz z tego powodu w samooskarżeniach i przeprosinach. Na pytanie, sumienia
mego tyczące, czy powinienem był i mógłbym tego uniknąć, poświęcając po prostu
osobny rozdział każdej prelekcji Kretzschmara, muszę dać odpowiedź przeczącą.
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Każda część wydzielona z całości dzieła musi posiadać określoną wagę i pożyteczną dla całości miarę, właściwą zaś miarę i wagę mają owe prelekcje (jak je tutaj
zreferowałem) jedynie jako całość, – każdej z nich pojedynczo przypisać tego nie
można.
Dlaczego jednak tak wielkie wydaje mi się ich znaczenie? Co skłoniło mnie,
aby oddać je tutaj z taką dokładnością? Powód tego wymieniam nie po raz pierwszy. Oto po prostu Adrian wówczas te rzeczy usłyszał, pobudziły jego intelekt,
zakorzeniły się w jego uczuciach i obdarzyły jego wyobraźnię materiałem, który
nazwać można strawą albo i bodźcem, gdyż dla wyobraźni jest to jedno i to samo.
Konieczne więc było przy tym wziąć również czytelnika na świadka; nie pisze się
bowiem biografii, nie opisuje rozwoju czyjejś psychicznej egzystencji nie sprowadzając jednocześnie również i tego, dla kogo się pisze, do stadium ucznia, nasłuchującego, żądnego wiedzy, to przypatrującego się z bliska, to znów przeczuciem
wybiegającego naprzód, debiutanta tak w dziedzinie życia, jak i sztuki. A co się
tyczy szczególnie muzyki, to pragnę i zmierzam ku temu, żeby ukazać ją czytelnikowi ściśle pod tym samym kątem, zetknąć go z nią w taki właśnie sposób, w jaki
doznawał jej mój zmarły przyjaciel. Pomocą przydatną, a nawet nieodzowną wydały mi się w tym wywody jego nauczyciela.
Dlatego też uważam, żartem oczywiście, że z takimi czytelnikami, którzy dopuścili się opuszczeń i przeskakiwali fragmenty poprzedniego, ogromnego co prawda
rozdziału o prelekcjach Kretzschmara, należałoby postąpić tak, jak Lawrence Sterne
z wyimaginowaną słuchaczką, która nagłym odezwaniem się zdradza, iż przez
pewien czas nie uważała, i dlatego zostaje odesłana przez autora do jednego z poprzednich rozdziałów, aby tam wypełniła luki swojej epickiej wiedzy. Potem zaś,
lepiej poinformowana, dama ta powraca do epickiego grona, gdzie ją radośnie
przyjmują.
Przyszło mi to wszystko na myśl, ponieważ Adrian, jako abiturient, a więc
w okresie, gdy ja wstąpiłem już na uniwersytet w Giessen, zaczął pod wpływem
Wendella Kretzschmara uczyć się u niego prywatnie angielskiego, co ja uważałem
za dziedzinę raczej obcą wykształceniu humanistycznemu – i z wielką przyjemnością czytywał pisma Sterne’a, zwłaszcza jednak dzieła Szekspira, których organista
był znakomitym znawcą i namiętnym wielbicielem. Szekspir i Beethoven tworzyli
razem na duchowym firmamencie Kretzschmara bliźniaczą gwiazdę, której blask
przewyższał wszystko, Kretzschmar lubił również wykazywać swemu uczniowi
przedziwne pokrewieństwa i zgodności w twórczych metodach i zasadach obu tych
gigantów – co jest jedynie przykładem, jak dalece wobec mego przyjaciela wpływ
wychowawczy Kretzschmara jako jąkały przerastał jego wpływ jako nauczyciela
fortepianu. W tej ostatniej roli musiał mu przekazywać dziecinne, podstawowe
wskazówki i dziwnie kontrastował z tym fakt, że jednocześnie, a poniekąd pobocznie, kontaktował go po raz pierwszy z największymi problemami, otwierał przed
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nim królestwo światowej literatury, pobudzając jego ciekawość opowiadaniem
fabuły wabił go w niezmierzone dziedziny powieści rosyjskiej, angielskiej, francuskiej, zachęcał do zajmowania się liryką Shelleya i Keatsa, Hölderlina i Novalisa,
dawał mu do czytania Manzoniego i Goethego, Schopenhauera i mistrza Ekkeharta. Dzięki swoim listom i opowiadaniom, kiedy podczas ferii uniwersyteckich
przyjeżdżałem do domu, pozwalał mi Adrian uczestniczyć w owych zdobyczach,
i muszę tu przyznać, że mimo dobrze mi znanej jego bystrości i chłonności umysłu
martwiłem się niekiedy przeciążeniem, jakie cała ta zbyt wcześnie chyba zbierana
wiedza stanowić musiała dla jego młodej natury. Wiadomości te stanowiły jednak
niewątpliwy, choć niepokojący plus w przygotowaniach do końcowych egzaminów,
które się właśnie zbliżały, o których jednak Adrian wyrażał się ze wzgardą. Często
bywał blady – i to nie tylko w te dni, kiedy gnębiła go odziedziczona migrena. Widocznie sypiał za mało, godziny nocne bowiem przeznaczał na lekturę. Nie omieszkałem również wyznać moich wątpliwości Kretzschmarowi i zapytać go, czy na
równi ze mną nie widzi w Adrianie natury, którą należałoby raczej hamować niż
przynaglać w rozwoju. Muzyk jednak, choć znacznie ode mnie starszy, okazał się
zdecydowanym stronnikiem niecierpliwej, żądnej wiedzy i samej siebie nie szczędzącej młodości i w ogóle człowiekiem o pewnej idealistycznej pogardzie i obojętności wobec ciała i jego „zdrowia”, które to wartości uchodziły w jego oczach za
mocno filisterskie, jeśli nie rzec wprost: za tchórzostwo.
– Tak, drogi przyjacielu – rzekł (ja zaś opuszczam tu wszelkie zahamowania,
które ujemnie wpływały na tok jego polemiki) – jeśli obstaje pan przy zdrowiu, –
z talentem i sztuką ma ono chyba istotnie niewiele wspólnego, kontrastuje nawet
z nimi niejako, a w każdym razie jedno o drugie nigdy się specjalnie nie troszczyło.
Nie jestem tutaj po to, żeby bawić się w wujcia-doktora, ostrzegającego przed
przedwczesną lekturą, ponieważ dla niego byłaby ona przedwczesna przez wszystkie dni żywota. Uważam również, że nie ma nic bardziej nietaktownego i brutalnego
niż ciągłe przygważdżanie zdolnej młodzieży jej „niedojrzałością” i powtarzanie co
trzecie słowo: „To jeszcze nie dla ciebie”. Niech on to sam osądzi! Niech w ogóle
sam się z tym upora! A że czas mu się dłuży, zanim zdoła się wykluć ze skorupy
tego zapadłego niemieckiego miasteczka, to aż nadto zrozumiałe.
Tak to dostało się i mnie, i Kaisersaschern. Zły byłem, gdyż stanowisko wujciadoktora mnie również nie odpowiadało. Widziałem zresztą i rozumiałem doskonale, iż Kretzschmar nie tylko nie zadowalał się rolą nauczyciela muzyki i trenera w
specjalnej technice, lecz również i samą muzykę, cel owej nauki, o ile uprawiano
ją jednostronnie, bez związku z innymi dziedzinami formy, myśli i kultury, uważał
za specjalizację zubożającą człowieczeństwo.
Istotnie, sądząc ze wszystkiego, co mi opowiadał Adrian, niemal połowa jego
lekcji fortepianu w staroświeckim służbowym mieszkaniu Kretzschmara przy katedrze zwykła była upływać na rozmowach o filozofii i poezji. Mimo to, dopóki
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jeszcze byłem w szkole, mogłem dosłownie z dnia na dzień śledzić jego postępy
w muzyce. Zażyłość, jaką na własną rękę nawiązał był już dawniej z klawiaturą
i tonacjami, ułatwiła mu, oczywiście, pierwsze kroki. Gamy wygrywał sumiennie,
lecz żadna „szkoła gry na fortepianie”, o ile wiem, nie była w użyciu. Kretzschmar
kazał mu natomiast grać prosto zharmonizowane chorały i – mimo iż przedziwnie
brzmiało to na fortepianie – czterogłosowe psalmy Palestriny, składające się z czystych akordów oraz nielicznych napięć harmonicznych i kadencji; nadto, nieco
później, małe preludia i fugi Bacha, dwugłosowe inwencje tegoż, Sonatę Facile
Mozarta, jednoczęściowe sonaty Scarlattiego. Nie gardził zresztą również pisaniem
dla niego drobnych utworów, marszów i tańców, częściowo na dwie, częściowo na
cztery ręce, przy czym cały ciężar muzyczny spoczywał na s e c o n d o , podczas
gdy p r i m o , przeznaczone dla ucznia, było bardzo łatwe, tak że doznawał on
satysfakcji wykonywania głównej partii w utworze, który jako całość stał na wyższym poziomie technicznym niż jego własny.
Wszystko to razem nosiło cechy książęcej edukacji i przypominam sobie, że
drocząc się użyłem w rozmowie z przyjacielem tego słowa; przypominam też sobie, że odwrócił on wtedy głowę z właściwym sobie krótkim śmiechem, jakby nie
chciał tego słyszeć. Niewątpliwie wdzięczny był swemu nauczycielowi za taki styl
nauczania, w którym brano pod uwagę okoliczność, że uczeń pod względem ogólnego swego rozwoju intelektualnego nie znajduje się na tak dziecinnie niskim poziomie, jak w owym fachu, którym tak późno zaczął się parać. Kretzschmar zresztą
wcale się nie sprzeciwiał, a nawet jeszcze zachęcał tego młodego, wibrującego
inteligencją chłopaka, aby i w muzyce wybiegał naprzód i zajmował się rzeczami,
które każdy pedantyczny mentor napiętnowałby jako bzdury. Ledwo bowiem poznał nuty, a już zaczął pisać i eksperymentować akordami na papierze. Mania, którą podówczas w sobie rozwinął, nieustanne wynajdywanie problemów muzycznych
i rozwiązywanie ich niczym zadań szachowych, mogła napełniać niepokojem, groziło bowiem niebezpieczeństwo, że to stwarzanie i pokonywanie trudności technicznych zacznie uważać za komponowanie. Tak, na przykład, trawił całe godziny
na łączeniu na przestrzeni możliwie ograniczonej akordów, zawierających w sumie
wszystkie dźwięki gamy chromatycznej, i to w ten sposób, że nie dokonywał przy
tym chromatycznych przesunięć tych akordów ani też nie dopuszczał do chropowatości przy ich łączeniu. Albo znajdował znów upodobanie w konstruowaniu bardzo silnych dysonansów i wyszukiwaniu dla nich wszelkich możliwych rozwiązań,
które jednak, właśnie dlatego że akord zawierał tyle sprzecznych tonów, nie miały
ze sobą nic wspólnego, tak że ów gorzki dźwięk, na podobieństwo magicznej pieczęci, ustanawiał połączenia między najodleglejszymi dźwiękami i tonacjami.
Pewnego dnia ów nowicjusz w samej tylko nauce harmonii przyniósł Kretzschmarowi, czym zresztą mocno go ubawił, dokonane na własną rękę odkrycie podwójnego kontrapunktu. Rzec pragnę: przyniósł mu zapis dwóch równoległych
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głosów, z których każdy mógł być zarówno głosem górnym jak i dolnym, a więc
które można było zamieniać. – Jak dojdziesz jeszcze do potrójnego – powiedział
mu Kretzschmar – to zachowaj go dla siebie. Nic nie chcę wiedzieć o tych twoich
antycypacjach.
Adrian wiele zachowywał dla siebie, pozwalając jedynie mnie czasami, i to
rzadko, uczestniczyć w tych spekulacjach – szczególnie zaś w zgłębianiu problemów jedności, zamienności, identyczności w poziomie i pionie. Niebawem zdobył
niesamowitą wręcz dla mnie wprawę w wynajdywaniu linii melodycznych, których
dźwięki można było ustawiać jedne nad drugimi, prowadzić równolegle, nakładać
w skomplikowane harmonie – a także na odwrót, tworzyć wielotonowe akordy, aby
potem móc je rozłożyć w melodyczny zapis horyzontalny.
Na szkolnym podwórzu, między lekcją greki a trygonometrią, opowiadał mi
nieraz, wsparty o występ muru z pokrytej glazurą cegły, o tych swoich magicznych
zajęciach uprawianych w wolnych chwilach: o przekształcaniu interwału w akord,
co go absorbowało ponad wszystko, a więc horyzontalnego układu w pionowy,
kolejności w równoczesność. Równoczesność, utrzymywał, jest przy tym właściwie elementem pierwotnym, ton bowiem jako taki, z bliższymi i dalszymi swymi
stopniami, tworzy akord, skala zaś jest jedynie analitycznym rozłożeniem dźwięku
w serię, zapisywaną horyzontalnie.
– Inna jednak sprawa z właściwym akordem, z akordem złożonym z większej
ilości tonów. Taki akord domaga się prowadzenia dalej, a z chwilą gdy go dalej
poprowadzisz, gdy przetworzysz go w inny, każda jego część składowa staje się
głosem. Uważam, że w akordowym łączeniu tonów powinno się zawsze widzieć
jedynie rezultat ruchu głosów i szanować głos w tonie tworzącym akord, – lecz
akordu samego n i e szanować, przeciwnie, gardzić nim jako czymś subiektywnym i dowolnym, dopóki nie zdoła się wykazać ruchem prowadzonych głosów,
a więc: polifonią. Akord nie jest pośrednikiem harmonicznych rozkoszy, lecz polifonią samą w sobie, zaś tworzące go tony są głosami. Twierdzę wszakże: są one
nimi tym bardziej i tym bardziej zdecydowanie polifoniczny charakter ma akord,
im bardziej jest dysonansowy. Dysonans jest miarą stopnia jego polifonicznej godności. Im bardziej akord jest dysonansowy, im więcej zawiera w sobie dźwięków
ze sobą kontrastujących i działających w zróżnicowany sposób, tym bardziej jest
polifoniczny i tym wyraźniej, w samej równoczesności współbrzmienia, każdy jego
poszczególny ton nosi piętno głosu.
Przyglądałem mu się przez dłuższy czas z miną drwiąco-złowieszczą, kiwając
głową.
– Dobry numer z ciebie – rzekłem w końcu.
– Ze mnie? – odparł odwracając się we właściwy sobie sposób. – Mówię przecież o muzyce, nie o sobie, a to maleńka różnica.
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Bardzo mu zależało na tej różnicy i mówił o muzyce zawsze jak o obcej potędze,
osobliwym, ale jego osobiście nie tyczącym się zjawisku, mówił o niej z krytycznym
dystansem i niejako z góry – ale mówił, mając tym więcej materiału do swych wywodów, że w owych latach, ostatnim roku, jaki wraz z nim spędziłem w szkole,
i pierwszym moim semestrze studenckim, muzyczne jego doświadczenie i znajomość
muzycznej literatury światowej rozszerzyły się błyskawicznie, tak iż niebawem
różnica pomiędzy tym, co wiedział, a tym, co umiał, nadawała niejaką oczywistość
zaznaczanemu przezeń rozgraniczeniu. Z jednej strony bowiem, jako pianista, próbował swych sił na drobnych utworach, jak „Kinderszenen” Schumanna i obie małe
sonaty Beethovena Opus 49, jako słuchacz teorii zaś grzecznie harmonizował tematy chorałów, tak aby temat przebiegał środkiem akordów, lecz z drugiej strony
z niebywałym, nadmiernie wręcz przeciążającym go pośpiechem osiągnął niepowiązane wprawdzie, ale w szczegółach intensywne rozeznanie w twórczości preklasycznej i klasycznej, romantycznej i późnoromantycznie-współczesnej – oczywiście za pośrednictwem Kretzschmara, który sam aż nadto zakochany był we
wszystkim – ale to we wszystkim – co stworzone zostało w świecie dźwięków, aby
nie palił się wprowadzić ucznia, umiejącego słuchać tak jak Adrian, w ów w swej
różnorodności nieprzebranie bogaty świat przeróżnych stylów, charakterów narodowych, tradycyjnych wartości i osobistych uroków, indywidualnych i historycznych
odmian ideału piękna – wygrywając mu to wszystko, rzecz jasna, na fortepianie.
Całe lekcje, i to beztrosko przedłużane lekcje, schodziły na tym, że Kretzschmar
po prostu grał chłopakowi, skacząc przy tym z jednego w drugie, piąte przez dziesiąte, wykrzykując, komentując, charakteryzując, tak jak to już znamy z jego „publicznie użytecznych” prelekcji – doprawdy, nie było gry atrakcyjniejszej, bardziej
pouczającej i wnikliwej.
Nie potrzebuję chyba dowodzić, że mieszkańcy Kaisersaschern nader rzadko
miewali okazje słuchania muzyki. Nie licząc kameralnych wieczorków u Mikołaja
Leverkühna i organowych koncertów w katedrze, nie mieliśmy praktycznie po
temu żadnej właściwie możliwości, gdyż niezmiernie rzadko zdarzało się jakiemuś
przejezdnemu wirtuozowi lub obcej orkiestrze wraz ze swym dyrygentem zabłąkać
się do naszego miasteczka. Lukę tę wypełniał więc Kretzschmar i ożywione jego
występy zaspokajały, w prowizoryczny wprawdzie i ogólnikowy jedynie sposób,
na wpół nie uświadomiony, na wpół zaś nie ujawniony jeszcze głód wiedzy mego
przyjaciela tak szczodrze, że skłonny jestem mówić tu o powodzi muzycznych
przeżyć, zalewającej wówczas jego młodzieńczą chłonność. Później nastały lata
wyparcia się i dyssymulacji, kiedy wchłaniał znacznie mniej muzyki niż wówczas,
mimo iż o wiele lepsze miał po temu okazje.
Zaczęło się to wszystko w bardzo naturalny sposób tym, że nauczyciel zademonstrował mu budowę sonaty na utworach Clementiego, Mozarta i Haydna. Wkrótce
jednak przeszedł od niej do sonaty na orkiestrę, do symfonii, przedstawiając w for73

tepianowej abstrakcji słuchającemu ze ściągniętymi brwiami i rozchylonymi wargami chłopcu przeróżne odmiany, jakim pod wpływem czasu i różnorakiej osobowości ulegało owo najbogatsze w krainie muzyki absolutnej zjawisko formalne,
najróżnorodniej przemawiające do zmysłów i intelektu, grał mu instrumentalne
dzieła Brahmsa i Brucknera, Schuberta, Roberta Schumanna, a także nowszych
i najnowszych kompozytorów, między nimi Czajkowskiego, Borodina i Rimskiego-Korsakowa, Antoniego Dworzaka, Berlioza, Cezara Francka i Chabriera, głośnymi
komentarzami nieustannie zachęcając jego wyobraźnię do ożywiania tych fortepianowych cieni wszystkimi barwami orkiestry: – Kantylena wiolonczeli! – krzyczał.
– Proszę sobie wyobrazić pociągnięcie smyczka! Solo na fagot! I flet mu akompaniuje tymi ozdobnikami! Werbel bębnów! A oto puzony! Tu wejście skrzypiec!
Proszę to sobie odczytać w partyturze! A tę małą fanfarę na trąbkę opuszczę, mam
przecież tylko dwoje rąk!
Robił, co mógł, tymi swoimi dwoma rękami, a często jeszcze podśpiewując
dołączał własny głos, ochrypły i skrzekliwy, lecz całkiem znośny, a nawet porywający wewnętrznym umuzykalnieniem i entuzjastyczną trafnością wyrazu. Przeskakując z jednego w drugie lub niespodzianie zestawiając różne utwory, mieszał
wszystko, po pierwsze dlatego, że miał w głowie nieskończenie wiele problemów
i z okazji jednego przypominał sobie o innych, szczególnie wszakże dlatego, że
roznamiętniało go porównywanie, odkrywanie stosunków, wykazywanie wpływów,
odsłanianie krzyżujących się zależności kulturalnych. Cieszyło go to i całe godziny poświęcał na wyjaśnianie swojemu uczniowi, jak to Francuzi oddziaływali na
Rosjan, Włosi na Niemców, a Niemcy na Francuzów. Wskazywał mu, co przejął
Gounod z Schumanna. Cezar Franck od Liszta, jak się Debussy opierał na Mussorgskim i w jakich miejscach wagneryzowali D’Indy i Chabrier, Tematem tych
zajęć wychowawczych było również wykazywanie, jak to prosty fakt, iż Brahms
i Czajkowski żyli w jednym czasie, zaważył na ustaleniu wzajemnych wpływów
pomiędzy tymi dwiema tak odmiennymi naturami. Grał mu fragmenty utworów
jednego z nich, mogące równie dobrze należeć do twórczości drugiego. U Brahmsa,
którego niezmiernie cenił, pokazywał mu związek z muzyką archaiczną, ze starymi
tonacjami kościelnymi, a także, jak ów element ascetyczny staje się u niego środkiem do wyrażania mrocznych bogactw i ponurej pełni. Zwracał uwagę swego
ucznia na to, że tego rodzaju romantyka, z wyraźnym powoływaniem się na Bacha,
surowo przeciwstawia zasadę muzyki polifonicznej modulacyjnej barwności i tę
ostatnią wypiera. Nie jest to jednak, mimo wszystko, prawdziwa niezależność głosów, prawdziwie polifoniczna muzyka, nie była nią już nawet u Bacha, u którego
można wprawdzie odnaleźć tradycje sztuki kontrapunktu „a capella”, lecz który
w istocie był urodzonym harmonikiem – był nim już jako zwolennik temperowanego stroju, stanowiącego warunek wszelkiej nowszej harmonicznej modulacji,
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zaś harmoniczny jego kontrapunkt miał w zasadzie nie więcej wspólnego ze starą
wokalną wielogłosowością, co akordowe a l f r e s c a Händla.
Przy takich właśnie uwagach Adrian osobliwie nadstawiał uszu. W rozmowach
ze mną też chętnie nad tym się zastanawiał.
– Problem Bacha – mówił – brzmiał: „Czy możliwa jest harmonicznie sensowna polifonia?” U nowszych twórców kwestia ta kształtuje się nieco inaczej. Brzmi
raczej chyba tak: „Czy możliwa jest harmonia, która sprawiałaby wrażenie polifonii?” Dziwna rzecz, to mi wygląda na przejaw nieczystego sumienia – nieczystego
sumienia muzyki homofonicznej wobec polifonii.
Nie potrzebuję chyba mówić, że słuchanie wszystkich tych utworów zachęciło
go niezmiernie do czytania partytur, pochodzących częściowo z prywatnych zbiorów nauczyciela, po części zaś wypożyczanych z biblioteki miejskiej. Często zastawałem go przy takich studiach, a także przy pisemnych ćwiczeniach z dziedziny
instrumentacji. Na lekcjach pojawiały się teraz informacje o zasięgu rejestrów
poszczególnych instrumentów (wiadomości te były właściwie zbędne dla przybranego syna handlarza instrumentów) i Kretzschmar jął mu powierzać orkiestrowanie krótkich utworów muzyki klasycznej, fragmentów fortepianowych Schuberta
i Beethovena, a także instrumentację fortepianowego akompaniamentu pieśni;
wskazywał mu później słabości i niezręczności tych ćwiczeń i poprawiał je. Na
ten okres przypada pierwsza styczność Adriana ze wspaniałą kulturą niemieckiej
pieśni artystycznej, która z miernych i dość suchych zapowiedzi tak cudownie rozwinęła się u Schuberta, by potem święcić swe nieporównane narodowe triumfy
w twórczości Schumanna, Roberta Franza, Brahmsa, Hugona Wolfa i Mahlera. Cóż
za wspaniała konfrontacja! Szczęśliwy się czułem, mogąc być przy niej obecny,
mogąc w niej uczestniczyć. Taka perła i cudo jak „Noc księżycowa” Schumanna
wraz z jej delikatnym akompaniamentem, opartym na interwale sekundy, inne
jeszcze kompozycje tego mistrza do słów Eichendorffa, jak na przykład ów utwór,
zaklinający wszystkie niebezpieczeństwa i całe zagrożenie romantycznej duszy,
a kończący się niesamowicie moralizatorskim ostrzeżeniem: „Strzeż się! Czuwaj,
trzeźwym bądź!”, tak znakomite odkrycie jak „Na skrzydłach pieśni” Mendelssohna, przesłanie muzyka, którego Adrian szczególnie przede mną wynosił, nazywając
metrycznie najbogatszym ze wszystkich – jakże owocne to były przedmioty rozmów! U Brahmsa, jako kompozytora pieśni, przyjaciel mój cenił ponad wszystko
osobliwie ścisłą i nową stylizację „Czterech poważnych pieśni”, napisanych do
tekstów biblijnych, zwłaszcza zaś religijne piękno tej, która zaczyna się od słów:
„Jak gorzka jesteś, śmierci”. Nieustannie mroczny, cieniem śmierci naznaczony
geniusz Schuberta odnajdywał natomiast ze szczególnym upodobaniem tam, gdzie
osiąga on najwyższy wyraz nieuniknionego, choć na wpół tylko określonego fatalizmu samotności, jak w owym wspaniale oryginalnym „Zszedłem z wysokich gór”
do słów Schmidta z Lubeki czy też w „Czemu dróg ja wciąż unikam, kędy ślady
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obcych stóp” z „Podróży zimowej”, z początkiem strofy istotnie rozdzierającym
serce:
Jam niczego nie uczynił,
Bym się ludzi lękać miał.

I słyszałem, jak sam do siebie mówił te słowa wraz z następnymi:
Czemuż błądzę po pustyni,
Jaka mnie tęsknota gna?

zaznaczając melodyczną dykcję, i ku memu dotąd nie zapomnianemu zdumieniu –
łzy napłynęły mu do oczu.
Jego próby instrumentacji wykazywały, oczywiście, brak zmysłowego, słuchowego doświadczenia i Kretzschmar nie żałował trudu, aby temu zaradzić. Podczas
wakacji na św. Michała czy Boże Narodzenie jeździł z nim (uzyskawszy pozwolenie stryja) do opery lub na koncerty do pobliskich miast: do Merseburga, Erfurtu,
a nawet do Weimaru, chcąc, żeby poznał dźwiękową realizację tego, co sobie dotychczas przyswoił jedynie z wyciągów lub co najwyżej z zapisu nutowego. W ten
sposób Adrian wchłonął dziecięco uroczystą ezoteryczność „Zaczarowanego fletu”;
groźny wdzięk „Figara”; demoniczną głębię klarnetów w okrytym sławą widowisku
o wolnym strzelcu Webera; pokrewne sobie, mrocznie wyobcowane postaci Hansa
Heilinga i Latającego Holendra, w końcu zaś wzniosły humanizm i braterstwo „Fidelia” z wielką uwerturą w C, graną przed sceną końcową. To ostatnie przeżycie
było chyba najbardziej imponujące i według wszelkiego prawdopodobieństwa najbardziej poruszyło jego młodzieńczą chłonność. Całymi dniami obnosił się od tego
wieczoru z partyturą „Numer 3” i rozczytywał w niej na każdym miejscu i o każdej
porze.
– Drogi przyjacielu – mówił – zapewne nie czekano, żebym ja to stwierdził, ale
jest to doprawdy doskonały utwór muzyczny! Klasycyzm – owszem; wyrafinowania nie ma w nim ani za grosz, ale jest wielki. Nie mówię: p o n i e w a ż jest
wielki, gdyż istnieje również wielkość wyrafinowana, ale właśnie tamta w zasadzie
bardziej przypada do serca. Powiedz, co sądzisz o wielkości? Ja uważam, że to
niezbyt przyjemne uczucie, stanąć tak oko w oko z nią, to próba odwagi – bo czyż
można właściwie wytrzymać jej spojrzenie? Nie można go wytrzymać, chociaż
przykuwa. Powiem ci, że coraz to bardziej i bardziej skłonny jestem przyznać, że
jest coś osobliwego w tej waszej muzyce. Jest ona przejawem najwyższej energii –
bynajmniej nie abstrakcyjnej, ale bezprzedmiotowej energii w czystej postaci, w
czystym eterze – pokaż mi drugie takie zjawisko we wszechświecie! My, Niemcy,
przejęliśmy z filozofii zwrot „rzecz sama w sobie” i posługujemy się nim na co
dzień, niezbyt się przy tym troszcząc o metafizykę. Ale otóż masz: taka muzyka
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jest energią samą w sobie, samą energią, i to nie jako idea, lecz w całej swej rzeczywistości. Zastanów się nad tym, że jest to niemal definicja Boga. Imitatio Dei –
dziwię się, że to nie jest zabronione. A może i zabronione? Jest to co najmniej zastanawiające – chcę przez to jedynie powiedzieć: „warte zastanowienia”. Spójrz,
szereg najbardziej dramatycznych, najróżnorodniejszych, najbardziej przejmujących
wydarzeń i przejawów ruchu, zachodzących jedynie w czasie, dzielących ów czas,
wypełniających czas, organizujących czas, raz tylko jeden przerzuconych niejako
w sferę konkretnych akcji kilkakrotnie powtarzanym z zewnątrz sygnałem trąbek.
Bardzo to wszystko szlachetne i wzniosłe, utrzymane w rozumnych i raczej trzeźwych granicach, nawet i w „ładnych” miejscach – ani fajerwerkowe, ani zbyt pompatyczne, ani kolorystycznie nadmiernie podniecające, tylko po prostu mistrzowskie
w niewyrażalnej mierze. Jak to wszystko zostało przedstawione, jak poprowadzone
i postawione, jak wprowadzono jeden temat, drugi zaś porzucono i rozwiązano;
jak owo rozwiązanie przygotowuje już coś nowego, szablon zaś staje się płodny,
tak że nigdzie nie znajdziesz pustego ani słabego miejsca, jak elastycznie zmienny
jest rytm – wznosi się na wyżynę, wchłania w siebie dopływy z różnych stron,
wzbiera gwałtownie, wybucha grzmiącym triumfem, staje się samym triumfem,
triumfem „samym w sobie” – nie chciałbym nazywać tego pięknym, słowo „piękno” zawsze wydawało mi się po trochu wstrętne, ma taką głupią minę, a ludzie
wymawiając je doznają lubieżnych i leniwych uczuć. Ale to jest d o b r e , krańcowo dobre, nie mogłoby być lepsze, nie miałoby chyba prawa być lepsze – – – –
Tak mówił. Ten sposób mówienia, w którym intelektualna samokontrola zmieszana była z lekkim rozgorączkowaniem, działał na mnie w sposób nieopisanie
wzruszający; wzruszało mnie, że Adrian sam dostrzega to rozgorączkowanie i że
go to przejmuje odrazą; z przykrością uświadamiał sobie drżenie chłopięco jeszcze
szorstkiego głosu i odwracał się, zarumieniony.
W życie jego przeniknął wówczas potężny ładunek wiedzy muzycznej wraz
z podniecającym współuczestnictwem w owej sztuce, aby potem, na lata całe, przynajmniej z pozoru, ulec kompletnej stagnacji.

X
W ostatnim roku szkolnym, jako maturzysta, Leverkühn dołączył do wszystkich
swoich studiów nieobowiązkową i przeze mnie także nie uprawianą naukę języka
hebrajskiego, zdradzając przez to kierunek zamierzonego przyszłego zawodu.
„Okazało się” (umyślnie powtarzam tu zwrot, jakiego użyłem, opowiadając o owej
chwili, gdy przypadkowo wypowiedzianym słowem odkrył przede mną swe życie
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wewnętrzne, religijne) – okazało się, że zamierza studiować teologię. Bliskość
końcowych egzaminów wymagała decyzji, wyboru jakiegoś fakultetu, on zaś
oznajmił, że wyboru dokonał; wyjaśnił to w odpowiedzi na pytanie stryja, który
uniósł brwi i powiedział: „Brawo!”, spontanicznie oznajmił to również rodzicom
w Buchel, którzy z jeszcze większym zadowoleniem przyjęli tę wiadomość, mnie
zaś już wcześniej o tym powiadomił, dając przy tym do zrozumienia, że traktuje te
studia nie jako przygotowanie do praktycznej służby Kościołowi i roli duszpasterza, lecz do kariery akademickiej.
Miało to mnie zapewne po trochu uspokoić i istotnie nieco uspokoiło, gdyż
ogromnie przykro było mi wyobrażać go sobie w roli kandydata do urzędu kaznodziei, pastora czy nawet radcy konsystorialnego i generalnego superintendenta.
Gdyby przynajmniej był katolikiem, na równi z nami! Jego łatwy do wyobrażenia
awans po stopniach hierarchii aż do rangi księcia Kościoła byłby mi się wydał
szczęśliwszą i odpowiedniejszą dlań perspektywą. Lecz sama już jego decyzja zawodowego studiowania teologii przyprawiła mnie o lekki szok i nawet sądzę, że
zmieniłem się na twarzy, gdy mi to wyjawił. Dlaczego? Nie umiałbym zgoła powiedzieć, jakie inne postanowienie winien był powziąć. Właściwie nic w moich
oczach nie wydawało się dość dobre dla niego, innymi słowy: mieszczańska, empiryczna strona każdego zawodu wydawała mi się niegodna jego i na próżno rozglądałem się za takim zajęciem, przy którego praktycznym, zawodowym wykonywaniu mógłbym go sobie naprawdę wyobrazić. Ambicje moje, dotyczące jego
osoby, były absolutne, a jednak dreszcz grozy mnie przeniknął, gdy zrozumiałem
– a zrozumiałem to bardzo wyraźnie – że z jego strony pycha zdecydowała o tym
wyborze.
Niekiedy zgadzaliśmy się albo raczej: przyłączali do często wyrażanego poglądu, że filozofia jest królową nauk. Zajmuje wśród nich – stwierdzaliśmy – takie
mniej więcej miejsce, jak organy wśród instrumentów. Dominuje nad nimi, organizuje je intelektualnie, porządkuje i oczyszcza wyniki badań we wszelkich dziedzinach, tworząc z nich obraz świata, panującą i normującą syntezę, ujawniającą sens
życia i naocznie określającą stanowisko człowieka w kosmosie. Moje rozmyślania
o przyszłości przyjaciela, o jego przyszłym „zawodzie”, zawsze doprowadzały
mnie do podobnych konkluzji. Jego różnorodne dążenia, mimo że niepokoiły mnie
ze względu na jego zdrowie, jego pęd do eksperymentowania połączonego z komentującą krytyką, usprawiedliwiały takie marzenia. Rola najbardziej uniwersalna,
egzystencja suwerennego polihistora i mędrca, wydawała mi się dla niego jak
stworzona, a dalej – dalej już wyobraźnia moja nie sięgała. I oto teraz dowiadywałem się, że on sam posunął się potajemnie jeszcze dalej, że po kryjomu i wcale się
na zewnątrz nie zdradzając – oznajmił bowiem swą decyzję słowami bardzo spokojnymi i niepozornymi – znacznie przekroczył i zawstydził przyjacielskie moje
ambicje.
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Istnieje bowiem, jeśli kto chce, pewna dyscyplina, gdzie królowa-filozofia sama
się staje służebną, spada do roli wiedzy pomocniczej, do rangi przedmiotów „pobocznych” mówiąc po akademicku, a dyscypliną tą jest teologia. Tam gdzie umiłowanie mądrości wznosi się do kontemplacji Najwyższej Istoty, praźródła bytu, do
nauki o Bogu i o sprawach boskich, tam, rzec by można, osiąga się szczyt naukowej
godności, najwyższą i najdostojniejszą sferę poznania, szczyt myśli ludzkiej; uduchowiony intelekt staje przed najwznioślejszym celem. Przed najwznioślejszym,
gdyż nauki świeckie, na przykład własna moja filozofia, a wraz z nią historia i inne
nauki, stają się tu zwykłymi instrumentami, przydatnymi w służbie poznawania
rzeczy świętych – a nadto jest to cel, do którego należy dążyć w najgłębszej pokorze, gdyż według słów Pisma „wyższy jest nad wszelkie pojęcie”, a umysł ludzki
wchodzi tu w związki bardziej nabożne i żarliwe niż przy uprawianiu innych, ograniczonych w swej uczoności zawodów.
Takie myśli nasunęły mi się, kiedy mnie Adrian powiadomił o swym postanowieniu. Jeśli powziął je był przez pewnego rodzaju instynkt dyscypliny psychicznej,
mianowicie pragnąc ukoić w religijności swój chłodny i wszechstronny, niezwykle
pojętny i rozpieszczony swą wyższością intelekt i ugiąć go pod tym jarzmem, gotów byłem wyrazić na to zgodę. Uspokoiłoby to nie tylko moją zawsze skrycie
żywioną nieokreśloną o niego troskę, ale i wzruszyłoby mnie również głęboko,
gdyż sacrificium intellectus, jaki owa kontemplacja tamtego świata nieuchronnie
ze sobą niesie, tym wyżej należy cenić, im wybitniejszy intelekt je składa. Lecz
w głębi duszy nie wierzyłem w pokorę mego przyjaciela. Wierzyłem w jego dumę,
z której i ja byłem dumny, i w zasadzie nie wątpiłem, że to ona właśnie była źródłem jego decyzji. Stąd owa mieszanina radości i strachu, powodująca lęk, jaki
mnie przy tej wiadomości ogarnął.
Adrian dostrzegł moje zmieszanie i zdawał się przypisywać je myślom o trzeciej
osobie, o jego nauczycielu muzyki.
– Myślisz pewno, że Kretzschmar będzie rozczarowany – rzekł. – Wiem, on
chciałby, żebym się całkowicie poświęcił Polihymnii. Dziwne, że ludzie zawsze
chcą pociągnąć człowieka na swoją własną drogę. Wszystkich nigdy zadowolić
nie zdołasz. Ale jemu dam pod rozwagę, że muzyka ingeruje bardzo silnie poprzez
liturgię i jej historię w teologię – praktyczniej nawet i bardziej artystycznie niż w
dziedzinę matematyczno-fizyczną, w akustykę.
Zauważyłem, że wyrażając zamiar powiedzenia tego Kretzschmarowi, mówił to
właściwie mnie, i gdy zostałem sam, jąłem ponownie przemyśliwać nad jego słowami. Oczywiście, w stosunku do nauki o Bogu i służby bożej, sztuki, zwłaszcza
zaś muzyka, na równi z naukami świeckimi przybierały służebny charakter środków pomocniczych, a myśl ta wiązała się z pewnymi dyskusjami, które wiedliśmy
na temat przeznaczenia sztuki, z jednej strony niezwykle pobudzającego psychikę
ludzką, z drugiej jednak obciążającego melancholią ze względu na jej oderwanie
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się od kultu, kulturalne jej zeświecczenie. Pojmowałem to zupełnie jasno: Adrian
życzył sobie zarówno z powodów osobistych, jak i dla perspektyw zawodowych,
sprowadzić muzykę do rangi zajmowanej przez nią niegdyś, w czasach, jego zdaniem, szczęśliwszych, w okresie, gdy była zespolona z kultem i to właśnie życzenie
wpłynęło na jego wybór. Na równi z dziedzinami nauk świeckich pragnął ujrzeć
także i muzykę podporządkowaną owej sferze, której się jako adept miał poświęcić,
i mimo woli konkretyzując tę jego myśl, wyobraziłem sobie coś w rodzaju barokowego obrazu, ogromne malowidło ołtarzowe, na którym wszelkie nauki i sztuki w
kornej, ofiarnej postawie składały hołd apoteozowanej w Bogu uczoności.
Adrian śmiał się głośno z tej mojej wizji, gdy mu o niej opowiedziałem. Był
wówczas w wyśmienitym humorze, bardzo skłonny do żartów – co zresztą całkiem
zrozumiałe; bo czyż nie jest najszczęśliwszą ze wszystkich chwil naszego życia,
a przynajmniej najbardziej podniecającą i pełną nadziei, ta właśnie chwila zrywania
się do lotu, chwila narodzin wolności, gdy szkolna brama zamyka się za nami, pęka
skorupa miasta, gdzieśmy dotychczas podrastali, a świat staje przed nami otworem?
Dzięki swoim muzycznym wycieczkom z Wendellem Kretzschmarem do większych
miast sąsiednich Adrian zakosztował już kilkakrotnie otaczającego nas świata, lecz
oto teraz miał już ostatecznie opuścić Kaisersaschern, miasto czarownic i dziwaków, miasto magazynu instrumentów i cesarskiego grobowca w katedrze, i odtąd
już tylko jako gość miał chodzić jego ulicami z uśmiechem bywalca.
Czyż było tak? Czy istotnie zdołał się kiedykolwiek uwolnić od Kaisersaschern?
Czy nie zabierał go ze sobą wszędzie, gdziekolwiek szedł, i czy to nie ono o nim
decydowało, gdy jemu zdawało się, że zawsze sam decyduje? Czymże jest wolność!
Jedynie to, co obojętne, jest wolne, zaś to, co charakterystyczne, nie jest wolne nigdy, jest napiętnowane, zdeterminowane, związane. Czyż to nie „Kaisersaschern”
wyrażało się w decyzji mego przyjaciela o studiowaniu teologii? Adrian Leverkühn
i to miasto – oczywiście, oba te czynniki w sumie dawały teologię; i później zadawałem sobie pytanie, czego innego mogłem się był właściwie spodziewać. Później
poświęcił się komponowaniu. Ale mimo iż pisał muzykę bardzo śmiałą – czyż była
to „wolna” muzyka, muzyka powszechna? Nie. Była to muzyka nigdy nie dokonanej ucieczki, aż po najtajniejsze swe, genialne i dziwaczne powikłania, w każdym
ze swych grobowych tchnień i pogłosów była to muzyka charakterystyczna, muzyka
z Kaisersaschern.
Adrian, powiadam, był pełen werwy w tym czasie i jakże miało być inaczej!
Zwolniony od ustnych egzaminów dla dojrzałości swych prac pisemnych, pożegnał się z nauczycielami, dziękując im za wszelką pomoc, respekt zaś wobec obranego przezeń fakultetu przytłumił w ich sercach ową tajoną urazę, jaką zawsze
wywoływała jego wzgardliwa nonszalancja. Niemniej jednak czcigodny dyrektor
„Uczonej Szkoły Braci Pospólnego Żywota”, Pomorzanin, niejaki dr Stoientin,
jego nauczyciel greki, języków średniowysokoniemieckiego i hebrajskiego, nie
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omieszkał podczas prywatnej pożegnalnej audiencji udzielić mu przestrogi w tym
względzie.
– Vale – rzekł – i Bóg z panem, Leverkühn! – Błogosławieństwo to płynie mi
z serca i czy się pan ze mną zgodzi, czy nie, czuję, że może się ono panu przydać.
Jest pan człowiekiem wielce utalentowanym – i wie pan o tym, jakże miałby pan
nie wiedzieć? Wie pan również, że Ten, co jest w niebiesiech, od którego wszystko
pochodzi, obdarzył pana tym bogactwem, gdyż Jemu pragnie pan złożyć je w ofierze. Słuszna to decyzja, przyrodzone bowiem zasługi natury są zasługami Boga
wobec nas, a nie naszymi własnymi. Jego to przeciwnik, pychą sam przywiedziony
do upadku, zabiega, abyśmy o tym zapomnieli. Zły to przybysz, jako lew ryczący,
który krąży szukając, kogo by pożarł. Pan zaś jest z tych, co wszelkie mają po temu
powody, żeby się jego sideł wystrzegać. Komplement panu robię, mówiąc tak,
chwalę mianowicie to, czym pan jest z łaski Boga. Niechże pan tym będzie w pokorze, nie zaś w zadufaniu i buńczuczności, pomnąc, że zarozumiałość równa jest
upadkowi i niewdzięczności wobec szafarza wszelkich łask!
Tyle dzielny pedagog, pod którego kierunkiem sam jeszcze pełniłem później
w tym gimnazjum obowiązki nauczycielskie. Adrian z uśmiechem opowiedział mi
o tej perorze podczas jednego z licznych naszych spacerów wśród lasów i pól, jakie podejmowaliśmy w owym okresie ferii wielkanocnych w Buchel; tam bowiem
spędził po maturze kilka swobodnych tygodni, a dobrzy jego rodzice zaprosili
mnie również, abym dotrzymał mu towarzystwa. Przypominam sobie dobrze rozmowę, jaką prowadziliśmy wtedy podczas spaceru na temat słów Stoientina oraz
jego napomnień, zwłaszcza zaś na temat zwrotu „przyrodzone zasługi”, którym się
był posłużył w swym pożegnalnym przemówieniu. Adrian zwrócił mi uwagę na
fakt, że przejął go od Goethego, który chętnie się nim posługiwał i także często
wspominał o „przyrodzonych zasługach”, usiłując przez to paradoksalne zestawienie odebrać słowu „zasługa” jego moralny charakter i odwrotnie, starając się naturalne, wrodzone zdolności podnieść do rangi pozamoralnych, arystokratycznych
zasług. Dlatego sprzeciwiał się wymogom skromności, wysuwanym zawsze przez
upośledzonych od natury, twierdząc, że: „Tylko nicponie są skromni”. Dyrektor
Stoientin użył był jednak zwrotu Goethego raczej w duchu Schillera, któremu
przede wszystkim zależało na wolności i dlatego ustalił moralną różnicę pomiędzy
talentem a osobistą zasługą, ostro też odgraniczył od siebie zasługę i szczęście,
u Goethego nierozerwalnie ze sobą złączone. Podobnie postąpił i dyrektor, nazywając naturę Bogiem, a wrodzony talent określając jako zasługi Boga wobec nas,
które powinniśmy przyjmować w pokorze.
– Niemcy – wywodził świeżo upieczony student gryząc źdźbło trawy – mają
dwutorowy, niedopuszczalnie spekulacyjny sposób myślenia; zawsze chcą mieć
jedno i drugie, chcą mieć wszystko. Zdolni są do śmiałego ujawniania przeciwstawnych sobie zasad życia i myśli u wielkich indywidualności. Ale potem robią
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z tego paćkę, używają określeń jednego w duchu drugiego, wszystko plączą i wydaje im się, że mogą wsadzić do jednego worka wolność i arystokratyzm, idealizm
i naturalną naiwność, a to chyba niemożliwe.
– Po prostu mają w sobie te przeciwstawności – odparłem. – Inaczej nie zdołaliby ich rozróżnić u tamtych dwóch wielkich indywidualności. Bogaty naród.
– Zmącony naród – obstawał przy swoim – i innym myśli mącący.
Rzadko zresztą filozofowaliśmy w ten sposób podczas tych beztroskich tygodni
na wsi. Na ogół Adrian był wówczas raczej skłonny do śmiechu i facecji niż do metafizycznych rozmów. Już przedtem zwracałem uwagę na jego poczucie komizmu
i skłonność do śmiechu, ba, śmiechu aż do łez, a dałbym fałszywe o nim pojęcie,
gdyby czytelnik nie potrafił łączyć tej swawolności z jego charakterem. Humorem
wolałbym tego nie nazywać, słowo to brzmi w moich uszach zbyt łagodnie i umiarkowanie, aby mogło do niego przystawać. Jego skłonność do śmiechu wydawała
mi się raczej ucieczką i z lekka orgiastycznym, zawsze trochę mi niemiłym i podejrzanym sposobem rozładowania owej surowości życia, będącej rezultatem niezwykłych uzdolnień. Okazję do dania upustu tej potrzebie podsuwały teraz wspomnienia minionego okresu szkolnego, zabawnych kolegów i typów nauczycieli,
a także niedawnych przeżyć związanych z przedstawieniami operowymi w niewielkich miastach, w których nie brak było elementów burleski, co zresztą wcale nie
naruszało uroczystego charakteru wystawianego dzieła. Tak na przykład przedmiotem kpin stał się srodze brzuchaty król Henryk z „Lohengrina” o kabłąkowatych
nogach oraz okrągły, czarny otwór na usta w jego workowatej brodzie, skąd płynęły strumienie gromkiego basu. Adrian natrząsał się z niego wielce, – a jest to zaledwie jeden, może zbyt konkretny przykład przyczyn jego ataków śmiechu. Często
były one jeszcze bardziej bezprzedmiotowe, wręcz idiotyczne, i wyznam, że zawsze odczuwałem niejaką trudność sekundowania mu w tym. Nie przepadam zbytnio za śmiechem i zawsze, gdy on mu się oddawał, przypominałem sobie pewną
opowieść, którą zresztą znałem tylko z jego relacji. Zaczerpnięta była z „De civitate Dei” św. Augustyna, a głosiła, jako Cham, syn Noego i ojciec maga Zoroastra,
był ponoć jedynym człowiekiem, który śmiał się w chwili swych narodzin, a stać
się to mogło tylko za sprawą diabła. Wspomnienie tej historii narzucało mi się
obsesyjnie za każdym razem, lecz było ono chyba jedynie dodatkiem do zahamowań innego rodzaju, jak na przykład tego, że mój wewnętrzny stosunek do niego
był zbyt poważny i wskutek trwożnego napięcia nie dość swobodny, abym mógł
szczerze towarzyszyć mu w tych wyskokach. Zresztą pewna sztywność i oschłość
mego usposobienia przyczyniała się chyba do tego, że po prostu się do nich nie
nadawałem.
Później znalazł Adrian w osobie anglisty i literata, Rüdigera Schildknappa, którego poznał w Lipsku, znacznie lepszego partnera takich nastrojów, stąd też byłem
zawsze odrobinę zazdrosny o tego człowieka.
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XI
W Halle nad Saalą tradycje teologiczne i filologiczno-pedagogiczne są ze sobą
wielorako splecione, przede wszystkim w historycznej postaci miejscowego, rzec
by można, patrona, Augusta Hermanna Francke, owego wychowawcy-pietysty,
który z końcem XVII wieku, a więc wkrótce po założeniu uniwersytetu, stworzył
słynne „Fundacje Franckego”, sierocińce i szkoły, łącząc w sobie i w swej działalności zainteresowanie sprawami boskimi i humanistyczno-lingwistycznymi. Czyż
Instytut Biblijny Cansteina, ten najwcześniejszy autorytet w rewizji językowego
dzieła Lutra, nie zespala również religii z krytyką tekstów? Ponadto działał podówczas w Halle Henryk Osiander, znakomity latynista, u stóp którego gorąco pragnąłem zasiadać, prócz tego, jak mi mówił Adrian, wykłady prof. dr Hansa Kegla
z historii Kościoła zawierały mnóstwo świeckich materiałów historycznych, co
również chciałem wykorzystać, wybrawszy historię jako pierwszy przedmiot poboczny mych studiów.
Było to więc w pełni psychologicznie uzasadnione, jeśli po dwóch semestrach
studiów w Giessen i Jenie zapragnąłem, aby dopuściła mnie na swe łono Alma
Mater Hallensis; uczelnia ta posiadała jeszcze i tę zaletę, iż można było wyobrazić
sobie, że jest identyczna z uniwersytetem w Wittenberdze, jako że została z nim
połączona w chwili ponownego otwarcia po wojnach napoleońskich. W chwili mego przybycia Leverkühn był tam już immatrykulowany od pół roku i oczywiście
nie przeczę, że całkiem osobisty motyw jego obecności mocno, a nawet decydująco
zaważył na mojej decyzji. Niedługo po swym przyjeździe, powodowany widocznie
uczuciem osamotnienia i opuszczenia, wzywał mnie nawet, żebym przybył do niego do Halle, a choć musiało upłynąć jeszcze kilka miesięcy, zanim mogłem pójść
za tym wezwaniem, właściwie gotów byłem od razu to uczynić i zaproszenie jego
było może i zbyteczne. Własne moje pragnienie, żeby znajdować się blisko niego,
wiedzieć, co porabia, jakie czyni postępy i jak rozwijają się jego zdolności w atmosferze akademickiej swobody, to pragnienie przebywania z nim, codziennej wymiany
myśli, czuwania nad nim i doglądania go z bliska wystarczyłoby już zapewne, żeby
mnie do niego ściągnąć. A łączyły się z tym jeszcze, jak wspomniałem, względy
rzeczowe, związane z mymi studiami.
Oczywiście na kartkach tych mogę dać jedynie uszczuplone odbicie tych dwóch
lat młodości, jakie spędziłem z przyjacielem w Halle, a których tok przerywany był
wyjazdami na ferie do Kaisersaschern i domu jego rodziców, podobnie jak niepełny
dałem obraz jego lat szkolnych. Czy były to lata szczęśliwe? Tak, jako jądro tego
okresu swobodnego życia, w którym świeżymi zmysłami rozglądaliśmy się dokoła
i skrzętnie gromadziliśmy wiadomości – a także jako czas spędzony u boku przyjaciela z lat dziecinnych, do którego byłem przywiązany, którego egzystencja, rozwój i sens istnienia bardziej mnie w zasadzie interesowały niż własne moje sprawy.
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Te były proste; nie potrzebowałem poświęcać im wiele myśli, lecz tylko rzetelną
pracą stwarzać warunki dla ich przewidzianego już rozwiązania. Sprawy Adriana
zaś należały do wyższego rzędu i były w pewnym sensie bardziej zagadkowe, stanowiły problem, na którego badanie troska o własne postępy pozostawiała mi zawsze jeszcze wiele wolnego czasu i siły ducha; jeśli zaś waham się nad przydaniem
owym latom określenia, zawsze zresztą nieco ryzykownego: „szczęśliwe”, to z tego
tylko powodu, że przez współżycie z nim zostałem znacznie bardziej wciągnięty
w orbitę jego studiów, niż on w moją, oraz dlatego, że klimat teologii był dla mnie
nieodpowiedni, niesamowity, dławił oddech i przyprawiał o wewnętrzne zmieszanie. W Halle, gdzie atmosfera duchowa od wieków była przesycona kontrowersjami religijnymi, to znaczy: sporami i kłótniami duchowieństwa, zawsze tak bardzo
odrażającymi dla humanistycznych skłonności – otóż w Halle czułem się trochę
tak, jak jeden z moich antenatów w nauce, Crotus Rubianus, który około 1530 roku
został tam kanonikiem, a którego Luter nigdy nie nazywał inaczej jak „Crotus-epikurejczyk” albo, zniemczając jego imię, „Dr Kröte, wylizywacz talerzy u kardynała w Moguncji”. Mówił on przecież także: „papież – diabelska maciora” i w ogóle
był nieznośnym grubianinem, chociaż wielkim człowiekiem . Zawsze z sympatią
myślałem o przygnębieniu, jakie Reformacja budzić musiała w umysłach ludzi takich, jak ów Crotus, dostrzegających w niej wdzieranie się subiektywnej samowoli
do obiektywnych reguł i praw Kościoła. Był on przy tym niezwykle wykształconym
i miłującym pokój człowiekiem, skłonnym do rozsądnych ustępstw, bynajmniej nie
sprzeciwiającym się podawaniu kielicha – i właśnie wskutek tego popadł w ogromnie trudną sytuację, gdy zwierzchnik jego, arcybiskup Albrecht, z okrutną surowością ukarał wypadek udzielenia komunii pod dwiema postaciami, co się było wydarzyło w Halle.
Tak to bywa z tolerancją, z umiłowaniem pokoju i kultury pośród ogni fanatyzmu. Pierwszego luterańskiego superintendenta miało właśnie Halle: był nim Justus Jonas, który przybył tam w roku 1541, a należał do tych, którzy ku utrapieniu
Erazma przeszli z obozu humanistycznego do Reformacji, podobnie jak Melanchton i Hutten. Jeszcze bardziej martwiła jednak mędrca z Rotterdamu nienawiść,
jaką Luter i jego zwolennicy okazywali naukom klasycznym, których sam Luter
zaznał bardzo niewiele, a które uważano za źródło duchowego buntu. To jednak,
co wydarzyło się wówczas w łonie Kościoła powszechnego, mianowicie powstanie
subiektywnej samowoli przeciwko obiektywnej więzi, miało się w sto kilkadziesiąt
lat później powtórzyć w łonie samego protestantyzmu w postaci rewolucji nabożnych uczuć i wewnętrznej, niebiańskiej radości przeciw zakamieniałej ortodoksji,
do której zresztą nawet dziad z kruchty nie wyciągał już ręki; a więc w postaci
pietyzmu, który przy zakładaniu uniwersytetu w Halle ogarnął cały fakultet teologiczny. Także i on, którego twierdzą tak długo pozostało potem to miasto, był, jak
niegdyś luteranizm, odnową Kościoła, reformatorskim ożywieniem zamierającej
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już i w ogólne zobojętnienie popadłej religii. Ludzie zaś mego pokroju mogą sobie
zadawać pytanie, czy właściwie z punktu widzenia kultury należy się cieszyć tymi
stale się powtarzającymi próbami przywrócenia życia czemuś, co już do grobu się
kłoni, czy nie należy raczej uważać reformatorów za typy wsteczne i zwiastunów
nieszczęścia? Nie ulega bowiem wątpliwości, że gdyby Marcin Luter nie był zreformował Kościoła, oszczędzony by został ludzkości ogromny rozlew krwi i straszliwe walki bratobójcze.
Nie chciałbym jednak, aby na podstawie tego, co tu powiedziałem, uważano mnie
za całkiem niereligijnego człowieka. Nie jestem nim, podzielam w tym względzie
raczej opinię Schleiermachera, również teologa z Halle, który określał religię jako
„zmysł i poczucie nieskończoności” i nazywał ją istniejącym w człowieku „stanem
faktycznym”. Nauka o religii nie ma więc nic wspólnego z formułami filozoficznymi, lecz z pewną dyspozycją wewnętrzną, z faktem psychicznym. Przypomina
to ontologiczny dowód na istnienie Boga, który zawsze lubiłem najbardziej ze
wszystkich, a który z subiektywnej idei Najwyższej Istoty wywodzi fakt jej obiektywnego istnienia. Że dowód ten na równi z innymi nie ostaje się wobec rozumu,
wykazał już Kant w niezwykle energicznych słowach. Wiedza wszakże nie może
się obejść bez rozumu, zaś pragnienie stworzenia nauki ze zmysłu nieskończoności i pociągu do odwiecznych zagadek oznacza chęć połączenia ze sobą gwałtem
dwóch sfer zasadniczo sobie obcych, i to, moim zdaniem, w nieszczęśliwy, stale
wywołujący zamieszanie sposób. Religijność, której bynajmniej nie uważam za
obcą mojemu sercu, jest z wszelką pewnością czymś zupełnie innym niż pozytywna, z określonym wyznaniem związana religia. Czy nie lepiej byłoby pozostawić
ów „fakt” ludzkiego zmysłu nieskończoności żarliwym uczuciom, sztukom pięknym, swobodnej kontemplacji, nawet naukom ścisłym, które jako kosmologia,
astronomia, fizyka teoretyczna zdolne są służyć owemu zmysłowi z całkowicie religijnym oddaniem w zgłębianiu tajemnicy stworzenia – niż wyodrębniać go jako
wiedzę duchową i na jej podstawie budować gmachy dogmatów, których wyznawcy
będą sobie wzajemnie podrzynać gardła z powodu jednego spójnika? Pietyzm, stosownie do swej marzycielskiej natury, pragnął wprawdzie przeprowadzić wyraźną
granicę pomiędzy pobożnością a nauką i dowieść, iż żaden ruch, żadna zmiana
w dziedzinie nauki nie może wywrzeć jakiegokolwiek wpływu na wiarę. Lecz było
to złudzenie, teologia bowiem, dobrowolnie, a także i niedobrowolnie, zawsze ulegała wpływom naukowych prądów danej epoki, zawsze chciała być dzieckiem czasu, choć czasy utrudniały jej to we wzrastającej mierze i spychały ją w ślepą uliczkę anachronizmu. Czyż istnieje inna dyscyplina naukowa, na samą nazwę której
czujemy się tak całkowicie przeniesieni w wiek szesnasty czy dwunasty? Tu nie
pomoże żadne przystosowywanie się, żadne ustępstwo na rzecz naukowej krytyki.
Mogą one spłodzić jedynie połowiczną mieszaninę nauki z wiarą w Objawienie,
hybrydę zmierzającą do samounicestwienia. Ortodoksja sama popełniła błąd do85

puszczając rozum w dziedzinę religii, usiłując rozumowo dowieść artykułów wiary.
Pod presją Oświecenia teologia nic właściwie innego nie miała do roboty, jak bronić się przed gnębiącymi ją sprzecznościami, jakie jej wykazywano, i aby tylko od
nich uciec, przejęła tyle myśli wrogich Objawieniu, że równało się to już odrzuceniu wiary. Była to epoka „rozumnej adoracji Boga” i pokolenia teologów, w imieniu
których Wolff z Halle oświadczył: „Wszystko musi być zbadane w oparciu o rozum
niby o kamień filozoficzny”; pokolenia, które wszystkie teksty Biblii nie służące
„doskonaleniu moralnemu” uznało za przestarzałe i dawało do zrozumienia, że w historii Kościoła i jego nauce widzi jedynie komedię pomyłek. Ponieważ wszystko to
szło już nieco za daleko, powstał jakiś rodzaj teologii pośredniczącej, która usiłowała zachować konserwatywną raczej równowagę pomiędzy ortodoksją a liberalizmem, stale pod wpływem racjonalizmu skłaniającym się do zdziczenia. Niemniej
od tej chwili żywot „nauki o religii” uwarunkowały pojęcia „ratunku” i „rezygnacji”, oba zakładające jakiś termin; przy ich pomocy teologia pędziła odtąd swój
żywot. W konserwatywnej swej formie trzymając się Objawienia i tradycyjnej egzegezy usiłowała „ratować”, co się tylko dało, z elementów religii biblijnej, z drugiej zaś strony liberalnie zaakceptowała historyczno-krytyczną metodę świeckiej
nauki historii „rezygnując” pod presją naukowej krytyki ze swych najistotniejszych
treści – z wiary w cuda, ze znacznych partii chrystologii, z cielesnego zmartwychwstania Jezusa i z wielu innych kwestii. Cóż to jednak za nauka, której stosunek
do rozumu jest tak chwiejny, wymuszony, której stale grozi zagłada na zasadzie
kompromisów, jakie z nim zawiera? W moim mniemaniu „liberalna teologia” to
drewniane żelazo, to contradictio in adiecto. Chętnie akceptując kulturę i chcąc się
dostosować do ideałów społeczeństwa mieszczańskiego, degraduje ona religię do
funkcji ludzkiego humanizmu, ekstatyczność i paradoksalność natomiast, stanowiące istotę religijnego geniuszu, rozwadnia do granic etycznej postępowości. Element religijny nie może być wchłonięty przez samą tylko etykę i stąd myśl naukowa
i właściwa myśl teologiczna znowu się rozchodzą. Naukowa wyższość liberalnej
teologii, twierdzi się teraz, jest wprawdzie niezaprzeczalna, lecz jej pozycja teologiczna jest słaba, gdyż moralności jej i humanizmowi brak zrozumienia dla demonicznego charakteru ludzkiej egzystencji. Jest ona wprawdzie uczona, lecz płytka,
natomiast konserwatywna tradycja znacznie lepiej ostała się wobec prawdziwego
zrozumienia ludzkiej natury i tragizmu życia, dlatego też posiada znacznie głębszy
i poważniejszy stosunek do kultury niż postępowa ideologia mieszczańska.
Tu wyraźnie daje się zauważyć w myśli teologicznej infiltracja irracjonalnych
prądów filozoficznych, w zasięgu których już od dawna głównym tematem teoretycznych dociekań stało się to, co jest ateoretyczne, witalne, wola lub popęd, krótko
mówiąc sprawy demoniczne. Równocześnie daje się zauważyć ożywienie w dziedzinie studiów nad średniowieczną filozofia katolicką, zwrot ku neotomizmowi
i neoscholastyce. W ten sposób wyblakła liberalna teologia zdoła wprawdzie na86

brać znowu głębszych, mocniejszych, a nawet bardziej płomiennych barw; znowu
zdoła oddać sprawiedliwość staroświecko-estetycznej wyobraźni, którą mimo woli
łączy się z jej nazwą. Lecz cywilizowany umysł ludzki, czy nazwie się go mieszczańskim, czy po prostu cywilizowanym, nie zdoła się tu obronić przed uczuciem
niesamowitości. Teologia bowiem, połączona z duchem filozofii życiowej, z irracjonalizmem, z natury swojej narażona jest na niebezpieczeństwo przekształcenia
się w demonologię.
Wszystko to mówię jedynie po to, by wytłumaczyć uczucie niepokoju, jakie
niekiedy budził we mnie mój pobyt w Halle, interesowanie się studiami Adriana
oraz wykłady, na które jako hospitant wraz z nim uczęszczałem chcąc słyszeć to,
czego on słucha. Zrozumienia dla tych przygnębiających mnie uczuć wcale u niego
nie znalazłem, gdyż lubił wprawdzie rozmawiać ze mną o kwestiach teologicznych
poruszanych na wykładach lub roztrząsanych na seminariach, ale stronił od każdej
rozmowy, która by usiłowała dotrzeć do sedna sprawy i dotyczyła problematycznej pozycji teologii wobec innych nauk, unikał więc tego właśnie, co w moim, nieco
niespokojnym poczuciu powinno było poprzedzać wszystko inne. To samo było na
wykładach i tak samo postępował w stosunkach ze swymi komilitonami, członkami chrześcijańskiej korporacji studenckiej „Winfried”, do której zapisał się z przyczyn zewnętrznych, a gdzie i ja niekiedy gościłem. O tym zresztą później może.
Tu chcę tylko powiedzieć, że ci młodzi ludzie – po części bladawi i wątli kandydaci, po części krzepkie chłopy, a czasem także dystyngowane postaci o wyraźnych
cechach pochodzenia z dobrego środowiska inteligenckiego – że wszyscy oni byli
właśnie teologami, a jako tacy prowadzili się obyczajnie, z nabożną niefrasobliwością. Ale jak można być teologiem, jak można w obecnych warunkach intelektualnych wpaść na pomysł wybrania takiego zawodu, wyjąwszy zwyczajną uległość
wobec mechanizmu rodzinnej tradycji – na ten temat się nie wypowiadali, a z mojej strony poddawanie ich takim przesłuchaniom byłoby niewątpliwie nietaktowną
zaczepką. Na tak radykalne śledztwo, i to z pomyślnymi widokami, można sobie
było jedynie pozwolić wobec umysłów tracących nad sobą kontrolę pod wpływem
alkoholu, a więc podczas jakiegoś komersu: Rozumie się jednak samo przez się, że
korporanci „Winfrieda” mieli przywilej gardzenia nie tylko menzurą, lecz także
„wysuszaniem butelek”, zawsze zatem byli trzeźwi, to znaczy: niedostępni dla zasadniczych pytań, pobudzających do krytyki. Wiedzieli, że państwo i Kościół potrzebują duchownych urzędników, i dlatego przygotowywali się do tej kariery.
Teologia była dla nich czymś zastanym – i na dobrą sprawę, historycznie rzecz
biorąc, jest ona w istocie czymś zastanym.
Musiałem pogodzić się z tym, że i Adrian traktował rzecz podobnie, choć bolało mnie, że nie bacząc na naszą od dzieciństwa ugruntowaną przyjaźń nie wolno mi
go było, nie mniej niż jego komilitonów, bliżej wypytywać. Wskazywało to, jak
bardzo jest nieprzystępny i jak nieprzekraczalne granice zakreśla poufałości. Lecz
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czyż nie powiedziałem, że jego wybór zawodu uznałem za znamienny, za charakterystyczny? Czyż nie wyjaśniłem go nazwą „Kaisersaschern”? Często przyzywałem
ją na pomoc, gdy dręczyła mnie problematyka studiów Adriana. Mówiłem sobie,
że obaj okazaliśmy się prawymi dziećmi tego średniowiecznego zakątka Niemiec,
w którym wyrośliśmy: ja jako humanista i on jako teolog; a gdy rozejrzałem się
w krąg naszego nowego życia, stwierdziłem, że scena wprawdzie się rozszerzyła,
lecz nie uległa istotnej zmianie.

XII
Halle, choć nie miało cech wielkomiejskich, było jednak wielkim miastem o przeszło dwustu tysiącach mieszkańców, lecz mimo całą żywość współczesnego ruchu
zachowało – przynajmniej w centrum, gdzie obaj mieszkaliśmy – piętno swego
czcigodnego wieku. Moja „buda”, jak się to w studenckim żargonie nazywa, znajdowała się przy Hansastrasse, niewielkim zaułku za kościołem Św. Maurycego,
mogącym równie dobrze gubić się gdzieś wśród murów Kaisersaschern, Adrian
zaś znalazł sobie pokój z alkową na Rynku, w mieszczańskiej kamienicy z attyką,
i mieszkał tam dwa lata jako sublokator pewnej starszawej wdowy po urzędniku.
Okno wychodziło na plac, średniowieczny ratusz, gotycki kościół Mariacki, którego dwie kopulaste wieże łączy coś w rodzaju Mostu Westchnień; obejmował nadto
samotnie stojącą Czerwoną Wieżę, bardzo osobliwą budowlę, również w gotyckim
stylu, posąg Rolanda oraz brązową statuę Händla. Pokój był tyle że przyzwoity,
z leciutkim nalotem mieszczańskiego przepychu w postaci czerwonej pluszowej
serwety na kwadratowym stole koło sofy, na którym leżały książki i przy którym
Adrian pił co rano swoją kawę z mlekiem. Uzupełnił to umeblowanie wypożyczonym pianinem, zarzuconym odtąd nutami, również i przez niego samego pisanymi.
Nad nim, przymocowany pluskiewkami do ściany, wisiał sztych, diagram arytmetyczny, wygrzebany w jakimś antykwarycznym kramiku, tak zwany kwadrat magiczny, taki sam, jaki figuruje obok klepsydry, cyrkla, wagi, wielościanu i innych
symboli na dürerowskiej „Melancholii”. Figura ta, podobnie jak tam, była podzielona na szesnaście pól oznaczonych cyframi arabskimi, i to w ten sposób, że jedynka znajdowała się w prawym dolnym, zaś szesnastka w lewym górnym polu;
magia zaś – czy osobliwość – polegała na tym, że liczby te, jakkolwiek się je dodawało, z góry na dół, w poprzek czy po przekątnej, zawsze dawały w sumie 34.
Nigdy nie zdołałem dociec, na jakiej zasadzie porządkowej oparty był ów magiczny, zawsze jednakowy wynik, lecz już dzięki honorowemu miejscu nad instrumentem, gdzie Adrian ową kartę zawiesił, przyciągała ona zawsze mój wzrok i wydaje
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mi się, że chyba nigdy nie odwiedziłem go w tym pokoju nie sprawdziwszy szybkim spojrzeniem w poprzek, ukośnie w górę albo z góry na dół owej fatalnej zgodności.
Pomiędzy moją a jego kwaterą panował nieustanny ruch, jak niegdyś między
„Niebiańskimi Zwiastunami” a domem jego stryja; zarówno wieczorami, w drodze
powrotnej z teatru, koncertu czy zebrania korporacji „Winfried”, jak i rano, kiedy
jeden z nas wstępował po drugiego idąc na uniwersytet i kiedy przed wyjściem porównywaliśmy nasze zeszyty z notatkami. Filozofia, która była obowiązkowym
przedmiotem do pierwszego egzaminu z teologii, stanowiła punkt styczny, gdzie
programy naszych studiów same się spotykały, i obaj uczęszczaliśmy na wykłady
Kolonata Nonnenmachera, podówczas jednego z luminarzy halleńskiego uniwersytetu, który z wielką werwą i polotem mówił o presokratykach, jońskich filozofach przyrody, o Anaksymandrze i, najszerzej, o Pitagorasie, przy czym zahaczał
i o Arystotelesa, bowiem niemal jedynie za pośrednictwem Stagiryty znamy pitagorejski sposób objaśniana świata. Notując i wznosząc niekiedy oczy ku łagodnie
uśmiechniętej twarzy profesora o białej grzywie, chłonęliśmy ową wczesną koncepcję kosmologiczną, wytwór surowego a nabożnego umysłu, który główną swoją
namiętność, matematykę, abstrakcyjne proporcje, liczbę, podniósł do rangi głównej
zasady powstania i istnienia świata i stając jako wtajemniczony mędrzec wobec
całokształtu zjawisk pierwszy, z wielkim gestem, nazwał je był „Kosmosem”, jako
ład i harmonię, ponadzmysłowy system dźwięcznych interwałów sferycznych.
Liczba i stosunki liczb jako pojęcie leżące u podstaw bytu i moralnej godności –
ogromne sprawiało wrażenie, jak wszystko, co piękne, ścisłe, etyczne, zespalało
się tu uroczyście w ideę autorytetu, ożywiającą cały związek pitagorejczyków, ezoteryczną szkolę religijnej odnowy życia, milczącego posłuszeństwa i ścisłego podporządkowania się zasadzie „autós épha”. Muszę oskarżyć siebie o brak taktu, gdyż
przy tego rodzaju słowach spoglądałem mimo woli na Adriana, żeby podchwycić
jego wyraz twarzy. Brakiem taktu stawało się to wskutek przykrości, jaką mu to
sprawiało, i zażenowania, z jakim rumienił się i odwracał. Nie lubił podchwytliwych spojrzeń, zawsze bronił się przed reakcją na nie i wprost nie mogę pojąć, że
chociaż znałem tę jego właściwość, nie zawsze potrafiłem się od spojrzeń takich
powstrzymać. Pozbawiłem się przez to możliwości rzeczowego i nieskrępowanego
omawiania z nim potem tych spraw, w które milczącym moim spojrzeniem uprzednio go już wprowadziłem.
O ileż lepiej bywało, jeśli potrafiłem oprzeć się pokusie i zachowałem dyskrecję,
której się domagał. Jak dobrze rozmawiało nam się podczas powrotu z wykładów
Nonnenmachera o nieśmiertelnym myślicielu, którego wpływ oddziaływał na całe
tysiąclecia i którego pośredniczącej wiedzy historycznej zawdzięczamy znajomość
pitagorejskiej koncepcji świata! Nauka Arystotelesa o materii i formie zachwycała
nas; o materii, jako elemencie potencjalnym, możliwym, dążącym do formy, aby
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się urzeczywistnić, o formie, jako nieporuszonej przyczynie ruchu, będącej duchem
i duszą, duszą istnienia, pobudzającą je do samourzeczywistnienia i samodoskonalenia się w zjawisku; a więc o entelechii, tym skrawku wieczności, która przenika
i ożywia ciało, przejawia się w kształtowaniu tego, co organiczne, i kieruje jego
dążeniami, zna jego cel, czuwa nad jego losem. Nonnenmacher mówił o tych intuicjach bardzo pięknie i przejmująco, Adrian zaś okazywał się niezwykle tym poruszony. – Jeśli – mówił – teologia wywodzi, że dusza jest od Boga, to jest to słuszne
z punktu widzenia filozofii, bowiem jako zasada kształtująca poszczególne zjawiska jest ona częścią czystej formy wszelkiego bytu w ogóle, emanuje z myśli wiecznie myślącej samą siebie, którą my nazywamy „Bogiem”... Wydaje mi się, że pojmuję, co Arystoteles rozumiał przez entelechię. Jest ona aniołem pojedynczej istoty,
geniuszem jej życia, którego wszechwiedzącemu kierownictwu chętnie ufa. To, co
nazywamy modlitwą, jest właściwie upomnieniem lub zaklinającą deklaracją tej
ufności. Słusznie nosi jednak nazwę modlitwy, gdyż w istocie właśnie Boga przyzywamy za jej pomocą.
Mogłem jedynie pomyśleć: „Oby twój anioł okazał się mądry i wierny!”
Jakże chętnie słuchałem tych wykładów u boku Adriana! Wykłady teologii, na
które – zresztą nieregularnie – także uczęszczałem ze względu na niego, były dla
mnie raczej wątpliwą przyjemnością i chodziłem na nie jako hospitant jedynie po
to, żeby nie być odciętym od tego, co jego zajmowało. W programie zajęć studenta
teologii główny nacisk w pierwszych latach kładziony jest na zagadnienia egzegezy
i historii, a więc na biblistykę, historię Kościoła i dogmatów, naukę o wyznaniach;
lata następne poświęcone są systematyce, innymi słowy filozofii religii, dogmatyce, etyce i apologetyce, pod koniec zaś przychodzi kolej na dyscypliny praktyczne,
a więc: liturgikę, naukę kaznodziejstwa, katechetykę, duszpasterstwo oraz eklezjastykę wraz z prawem kanonicznym. Lecz swoboda akademicka zostawia wiele
miejsca dla osobistych upodobań, Adrian zaś skorzystał z owej licencji, umożliwiającej odwrócenie przepisanego porządku, rzucając się od razu na systematykę
– zapewne przez ogólną intelektualną ciekawość, która w tej dziedzinie szczególnie
może być zaspokojona, lecz także i dlatego, że wykładający ową systematykę profesor Ehrenfried Kumpf był najbardziej ciętym oratorem na całej uczelni i w ogóle
zbiegała się do niego największa ilość studentów ze wszystkich roczników, także
nieteologów. Wspomniałem już wprawdzie, że wykładów z historii Kościoła słuchaliśmy u Kegla, lecz w porównaniu z tamtymi były to raczej suche godziny, monotonny zaś Kegel wcale nie mógł rywalizować z Kumpfem.
Ów zaś był na wskroś tym, co studenci nazywają „potężną osobistością”, i ja
również nie mogłem się powstrzymać od pewnego podziwu dla jego temperamentu,
lecz nie lubiłem go i nigdy nie potrafiłem uwierzyć, że Adrianowi jego dosadność
nie sprawia przykrości, mimo iż jawnie nigdy nie traktował go z ironią. „Potężny”
był już przez swój wygląd fizyczny: wielki, masywny, tęgi człowiek o rękach jak
90

poduchy, grzmiącym głosie oraz dolnej wardze na skutek ciągłego mówienia z lekka wysuniętej do przodu i skłonnej do pryskania śliną. Prawda, że przedmiot swój
wykładał zazwyczaj z drukowanego podręcznika, własnej zresztą proweniencji;
lecz sławę przyniosły mu tak zwane „dygresje”, które, wsunąwszy ręce w pionowe
kieszenie spodni, odrzuciwszy do tyłu poły surduta i ciężko tupiąc po dużym podeście katedry, włączał w tok wykładu, a których spontaniczność, rubaszność, zdrowa
jowialność, jak i malowniczo-archaiczny styl niezmiernie podobały się studentom.
Maniera jego polegała na tym, aby, cytuję własne jego słowa, wyrażać rzecz każdą
„niemieckimi słowy”, albo też „dobrą, starą niemczyzną, bez nijakich ogródek i facecji”, czyli wyraźnie i dobitnie „po niemiecku rzecz wyłożyć”. Zamiast „stopniowo”, mówił: „czas odmierzając”, zamiast „mam nadzieję” – „tuszę”, o Biblii zaś
nigdy nie wspominał inaczej jak o „świętym Pisaniu”. Mówił „kaduczne to sprawy”, gdy miał na myśli „podejrzane”. O człowieku, który jego zdaniem uwikłał
się w błędy naukowe, powiadał, że „zaszedł na mylne ścieżki”, a o kimś, kto wiódł
życie zdrożne, że „pławi się w rozkoszach jako mucha w miodzie”; bardzo też lubił porzekadła w rodzaju: „Kto chce grać w kręgle, musi je wpierw ustawić” albo:
„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Wykrzykniki w rodzaju: „Do pioruna!”, „Do kata!”, „Do kroćset!” albo „Do kurwiej maci!” – bynajmniej
nie były rzadkością w jego ustach, ostatni zaś z reguły wywoływał powszechne,
pełne zachwytu tupanie.
Z punktu widzenia teologii był Kumpf przedstawicielem owego pośredniczącego
konserwatyzmu o zabarwieniu krytyczno-liberalnym, o którym już mówiłem. Za
młodych lat, jak nam opowiadał podczas tych swoich perypatetycznych improwizacji, studiował z płomiennym zapałem klasyczną poezję i filozofię niemiecką, chlubiąc się, że wszystkie „ważniejsze” dzieła Schillera i Goethego umie na pamięć.
Potem jednak coś go naszło, co zresztą związane było z ruchem odnowy religijnej
w połowie ubiegłego stulecia, i nauka św. Pawła o grzechu i zadośćuczynieniu
sprawiła, że odwrócił się od zagadnień estetyki humanistycznej. Trzeba się urodzić
teologiem, aby móc należycie ocenić takie duchowe wstrząsy i przeżycia w drodze
do Damaszku. Kumpf przekonał się, że również i myśl ludzka jest ułomna, że wymaga usprawiedliwienia, i na tym właśnie polegał jego liberalizm, ponieważ to
doprowadziło go do wniosku, że dogmatyzm jest intelektualnym wyrazem faryzeuszostwa. Doszedł więc do krytyki dogmatu drogą wręcz przeciwną niż niegdyś
Kartezjusz, któremu, odwrotnie, pewność własnej świadomości, owego „cogitare”,
wydała się rzetelniejszą od wszelkich autorytetów scholastycznych. Na tym polega
różnica między wyzwoleniem teologicznym a filozoficznym. Kumpf osiągnął swoje wyzwolenie w radości i zdrowej ufności w Bogu, odtwarzał je zaś przed nami,
słuchaczami, dosadnie, „po niemiecku”. Był nie tylko antyfaryzeuszem i antydogmatykiem, lecz także antymetafizykiem, na wskroś przejęty etyką i teorią poznania,
był heroldem idealnej, na zasadach etycznych ugruntowanej osobowości i zdecy91

dowanym przeciwnikiem uprawianego przez pietystów oddzielania spraw tego
świata od nabożności. Był raczej nabożny na sposób świecki, skłonny do zdrowych
uciech, był wielbicielem kultury – zwłaszcza niemieckiej, gdyż przy każdej okazji
manifestował swój solidny nacjonalizm o zabarwieniu luterańskim, a najgorszym
epitetem, jakim potrafił kogoś obdarzyć, było, że ów człowiek myśli i uczy niby
„Włoch wartogłów”. Purpurowy z furii dorzucał wtedy jeszcze czasami: „A niechaj
go czart obesra! Amen!”, co kwitowano również wielkim tupaniem.
Liberalizm jego bowiem, oparty bynajmniej nie na humanistycznym zwątpieniu
w dogmat, lecz na religijnym zwątpieniu, czy ludzkie myślenie godne jest zaufania,
wcale mu nie przeszkadzał nie tylko w ślepej wierze w Objawienie, ale również
w pozostawaniu na nader poufałej, choć oczywiście wrogiej stopie z diabłem. Nie
mogę i nie chcę dochodzić, jak dalece wierzył on w osobistą egzystencję Nieprzyjaciela, mówię sobie jednak, że wszędzie tam, gdzie w ogóle istnieje teologia –
a szczególnie wówczas, gdy łączy się ona z naturą tak bujną jak Ehrenfrieda Kumpfa – diabeł należy do całości obrazu i potwierdza realną swoją egzystencję uzupełniającą egzystencję Boga. Łatwo powiedzieć, że współczesny teolog traktuje diabła
„symbolicznie”. Moim zdaniem teologia w ogóle nie może być współczesna, co
zresztą policzyć jej można za wielką zaletę; co się zaś tyczy symboliki, nie pojmuję,
czemu piekło należałoby traktować bardziej symbolicznie niż niebo. Lud w każdym
razie nigdy tego nie czynił. Drastyczna, obleśnie humorystyczna postać diabła
była mu nawet zawsze bliższa od Najwyższego Majestatu: a Kumpf był na swój
sposób człowiekiem z ludu. Gdy mówił o sprawach „piekieł i ich czeluści”, co
zresztą chętnie czynił – w tej właśnie, zarchaizowanej formie, w której brzmiało to
wprawdzie na wpół żartobliwie, lecz zarazem znacznie bardziej przekonująco, niż
gdyby był współczesną niemczyzną powiedział: „piekło” – bynajmniej nie odnosiło się wrażenia, że mówi symbolicznie, a raczej, że „dobrą, starą niemczyzną bez
nijakich ogródek i facecji” wyraża to, co myśli. Nie inaczej było z postacią samego
„Nieprzyjaciela”. Wspominałem już, że Kumpf jako uczony, jako człowiek nauki,
szedł na pewne ustępstwa wobec racjonalistycznej krytyki Biblii i, przynajmniej
od czasu do czasu, tonem intelektualnego poczciwca „rezygnował” z pewnych pozycji. W gruncie rzeczy uważał jednak, iż Kłamca i Odwieczny Wróg działa ze
szczególnym upodobaniem pod przykrywką rozumu, i rzadko pozwalał mu dojść
do głosu nie dodawszy: „Si Diabolus non esset mendax et homicida!” Niechętnie
nazywał Szkodnika wprost po imieniu, lecz używał omówień, przeinaczeń na sposób ludowy, powiadając „Bies”, „Kusy” albo „Diacheł”. Lecz właśnie to na poły
nieśmiałe, na poły żartobliwe omijanie i przeinaczanie miało w sobie coś z nienawistnego uznania jego realności. Prócz tego dysponował jeszcze mnóstwem innych, jędrnych i zaczepnych określeń, jak „Walanty”, „Paskudnik”, „Dominus Dicis-et-non-facis” i „Czarny Walek”, które również w sposób żartobliwy wyrażały
jego całkiem osobisty, żywy stosunek do nieprzyjaciela Boga.
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Ponieważ obaj z Adrianem złożyliśmy Kumpfowi oficjalną wizytę, parokrotnie
zapraszał nas do swego rodzinnego grona i spożywaliśmy wieczerzę z nim, jego
żoną i dwiema jego córkami o jaskrawych rumieńcach i warkoczach splecionych
na mokro tak mocno, że odstawały im sztywno od głowy. Jedna z nich głośno mówiła modlitwę, podczas gdy my schylaliśmy się dyskretnie nad talerzami. Potem
jednak pan domu, nie przestając z ożywieniem rozprawiać o Bogu, świecie, Kościele, polityce, uniwersytecie, a nawet o sztuce i teatrze, w czym naśladował najwyraźniej „Mowy biesiadne” Lutra, brał się ostro do jadła i napitku, dając tym
dobry przykład i znak, że wcale nie jest wrogiem uciech światowych i zdrowych
rozrywek kulturalnych; zachęcał i nas wielokrotnie, żebyśmy mu dzielnie sekundowali nie gardząc darami bożymi, czyli baranią pieczenią, ani bukietem mozelskiego wina, po czym, połknąwszy deser, zdejmował ku naszemu przerażeniu gitarę ze
ściany, aby odsunąwszy się od stołu i założywszy nogę na nogę grzmiącym głosem
śpiewać pod pobrzęk jej strun takie pieśni, jak „Wędrówka to młynarza raj”, a także „Dziki pościg śmiałego Lützowa”, „Loreley” i „Gaudeamus igitur”. Piosenka
„Kto wina, pieśni i kobiet nie lubi, ten w głupstwie swoje życie gubi” musiała nieuchronnie potem nastąpić i oczywiście następowała. Wykrzykiwał ją, obejmując
przy tym na naszych oczach kibić swej pulchnej połowicy. A później wskazywał
grubym paluchem ciemny kąt jadalni, gdzie nie docierał już niemal żaden promień
zawieszonej nad stołem lampy. „Patrzcie! – wołał. – O tam, w kącie, tam stoi On,
ptak plwający, Zgrzydlak, gość smutny a skwaszony, nie mogący ścierpieć, że serca nasze radują się w Panu przy jadle i śpiewie! Nic nam przecie uczynić nie zdoła
ów Pokuśnik przeklęty swymi podstępnymi, ognistymi strzałami! Apage!” – grzmiał,
chwytając bułkę i ciskając w ów ciemny kąt. Po tym osobliwym występie znów
trącał w struny i śpiewał „Kto chce wesoło kroczyć w dal”.
Wszystko to razem mogło nas raczej napełnić przerażeniem, a jestem pewny, że
i Adrian podobnie to odczuwał, mimo iż duma nie pozwalała mu zaprzeć się swego
nauczyciela. Po owej bitwie stoczonej z diabłem dostał wszakże na ulicy ataku
szalonego śmiechu, który ścichł dopiero powoli, wśród rozmów odwodzących go
od tego tematu.

XIII
Kilkoma słowy muszę jednak wspomnieć postać jeszcze jednego profesora, która
dzięki swej intrygującej dwuznaczności utrwaliła się w mej pamięci silniej niż
wszystkie inne. Był to docent Eberhard Schleppfuss, który przebywał na zasadzie
venia legendi przez dwa semestry w Halle, aby później, nie wiem dokąd, zniknąć
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z naszego terenu. Schleppfuss był szczupły, wzrostu zaledwie średniego, otulony
czarną peleryną, którą posługiwał się zamiast płaszcza, a którą pod szyją zapinał
na metalowy łańcuszek. Do tego nosił miękki kapelusz o rondzie na bokach podwiniętym jakby na modłę jezuicką, a gdy my, studenci, pozdrawialiśmy go na ulicy, miał zwyczaj kłaniać się nisko owym kapeluszem mówiąc: „Sługa najbardziej
uniżony!” Odnosiłem wrażenie, że istotnie pociąga nieco jedną nogą, lecz inni
temu zaprzeczali, a ja również nie mogłem z całkowitą pewnością potwierdzić
swej obserwacji za każdym razem, kiedy przechodził mimo, tak że wolę się przy
tym nie upierać i raczej przypisać owo przypuszczenie sugestii wywołanej jego
nazwiskiem – przypuszczenie to podsuwał zresztą poniekąd charakter jego dwugodzinnego wykładu. Nie przypominam już sobie dokładnie, pod jakim tytułem
wykład ten zapowiedziany był w indeksie. Na podstawie przedmiotu, dość niesprecyzowanego zresztą, mógł się był nazywać „Psychologią religii” – i zapewne
naprawdę się tak nazywał. Był to wykład ekskluzywny, wcale też nieważny przy
egzaminach, i słuchała go zaledwie garstka studentów intelektualistów o mniej lub
bardziej rewolucyjnym nastawieniu, dziesięciu może czy dwunastu. Dziwiłem się
zresztą, że nie więcej, gdyż występy Schleppfussa były tak dwuznaczne, iż powinny by wzbudzić powszechniejszą ciekawość. Pokazało się jednak przy tej okazji,
że i pikanteria traci na popularności, jeśli łączy się z intelektualną głębią.
Mówiłem już przecież, że teologia z natury swojej skłonna jest, a w określonych
warunkach zawsze musi się skłaniać do przekształcenia w demonologię. Schleppfuss był tego przykładem, mimo iż na sposób bardzo postępowy i intelektualny,
gdyż jego demoniczna koncepcja świata i Boga oświecona była psychologią, a przez
to dla współczesnej myśli naukowej dostępna, a nawet smakowita. Przyczyniał się
jeszcze do tego jego sposób wykładania, jak stworzony, aby imponować właśnie
młodym ludziom. Mówił z całkowitą swobodą, wyraźnie, bez przerw i bez trudu,
zdaniami gotowymi do druku oraz posługując się zwrotami o lekko ironicznym
zabarwieniu – nie z katedry, lecz gdzieś z boku, wpół siedząc, wsparty o jakąś poręcz, splótłszy na kolanach końce palców i rozstawiwszy kciuki, rozdwojona zaś
jego bródka poruszała się przy tym w górę i w dół, między nią zaś a ostro podkręconymi na końcach wąsikami ukazywały się spiczaste zęby. Na wpół prostacki
stosunek profesora Kumpfa do diabła wydawał się dziecinną igraszką w porównaniu z psychologiczną rzeczywistością, której Schleppfuss użyczał temu Niszczycielowi, temu uosobieniu oderwania się od Boga. Dzięki swej dialektyce przenosił się
bowiem, jeśli wolno mi tak się wyrazić, i wywyższał grzeszną obrazę aż do sfery
boskiej, piekło do empireum, wyjaśniał, że potępienie stanowi konieczny i przyrodzony korelat świętości, ta zaś z kolei jest nieustanną, szatańską pokusą, nieodpartym nieomal wyzwaniem do bezczeszczenia.
Tezę swoją opierał na życiu duchowym chrześcijańskiego średniowiecza, klasycznej epoki panowania religii nad życiem, zwłaszcza zaś końcowych jej stuleci,
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a więc okresu całkowitej zgody pomiędzy sędzią duchowym a delikwentem, między inkwizytorem a czarownicą w materii zdrady Boga, paktu z diabłem, ohydnej
wspólnoty z demonami. Najistotniejszy był w tym wszystkim pociąg do bluźnierstwa, jaki emanował z „sacrosanctum”, on był sednem sprawy, a przejawiał się
na przykład w nazwie, jaką odszczepieńcy nadawali Najświętszej Pannie – „baba
z brzuchem” – albo wyjątkowo grubiańskich uwagach, przerażających nieprzyzwoitościach, których tajemnego wypowiadania żądał od nich diabeł podczas mszy,
a które dr Schleppfuss, splótłszy końce palców, dosłownie powtarzał – przed czym
ja się wzbraniam, powodowany poczuciem smaku, jemu jednak bynajmniej nie robiąc zarzutu, że nim się nie kierował, lecz oddawał wiedzy należną jej cześć. Dziwnie tylko było patrzeć, jak studenci sumiennie notują tego rodzaju rzeczy w swoich
ceratowych zeszytach. Według jego zdania wszystko to, całe zło, sam Zły nawet,
było konieczną konsekwencją, nieuniknionym atrybutem świętej egzystencji Boga,
tak jak i grzech istniał nie sam przez siebie, lecz czerpał swą uciechę z pohańbienia
cnoty, bez której byłby całkowicie pozbawiony korzeni; inaczej mówiąc, polegał
on na rozkoszy korzystania z wolności, czyli na możliwości popełnienia grzechu,
nieodłącznie przynależnej do samego aktu stworzenia.
Wyrażała się w„tym pewna logiczna niedoskonałość wszechmocy i wszechdobroci Boga, który nie mógł był przydać swemu stworzeniu – a więc temu, co z niego powstało i obecnie istniało poza nim – niezdolności do popełnienia grzechu.
Oznaczałoby to bowiem odmówienie owemu stworzeniu wolnej woli, zdolności
odwrócenia się od Boga, – co byłoby niedoskonałym aktem twórczym, a właściwie nie byłoby w ogóle aktem twórczym i manifestacją Boga. Logiczny dylemat
Stwórcy tak tedy wyglądał, że nie był On w stanie obdarzyć stworzenia, człowieka
i aniołów, samodzielnością wyboru, a więc wolną wolą, i równocześnie przymiotem niemożności popełnienia grzechu. Pobożność i cnota polegały więc na tym,
żeby z tej wolności, jaką Bóg z natury rzeczy zagwarantować musiał swemu stworzeniu, robić dobry użytek, czyli ż a d n e g o z niej nie robić użytku – co po prawdzie, gdy się słuchało słów Schleppfussa, po trochu wychodziło na to, jakby owo
nieużywanie wolności oznaczało pewne uszczuplenie egzystencji, pomniejszenie
intensywności życia owego poza Bogiem istniejącego stworzenia.
Wolność. Jakże dziwnie brzmiało to słowo w ustach Schleppfussa! Cóż, oczywiście, przydawał mu on akcent religijny, mówił przecież jako teolog i bynajmniej
nie pogardliwie na ten temat, przeciwnie, podkreślał wielkie znaczenie, jakie Bóg
nadał temu zagadnieniu, skoro wolał wydać ludzi i aniołów na pastwę grzechu niż
pozbawiać ich wolności. A zatem dobrze, wolność była przeciwieństwem wrodzonej bezgrzeszności, wolność oznaczała bądź dochowanie wierności Bogu z własnej woli, bądź też możność zadawania się z demonami i mamrotania okropności
podczas mszy. Taką definicję podsuwała nam psychologia religii. Ale wolność
odegrała już przecież pewną rolę w innym, mniej może duchowym, a jednak nie
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pozbawionym entuzjazmu znaczeniu, w życiu narodów na ziemi i podczas historycznych walk. Odgrywa tę rolę i teraz, kiedy składam tę oto biografię, podczas
szalejącej obecnie wojny, i jak chcę na moim odludziu wierzyć, niepoślednio też
wpływa na dusze i umysły naszego niemieckiego narodu, któremu pod uciskiem
najstraszliwszej przemocy może po raz pierwszy w życiu świtać zaczyna pojęcie
tego, co właściwie oznacza wolność. Cóż, tak daleko nie zaszliśmy wówczas jeszcze. Kwestia wolności nie była, czy też nie wydawała się, za naszych lat studenckich szczególnie palącą, dr Schleppfuss mógł więc nadać temu słowu znaczenie,
jakie w jego wykładzie powinno było ono mieć, opuszczając jednak znaczenia
inne. Gdybym to był odniósł wtedy wrażenie, że je n a p r a w d ę opuścił i po
prostu, zagłębiony wyłącznie w rozważania psychologiczno-religijne, o nich nie
pamięta. Ale pamiętał o nich, uczucia tego nie mogłem się pozbyć, a jego teologiczna definicja wolności zwracała swe apologetyczno-polemiczne ostrze przeciw
określeniom „bardziej współczesnym”, to znaczy: płytszym i pospolitszym ideom,
jakie jego słuchacze byliby skłonni z nią łączyć. Patrzcie – zdawał się chcieć mówić – my także znamy to słowo, my również mamy je do dyspozycji, nie wyobrażajcie sobie, że znajduje się ono wyłącznie w waszym słowniku, że tylko wy jedni
pojmujecie je w rozumny sposób. Wolność jest bardzo wielką rzeczą, warunkiem
stworzenia, jest tym, co nie pozwoliło Bogu uzbroić nas przeciw odwróceniu się
od niego. Wolność jest wolnością popełniania grzechu, pobożność zaś polega na
tym, żeby przez miłość ku Bogu, który musiał nam dać wolność, nie robić z niej
użytku.
Tak to tedy wyglądało, nieco tendencyjnie i niego złośliwie, jeśli się nie myliłem. Słowem, irytował mnie. Nie lubię, kiedy ktoś chce mieć wszystko, kiedy wyjmuje słowo z ust przeciwnika, przekręca je, wywołując w ten sposób pomieszanie
pojęć. Dziś robi się to z największym tupetem, co stanowi główną przyczynę mego
odosobnienia. Niektórzy ludzie nie powinni mówić o wolności, rozumie, humanitaryzmie, po prostu dlatego, żeby tych pojęć nie brukać. Ale właśnie o humanitaryzmie mówił także Schleppfuss – oczywiście w sensie, w jakim pojmowały go
„klasyczne stulecia wiary”, na ich mentalności bowiem opierały się jego psychologiczne rozważania. Wyraźnie zależało mu na tym, żeby dać nam do zrozumienia, że
humanitaryzm nie jest wynalazkiem wolnego ducha, że nie tylko do niego jednego
idea ta należy, że istniała ona zawsze i że, na przykład, cała działalność Świętej
Inkwizycji ożywiona była głęboko wzruszającym humanitaryzmem. W owej „klasycznej” epoce – opowiadał nam – osadzono pewną kobietę w więzieniu, wytoczono jej proces i spalono za zadawanie się przez całe sześć lat z incubem, i to nawet
u boku śpiącego męża, trzy razy w tygodniu, lecz szczególnie w okresach świąt.
Dała ona diabłu takie oto przyrzeczenie, że ciałem i duszą będzie do niego należeć
po upływie siedmiu lat. Urodziła się jednak pod szczęśliwą gwiazdą, gdyż akurat
przed upływem tego terminu Bóg w miłości swojej dozwolił jej wpaść w ręce In96

kwizycji, gdzie już podczas badań pierwszego stopnia złożyła wyczerpujące i pełne
skruchy zeznania, tak iż zapewne uzyskała przebaczenie od Boga. Ochoczo bowiem
szła na śmierć, wyraźnie oświadczając, że choćby ją nawet uwolniono, woli zdecydowanie śmierć na stosie, byle tylko mogła wyrwać się spod władzy demona. Tak
bardzo jej już życie skutkiem ulegania ohydnemu grzechowi obmierzło. Lecz jakże piękna spoistość kultury przejawia się w tej harmonijnej zgodzie pomiędzy sędzią a delikwentem, jak gorący humanitaryzm kryje się we wdzięczności za to, iż
w ostatniej chwili zdołano jeszcze przy pomocy ognia wyrwać szatanowi tę duszę
i zapewnić jej boskie przebaczenie!
W taki to sposób wpływał Schleppfuss na stan naszych umysłów i ukazywał nam
– nie tylko, czym człowieczeństwo r ó w n i e ż być może, lecz czym w ł a ś c i w i e jest. Całkiem bezcelowe byłoby tu posłużyć się innym słowem ze słownika
wolnego ducha i mówić o rozpaczliwych z a b o b o n a c h . Schleppfuss dysponował również i tym słowem w imieniu wieków „klasycznych”, które znały je przecież doskonale. Niedorzecznemu zabobonowi ulegała owa kobieta z incubem i nikt
poza tym. Ona bowiem oderwała się od Boga, oderwała od wiary i to był zabobon.
Zabobon nie oznaczał wiary w demony i incuby, lecz oznaczał wszeteczne zadawanie się z nimi i spodziewanie się po nich tego, czego jedynie po Bogu spodziewać się wolno. Zabobonem było więc łatwe dawanie wiary i uleganie podszeptom
i poduszczeniom wroga rodzaju ludzkiego, w pojęciu tym kryły się wszelkie inwokacje, śpiewy, zaklęcia, wszelkie magiczne wykroczenia, namiętności i zbrodnie,
flagellum haereticorum fascinariorum i illusiones daemonum. Tak można było
określić pojęcie „zabobonu”, tak zostało ono określone i doprawdy interesującym
było dowiedzieć się, jak człowiek potrafi używać słów i myśleć z ich pomocą!
Oczywiście dialektyczny związek zła z tym, co święte i dobre, odgrywał poważną rolę w teodycei, w usprawiedliwianiu Boga ze zła, które istniało na świecie,
co zajmowało sporo miejsca w wykładzie Schleppfussa. Zło przyczyniało się do
doskonalenia wszechświata, który bez niego nie byłby doskonały, dlatego je Bóg
dopuszczał, był bowiem sam doskonały i musiał pragnąć doskonałości – nie w sensie doskonałego dobra, lecz w sensie wszechstronności i wielostronnego umacniania się egzystencji. Zło było znacznie gorsze, gdy istniało dobro, dobro zaś, przy
istnieniu zła, znacznie piękniejsze, a może nawet – nad kwestią tą można by dyskutować – zło wcale nie byłoby złem, gdyby nie istniało dobro, ani dobro nie byłoby
dobrem bez istnienia zła. Św. Augustyn przynajmniej posunął się nawet do twierdzenia, iż funkcją zła jest dobitniejsze ukazanie dobra, które wskutek tego tym bardziej nam się podoba i wydaje się tym chwalebniejsze, gdy je porównamy ze złem.
Tu wprawdzie wkroczył ostrzegawczo tomizm dowodząc, iż jest rzeczą niebezpieczną wierzyć w to, że Bóg chce, aby zło się działo. Bóg tego nie chce, jak i nie
chce także, żeby zło się n i e działo, lecz ani chcąc, ani nie chcąc z e z w a l a na
działanie zła, co zresztą przyczynia się do doskonałości świata. Lecz błędem jest
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wyobrażać sobie, że Bóg dopuszcza zło ze względu na dobro; nic bowiem nie można uznawać za dobre prócz tego, co odpowiada idei „dobra” samo przez się, a nie
akcydentalnie. Bądź co bądź, mówił Schleppfuss, dochodzimy tu do problemu absolutnego piękna i dobra, dobra i piękna nie pozostającego w żadnym stosunku do
zła i brzydoty – do problemu jakości nieporównywalnej. Tam zaś, gdzie zanika
możność porównywania, mówił, zanika również skala i nie można już wtedy mówić
o tym, co ciężkie, a co lekkie, ani co wielkie, a co małe. W takich warunkach dobro
i zło zostałyby pozbawione swej treści, stałyby się bytem pozbawionym jakości,
a więc czymś bardzo zbliżonym do niebytu i wcale może od niego nie lepszym.
Zapisaliśmy to wszystko w naszych ceratowych zeszytach, aby z większym czy
mniejszym przekonaniem zanieść do domu. Prawdziwe usprawiedliwienie Boga
wobec nędzy stworzenia – dodaliśmy pod dyktando Schleppfussa – polega na jego
władzy przekształcenia zła w dobro. Ta właściwość wymaga koniecznie, na większą chwałę Boga, aktywności i nie mogłaby się ujawnić, gdyby Bóg nie był wydał
stworzenia na łup grzechu. W takim bowiem wypadku wszechświat nie zaznałby
dobra, które Bóg potrafi wydobyć ze zła, grzechu, cierpienia i namiętności, aniołowie zaś mniej mieliby powodów do wyśpiewywania jego chwały. Powstaje wprawdzie i odwrotnie, jak stale nas uczy historia, wiele zła z dobra, tak że Bóg, chcąc
tego uniknąć, musiałby również dobru zapobiec i w ogóle nie pozwolić światu istnieć. Lecz to sprzeciwiałoby się jego istocie jako Stwórcy i dlatego stworzył świat
takim, jakim jest, czyli w przeróżne zło obfitującym, to znaczy po części wydanym
na działanie wpływów demonicznych.
Nigdy się właściwie nie dowiedziałem, czy Schleppfuss przekazywał nam wtedy
swoje własne poglądy, czy też chodziło mu jedynie o to, aby zapoznać nas z psychologią klasycznych wieków wiary. Oczywiście nie byłby teologiem, gdyby się
do tej psychologii nie odnosił z sympatią dorównującą niemal pełnej z nią zgodzie.
Powodem mego zdziwienia, że na jego wykłady nie przychodziło więcej młodzieży,
było jednak to, że za każdym razem, gdy tylko była mowa o wpływie demonów
na życie ludzkie, sprawy płciowe odgrywały w owym zagadnieniu wydatną rolę.
I jakże mogło być inaczej? Demoniczny charakter tej sfery stanowił przecież jeden
z głównych składników „klasycznej psychologii”; dla niej dziedzina ta była ulubionym miejscem igraszek demonów, jedną z zasadniczych pozycji wyjściowych
przeciwnika Boga, wroga i gorszyciela. Bóg przyznał mu bowiem moc większych
czarów nad aktem płciowym niż nad jakąkolwiek inną czynnością ludzką: nie tylko
ze względu na zewnętrzną nieprzystojność tego uczynku, lecz przede wszystkim
dlatego, że zepsucie pierwszego człowieka przeszło w ten właśnie sposób, jako
grzech pierworodny, na cały rodzaj ludzki. Akt zapłodnienia, naznaczony estetyczną ohydą, był wyrazem i wehikułem tego pierworodnego grzechu, – cóż więc dziwnego, że tu szczególnie dano szatanowi wolną rękę? Nie na próżno rzekł przecie
anioł do Tobiasza: „Nad tymi, co ulegają rozkoszy, szatan zdobywa władzę”. Wła98

dza szatana tkwiła bowiem w lędźwiach człowieka i o nie to chodziło w słowach
ewangelisty: „Jeśli człek mocno uzbrojony pałacu swego strzeże, dobra jego pozostają w pokoju”. Należało to oczywiście odnieść do zagadnień płciowych; w tajemniczych słowach zawsze dawało się podchwycić takie właśnie znaczenie, a zwłaszcza pobożność wyczulonym słuchem ów sens podchwytywała.
Zdumiewającym było jedynie, jak słaba okazywała się zawsze ta straż anielska
przy świętych pańskich, przynajmniej co się tyczy „pokoju”. Księga świętych Ojców pełna była wyznań, że mimo iż usilnie przeciwstawiali się wszelkim cielesnym
żądzom, kuszeni byli wprost niewiarygodnie pożądaniem kobiety. „Dan mi jest bodziec ciała mego, anioł szatanów, aby mię policzkował”. Oto, jak brzmiało wyznanie, złożone wobec Koryntian, choć może autor listu co innego rozumiał pod tymi
słowami, padaczkę lub coś podobnego – pobożność w każdym razie tłumaczyła
sobie to na swój sposób, – i słusznie chyba, gdyż zapewne instynkt jej nie zwodził,
ustalając istnienie tajemnych jakichś stosunków między pokusami umysłu a demonem płci. Pokusa wprawdzie, której stawiano opór, nie była grzechem, jedynie próbą cnoty. A jednak trudno było ustalić granice pomiędzy pokusą a grzechem, bo czyż
pokusa nie była już pulsowaniem grzechu w naszej krwi i czy w samej pożądliwości nie kryło się już wiele oddania złu? Tu znowu występowała na jaw dialektyczna
jedność dobra i zła, gdyż świętość bez pokus była nie do pomyślenia, mierzyło się
ją zaś straszliwością owych pokus, potencjałem grzechu każdego człowieka.
Lecz od kogo pochodziła owa pokusa? Kogo należało przeklinać z jej powodu?
Łatwo było mówić, że pochodzi od diabła. On był jej źródłem, przekleństwo jednak tyczyło się przedmiotu. Przedmiotem, owym instrumentem Kusiciela, była
kobieta. Była wprawdzie tym samym również instrumentem świętości, nie mogącej istnieć bez gwałtownego pożądania grzechu. Lecz gorzką okazywano jej za to
wdzięczność. Dziwnym natomiast i wielce charakterystycznym był fakt, iż mimo
że człowiek w obu swoich postaciach był stworzeniem płciowym i mimo że zlokalizowanie władzy szatana w lędźwiach odnosić się mogło raczej do mężczyzny niż
do kobiety, całe przekleństwo cielesności i niewolnictwa płci zrzucone zostało na
kobietę, tak iż mogło dojść do porzekadła: „Piękna kobieta jest jako złoty pierścień
w świńskim ryju”. Ileż temu podobnych rzeczy z głębokim przekonaniem mówiono
z dawien dawna o kobiecie! Dotyczyło to jednak w ogóle pożądliwości ciała, którą
utożsamiano z kobietą, tak że męska pożądliwość zapisywana była również na jej
konto. Stąd też słowa: „Znalazłem niewiastę bardziej gorzką od śmierci, a nawet
dobra niewiasta poddana jest cielesnej pożądliwości”.
Można tu było zadać pytanie: a dobry mężczyzna może nie? A święty – czyż
nie szczególnie? Tak, lecz i to było dziełem niewiasty, będącej przedstawicielką
wszelkiej cielesności na ziemi. Płeć była jej domeną, jakże więc nie miałaby ona,
która zwała się femina – co po części od słowa fides, a po części od słowa minus,
a więc od m n i e j s z e j w i a r y pochodzi – nie przestawać na stopie wstrętnej
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poufałości z nieczystymi duchami zaludniającymi tę dziedzinę, nie być szczególnie podejrzana o obcowanie z nimi i o czary? Przykładem tego była owa małżonka,
która w obecności ufnie śpiącego męża zadawała się była z incubem, i to przez
lata całe. Istnieli zresztą nie tylko incubi, lecz i succubi i rzeczywiście pewien upadły młodzieniec żył w owym wieku klasycznym z takim idolem, chociaż w końcu
doświadczył skutków jego szatańskiej zazdrości. Po kilku latach bowiem, raczej ze
względu na materialne korzyści niż z prawdziwej skłonności, zawarł związek małżeński z pewną uczciwą niewiastą, lecz nigdy nie zdołał jej poznać, gdyż bałwan
zawsze kładł się pomiędzy nimi. Dlatego też żona, słuszną powodowana urazą,
opuściła go, on zaś już do końca życia skazany był na przestawanie jedynie z owym
niewyrozumiałym bałwanem.
Znacznie bardziej charakterystyczne dla oceny psychologicznego stanu rzeczy
– mówił Schleppfuss – było ograniczenie, któremu podlegał inny młodzieniec
w owej epoce; dotknęło go ono bowiem całkiem bez jego winy, przez czary niewieście, a zdołał się wyzwolić dopiero przy pomocy iście tragicznego środka. Na
pamiątkę studiów, które odbywaliśmy wspólnie z Adrianem, chcę pokrótce przytoczyć tu historię, którą docent Schleppfuss opowiadał w sposób niezmiernie interesujący.
W Merseburgu koło Konstancji żył z końcem XV wieku pewien poczciwy chłopak, Heinz Klöpfgeissel, z zawodu bednarz, krzepkiej postaci i zdrowia. Czuł on
serdeczną i odwzajemnianą skłonność ku pewnej dziewczynie imieniem Bärbel,
jedynej córce owdowiałego zakrystiana, i pragnął pojąć ją za żonę. Pragnienie
dwojga młodych natrafiło jednak na sprzeciw ojcowski, gdyż Klöpfgeissel był biedaczyną i dzwonnik zażądał od niego wpierw godnej pozycji w życiu i żeby majstrem został w swoim fachu, zanim mu odda córkę. Lecz skłonność obojga młodych
silniejsza była od ich cierpliwości i z parki stała się już przed czasem para. Nocą
bowiem, gdy zakrystian szedł uderzać w dzwony, Klöpfgeissel zakradał się do
Bärbel i wśród wzajemnych uścisków wydawali się sobie najwspanialszymi istotami na ziemi.
Tak się więc rzeczy miały, kiedy bednarz wybrał się pewnego dnia wraz z innymi dziarskimi kompanami do Konstancji, na odpust, gdzie wesoło spędzili dzień,
tak że pod wieczór krzepa ich rozpierała i postanowili pójść do próżnego domu na
dziewki. Nie było to po myśli Klöpfgeissla i nie chciał iść z nimi. Lecz kompani
zaczęli z niego szydzić jako z ciamajdy i postponować go na honorze, mówiąc, że
chyba nie wszystko u niego w porządku i pewno za szyldwachta nie stanie; że zaś
nie mógł znieść tego, a przy tym mocnego piwa wraz z innymi przedtem też za
kołnierz nie wylewał, dał się zagadać, wykrzyknął: „Ho, ho, wiem ci ja swoje!”,
i ruszył z całą bandą do zamtuza.
Lecz tam oto zdarzyło się, że doznał srogiego upokorzenia, tak że ani wiedział,
jaką minę zrobić. Na przekór bowiem wszelkim oczekiwaniom, znalazłszy się
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u boku gamratki, węgierskiej jakiejś kobiety, nic a nic nie mógł zdziałać i ani rusz
za szyldwachta nie stanął, co niewymownie go rozgniewało, ale i przeraziło. Kurwiszcze zaś nie tylko go wyśmiało, lecz jęło z powątpiewaniem kręcić głową, powiadając, że nieczysta to widać sprawa i podejrzana; bowiem chłopak jego budowy,
który nagle w tym względzie zawodzi, z pewnością padł ofiarą diabła, ktoś zadać
mu coś musiał – i wiele jeszcze takich mówiła rzeczy. Obdarował ją hojnie, żeby
nie rozpowiedziała nic jego kompanom, i zgnębiony wrócił do domu.
Gdy tylko zdołał, choć pełen niepokoju, umówił się na spotkanie ze swą Bärbel
i podczas gdy zakrystian dzwonił, przebyli ze sobą wcale udaną godzinkę. Tak
tedy odzyskał swój młodzieńczy honor i mógł cieszyć się z tego. Bowiem oprócz
tej pierwszej i jedynej na żadnej mu nie zależało, jakże więc miałoby zależeć mu
n a s a m y m s o b i e , jeśli nie przy niej? Lecz od chwili owej porażki pozostał
mu w duszy jakiś niepokój, który go dręczył, żeby raz jeszcze, choćby potem już
nigdy więcej, wystawić siebie na próbę, a swojej najmilszej figla wypłatać. Jął więc
potajemnie upatrywać okazji do wypróbowania siebie, a także i jej; gdyż nie mógł
żywić do samego siebie nieufności tak, aby lekkie, czułe wprawdzie, lecz i pełne
lęku podejrzenie nie padało zarazem i na tę, do której mu się dusza rwała.
I oto złożyło się, że wezwano go do piwnicy karczmarza, chorowitego brzuchacza, żeby umocnił obręcze na dwóch beczkach, karczmarka zaś, hoża jeszcze kobietka, zeszła tam razem z nim, by przyglądać się jego robocie. Pogłaskała go potem
po ręce, przyłożyła do niej dla porównania rękę własną i tak się do niego wdzięczyć zaczęła, iż w żaden sposób nie mógł jej odmówić tego, czego jego ciało mimo
wszelką gotowość myśli dać nie było w stanie, tak iż w końcu musiał jej powiedzieć, że go nie korci, że bardzo się śpieszy i że pewno mąż jej zaraz zejdzie na dół,
po czym wziął nogi za pas, pozostawiając u szyderczo z niego kpiącej karczmarki
dług, jakiego żaden krzepki parobek nie zwykł zostawiać.
Czuł się głęboko urażony i zwątpił w siebie, a nie tylko w siebie; gdyż podejrzenie, które już po pierwszym niepowodzeniu wkradło mu się do duszy, całkiem go
teraz ogarnęło i ani chwili nie wątpił, że padł ofiarą szatana. Że zaś szło tu o zbawienie biednej jego duszy, a nadto jeszcze o honor jego ciała, poszedł do księdza
i wszystko to naszeptał mu przez kratkę, że takie go gnębią czary i że w owej sprawie niemoc ogarnia go przy każdej, z wyjątkiem tej jednej, jedynej, i jak to być
może, i czy religia w matczynej swej troskliwości nie zna ratunku na takie utrapienia?
Należy przy tym wiedzieć, że w owym czasie i onym kraju za poduszczeniem
wroga rodzaju ludzkiego i na obrazę boskiego majestatu szerzyła się srodze – obok
wielu podobnych błędów, grzechów i nałogów – plaga czarownic, zobowiązano
więc duszpasterzy do surowej czujności. Klecha tedy, który aż nadto dobrze znał
ową kategorię diabelstwa, za pomocą którego odejmowana była mężczyznom ich
największa siła, przekazał spowiedź Klöpfgeissla władzom zwierzchnim, córka
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zakrystiana została uwięziona, przesłuchana i wyznała rzetelnie a prawdziwie, że
w serdecznym niepokoju o wierność młodziana, a pragnąc, żeby nie związał się
z inną jaką, zanim wobec Boga i ludzi jej zostanie poślubiony, wzięła od pewnej
staruchy, z zawodu łaziebnej, specyfik niektóry, maść, sporządzoną ponoć z tłuszczu dziecka zmarłego bez chrztu, którą to maścią, chcąc sobie jego wierność zapewnić, namaściła potajemnie, czyniąc określony znak, plecy swego Heinza podczas miłosnych uścisków. Z, kolei przesłuchano więc i łaziebną, która uparcie
wszystkiemu zaprzeczała. Trzeba ją było przekazać władzom świeckim, dysponującym takimi sposobami badań, jakie nie przystały Kościołowi; a tam, pod niejakim naciskiem, wyjawione zostało to, czego należało się spodziewać: że starucha
istotnie zawarła pakt z diabłem, który ukazał jej się pod postacią mnicha z koźlimi
kopytami, a namówił do wyparcia się Świętej Trójcy i wiary chrześcijańskiej przy
pomocy potwornych bluźnierstw, w zamian za co udzielił jej wskazówek, jak sporządzać nie tylko ową miłosną maść, lecz jeszcze inne obrzydłe panacea, między
nimi smarowidło, którym wystarczyło namazać byle jaki kawałek drewna, aby
natychmiast uniosło się wraz z adeptem w powietrze. Warunki, którymi Zły obwarował ten swój pakt ze staruchą, ujawniane były częściami, i to przy ponawianiu
presji, były zaś tego rodzaju, że włosy dęba stawały na głowie.
Co się tyczy dziewczyny, która pośrednio tylko uległa szatanowi, wszystko
zależało od tego, jak dalece zbawienie jej duszy narażone było na szwank przez
przyjęcie i użycie niegodnego specyfiku. Na nieszczęście dla córki zakrystiana starucha zeznała, że Smok rozkazał jej pozyskać możliwie wielką ilość prozelitów,
gdyż w zamian za każdą istotę ludzką, którą odda mu we władanie nakłaniając do
użycia jego darów, obiecał uodpornić ją na działanie ognia piekielnego, tak że
w nagrodę za pracowite napędzanie dusz zostanie uzbrojona w azbestowy pancerz
przeciw wiekuistym płomieniom. – To stało się wyrokiem na Bärbel. Konieczność
uratowania jej duszy od wiecznego potępienia, wyrwania jej z diabelskich pazurów przez ofiarę ciała, była rzeczą niewątpliwą. A że ponadto, aby zapobiec szerzącej się nieprawości, należało niezwłocznie dać odstraszającą naukę, spalono publicznie na dwóch sąsiadujących ze sobą stosach obie czarownice – starą i młodą.
Heinz Klöpfgeissel, ów zaczarowany młodzian, stał z odkrytą głową wśród tłumu
gawiedzi, szepcząc modlitwy. Zdławione od dymu, ochrypłe i obce krzyki ukochanej wydawały mu się głosem demona, który skrzecząc ze złości z jej ciała wylatywał. W tejże chwili znikła zadana mu hańbiąca niemoc, gdyż ledwo szczątki jego
najmilszej zetliły się na popiół, przywrócona mu została tak grzesznie zagrabiona
możność swobodnego używania męskiej siły.
Nigdy nie zdołałem zapomnieć tej wstrząsającej historii, tak charakterystycznej
dla ducha wykładów Schleppfussa, i nigdy właściwie nie zdołałem się po niej uspokoić. W owym czasie, tak pomiędzy mną a Adrianem, jak podczas dyskusji na zebraniach kółka „Winfried” była o niej niejednokrotnie mowa; lecz ani w nim, któ102

ry zawsze z milczącą rezerwą odnosił się do swoich profesorów i ich wykładów,
ani u jego współtowarzyszy z fakultetu nie zdołałem wzbudzić oburzenia w stopniu, który by zadość uczynił memu własnemu gniewowi z powodu tej anegdoty,
a zwłaszcza z powodu Klöpfgeissla. Dziś jeszcze urągam mu w myśli i nazywam
skończonym osłem. I po cóż się ten cymbał skarżył? Po co próbował tego z innymi
kobietami, skoro miał tę jedną, którą kochał widocznie tak bardzo, że miłość ta czyniła go zimnym i pełnym niemocy wobec innych? Cóż zresztą znaczyła tu „niemoc”,
skoro wobec owej jednej dana mu była moc miłości? Miłość jest niewątpliwie przejawem szlachetnego wydelikacenia popędu płciowego, jeśli zaś jest rzeczą nienaturalną, żeby ów instynkt zawodził, gdy nie towarzyszy mu miłość, to nic bardziej
naturalnego niż to, że ożywa on na widok i w obecności ukochanej osoby. Bärbel
istotnie usidliła i „ograniczyła” swego Heinza, lecz nie za pomocą diabelskich
sztuczek, tylko swoim urokiem i wolą, przykuwając go do siebie i chroniąc przed
innymi pokusami. Gotów jestem zgodzić się z tym, że siła owej ochrony i wpływ
jej na naturę chłopaka zostały umocnione psychologicznie przez ową maść i wiarę
dziewczyny w jej skuteczność, choć znacznie słuszniejszym i prostszym wydaje mi
się rozpatrzenie całej tej sprawy z jego punktu widzenia i przypisanie owej niemocy, której się tak głupio przeraził, wybrednemu usposobieniu, jakiego nabył będąc
zakochanym. Lecz nawet i to stanowisko obejmuje konieczność uznania pewnej
cudownej, choć naturalnej właściwości duszy, zdolnej wpływać na sprawy organiczno-cielesne warunkując je i zmieniając – i zresztą nad tą właśnie, poniekąd
magiczną stroną całej sprawy oczywiście rozwodził się Schleppfuss szczególnie
w swych komentarzach do przypadku Klöpfgeissla.
Występował rzekomo jako humanista, chcąc zwrócić naszą uwagę na wysokie
mniemanie, jakie w owych obskuranckich pono czasach żywiono względem uprzywilejowanej sytuacji ciała ludzkiego. Uważano je za szlachetniejsze od wszystkich
innych ziemskich związków materii i w jego zdolności do ulegania przemianom
pod wpływem bodźców duchowych upatrywano wyraz jego dystynkcji, wysokiej
rangi, jaką zajmowało w hierarchii wszelkich ciał. Oziębiało się i rozgrzewało –
pod wpływem lęku czy gniewu, chudło ze zgryzoty, rozkwitało z radości, samo
tylko wyobrażenie sobie czegoś wstrętnego wywoływało fizjologiczne następstwa
spożycia zepsutego pokarmu, widok talerza z truskawkami powodował wysypkę
na ciele alergika, nawet choroba i śmierć mogły następować pod wpływem czysto
duchowych przeżyć. Lecz od przekonania, że dusza zdolna jest odmienić własną
przynależną jej materię cielesną, krok był już tylko, i to konsekwentny krok, do
przekonania, opartego zresztą na bogatych doświadczeniach ludzkich, że również
czyjaś obca dusza, rozmyślnie i świadomie, a więc przy pomocy czarów, potrafi
zmieniać obcą substancje cielesną: innymi słowy: utwierdzało realność magii,
wpływów demonicznych i uroków, a z dziedziny tak zwanych przesądów wyodrębniało zjawiska takie, jak na przykład złe spojrzenie, na które składał się cały
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kompleks doświadczeń, skupiających się dokoła legendy o złym spojrzeniu bazyliszka. Karygodnym i nieludzkim byłoby zaprzeczanie, że nieczysta dusza samym
tylko spojrzeniem, umyślnie czy też niechcący, może wywierać szkodliwy wpływ
na ciało innego człowieka, a szczególnie na małe dzieci, których delikatna substancja osobliwie jest podatna na jad takiego wzroku.
Tyle Schleppfuss w swych ekskluzywnych wykładach; ekskluzywnych ze względu na ich ducha oraz ich problematyczność. „Problematyczność” to znakomite
określenie; zawsze przypisywałem mu wielką filologiczną wartość. Zmusza tak do
wnikania w przedmiot, jak i do unikania go, w każdym więc razie do rozpatrywania
go nader ostrożnie, i staje przed nami w dwojakim świetle dobrej oraz złej sławy
danej rzeczy – a także człowieka.
Spotykając Schleppfussa na ulicy lub na korytarzach uniwersytetu, wkładaliśmy
w nasz ukłon cały szacunek, jakim przejmował nas każdy jego wykład na niezwykle
wysokim intelektualnym poziomie; on jednak kłaniał nam się jeszcze niżej kapeluszem i mówił: „Sługa najbardziej uniżony!”

XIV
Mistyka liczb nie moją jest sprawą i zawsze z niepokojem śledziłem skłonność do
niej u Adriana, u którego się, wprawdzie skrycie, lecz od dawna już i wyraźnie,
przejawiała. Ale mimo woli cieszę się, że na poprzedni rozdział przypadła właśnie
powszechnie napawająca lękiem i uchodząca za feralną cyfra XIII, i doznaję niemal
pokusy, aby uważać to za coś więcej niż za przypadek. Poważnie jednak mówiąc
chodzi tu mimo wszystko o przypadek, gdyż w zasadzie cały ów kompleks doświadczeń uniwersyteckich z Halle, jak i opisane uprzednio prelekcje Kretzschmara
stanowią naturalną całość, ja zaś tylko ze względu na czytelnika, który zawsze rozgląda się za przerwami, cezurami i początkiem nowego ustępu, podzieliłem na kilka
rozdziałów to, co w rzetelnym moim przekonaniu autorskim wcale na taki podział
nie zasługuje. Gdyby więc o mnie jedynie chodziło, znajdowalibyśmy się wciąż
jeszcze przy rozdziale XI, i tylko moja skłonność do ustępstw przydała doktorowi
Schleppfussowi ową trzynastkę. Ale nie żałuję mu jej, a nawet więcej, z ochotą
przyznałbym cyfrę XIII całej tej sumie wspomnień naszych lat studenckich w Halle, gdyż, jak to wspomniałem na początku, powietrze tego miasta, jego aura teologiczna były mi przykre, a mój hospitancki udział w studiach Adriana był ofiarą,
którą z wieloraką przykrością składałem naszej przyjaźni.
Naszej? Powiem raczej: mojej; gdyż o n bynajmniej nie nalegał, żebym się go
trzymał, kiedy słuchał Kumpfa lub Schleppfussa, a nawet opuszczał wskutek tego
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wykłady związane z programem własnych moich studiów. Czyniłem to z wolnej
a nieprzymuszonej woli, kierując się jedynie nieodpartym pragnieniem słuchania,
czego on słuchał, dowiadywania się, co on sobie przyswajał, słowem c z u w a n i a
n a d n i m – gdyż wydawało mi się to zawsze nader konieczne, choć bezcelowe.
Dziwnie bolesne pomieszanie świadomości wyraziłem tutaj: konieczności i bezcelowości. Zdawałem sobie jasno sprawę z tego, że mam do czynienia z życiem ludzkim, nad którym można wprawdzie czuwać, lecz ani go zmienić, ani wpłynąć na
nie się nie da, zaś moje dążenie do stałej obserwacji, do nieodstępowania od boku
przyjaciela, miało w sobie coś z przeczucia, że pewnego dnia zadaniem moim będzie złożenie biograficznego świadectwa o wrażeniach jego młodości. Jedno bowiem jest chyba już całkiem jasne, że rozpisałem się na temat tych spraw nie dlatego, żeby wyjaśnić, z jakich to przyczyn nieszczególnie czułem się w Halle, lecz
z tej samej przyczyny, dla której tak szczegółowo omówiłem prelekcje Wendella
Kretzschmara: dlatego mianowicie, że zależy mi i musi zależeć na tym, aby uczynić
czytelnika świadkiem doznań duchowych Adriana.
Z tej samej przyczyny pragnę zaprosić czytelnika, aby towarzyszył nam, synom
Muz, we wspólnych wycieczkach, jakie w pogodnej porze roku podejmowaliśmy
czasami z Halle. Jako krajan Adriana bowiem i powiernik, a także dlatego, że nie
będąc teologiem zdawałem się wszakże przejawiać szczególne zainteresowanie
wiedzą o Bogu, byłem mile widzianym gościem w gronie chrześcijańskiej korporacji „Winfried” i wielekroć wolno mi było uczestniczyć w tych zbiorowych wycieczkach, poświęconych rozkoszowaniu się zielonym światem bożym.
Odbywały się one częściej, niż my w nich uczestniczyliśmy; gdyż nie potrzebuję chyba mówić, iż Adrian nie był zbyt gorliwym korporantem i raczej markował
swoje uczestnictwo nie przestrzegając go skrupulatnie ani całkowicie mu się nie
poświęcając. Przez uprzejmość i chęć zamanifestowania swej dobrej woli podporządkowania się zbiorowości dał się pozyskać dla „Winfrieda”, lecz pod różnymi
pretekstami, najczęściej powołując się na swoją migrenę, opuszczał raz po raz zebrania zastępujące w tym gronie komersy i nawet po upływie wielu miesięcy był
tak daleki od stopy poufałej amikoszonerii z siedemdziesięcioosobową kompanią,
że braterskie „ty” wyraźnie wydawało mu się wobec nich nienaturalne i niejednokrotnie się przejęzyczał. Mimo to cieszył się w owym gronie szacunkiem, a głośne
„halo”, którym go witano, gdy się – trzeba właściwie powiedzieć: wyjątkowo –
pojawiał na którymś z zebrań w zakopconym gabinecie gospody Mützego, zawierało wprawdzie szczyptę szyderstwa pod adresem jego samotnictwa, lecz ponadto
również szczerą radość. Ceniono bowiem jego udział w dysputach teologiczno-filozoficznych, którym, bynajmniej nimi nie kierując, potrafił często jakimś odezwaniem się nadać interesujący zwrot; zwłaszcza zaś ceniono jego muzykalność, niezmiernie tu pomocną, gdyż dźwięczniej i żywiej od innych, którzy tego próbowali,
potrafił akompaniować na pianinie obowiązkowym chóralnym śpiewom, a także
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na prośbę prezesa korporacji, Baworinskiego, wysokiego bruneta o oczach zazwyczaj łagodnie przysłoniętych powiekami i ustach jakby do gwizdania ściągniętych,
uradować całe zgromadzenie solowym popisem – toccatą Bacha, fragmentem
Beethovena lub Schumanna. Lecz także i nie proszony zasiadał często w pokoju
zebrań do głucho brzmiącego pianina, mocno przypominającego lichy instrument,
z którego pomocą Wendell Kretzschmar udzielał nam swych wyjaśnień w sali
„Użyteczności Społecznej”, i wówczas oddawał się Adrian swobodnemu eksperymentowaniu. Zwłaszcza przed rozpoczęciem zebrania, kiedy czekano jeszcze na
quorum szanownego grona. Miał przy tym niezapomniany dla mnie sposób wpadania, kłaniania się mimochodem i podchodzenia wprost do pianina, nie zdjąwszy
nawet płaszcza, z twarzą pochmurną i zadumaną, jakby to było właściwym celem
jego przybycia. Potem, silnymi uderzeniami, wysoko uniósłszy brwi, mocno akcentując tony przejściowe, próbował połączeń dźwięków, przygotowań i rozwiązań
akordów, nad którymi może zastanawiał się już po drodze. To atakowanie instrumentu miało jednak w sobie także jakby coś z tęsknoty do oparcia i schronienia,
tak jakby przerażał go ów pokój i ożywiający go ludzie, jakby tam właśnie szukał
ucieczki, a zatem właściwie w sobie samym, przed konfundującą go obcością, w
którą nagle popadał.
W czasie takiej to gry, podążającej za jakąś upartą myślą, odmiennej i swobodnie przekształcanej, zdarzało się, że ktoś z otaczających go, na przykład mały Probst,
klasyczny typ kandydata, blondynek z półdługimi, tłustymi włosami, pytał:
– Co to takiego?
– Nic – odpowiadał grający, krótko przy tym potrząsając głową, co przypominało raczej ruch, którym się odpędza muchę.
– Jakże to może być nic – nastawał tamten – skoro grasz to przecie?
– On fantazjuje – wyjaśniał długi Baworinski ze zrozumieniem.
– Fantazjuje?! – wołał szczerze przerażony Probst, zerkając z ukosa swymi wodnistymi, niebieskimi oczami ku czołu Adriana, jakby spodziewał się stwierdzić, że
pali je gorączka.
Wszyscy wybuchali śmiechem, nawet Adrian, złożywszy ręce na klawiaturze
i schyliwszy głowę nad nimi.
– O, Probst, cóż za osioł z ciebie! – mówił Baworinski. – On improwizował, czyż
tego nie rozumiesz? On to sobie w tej chwili wymyślił.
– Jakże mógł w jednej chwili wymyślić tyle dźwięków z prawa i z lewa – bronił
się Probst – i dlaczego mówi, że to nic nie jest, skoro to gra? Przecież nie można
grać czegoś, czego nie ma?
– Owszem, można – wyjaśniał łagodnie Baworinski. – Można grać także to, co
wcale jeszcze nie istnieje.
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I mam jeszcze w uszach słowa, które dorzucił wówczas niejaki Deutschlin, Konrad Deutschlin, krępy młodzieniec z opadającymi na czoło kosmykami:
– Niegdyś nie istniało nic, mój poczciwy Probście, co potem jednak stało się
czymś.
– Mogę panów, mogę was zapewnić – powiedział Adrian – że doprawdy było to
nic, we wszelkim tego słowa znaczeniu.
Musiał się wtedy, zgięty ze śmiechu, wyprostować, przy czym widać było po
nim, że nie przyszło mu to z łatwością i że poczuł się zdemaskowany. Przypominam sobie jednak, że wywiązała się z tego dłuższa, wcale ciekawa, a głównie przez
Deutschlina wiedziona dyskusja na temat elementu twórczego, w której omawiano
ograniczenia, jakim pojęcie to podlega wskutek różnorodnych, zawczasu już istniejących założeń – kultury, tradycji, następstwa, konwencji, szablonu – z tym, że
pod koniec uznano jednak, iż z punktu widzenia teologii twórczy element w człowieku jest dalekim odblaskiem boskiej władzy nad bytem, odzewem na wszechmocne wezwanie, produktywna zaś inspiracja stanowi dar niebios.
Wspomnę tu zresztą mimochodem, jak przyjemnie mi było, że również i ja, dopuszczony na te zebrania słuchacz świeckiego fakultetu, mogłem czasami, gdy
mnie o to proszono, przyczynić się do zabawienia towarzystwa grą na mojej viola
d’amore. Muzykę bardzo bowiem w tym gronie ceniono, choć w nader osobliwy,
zasadniczy a zarazem niejasny sposób; upatrywano w niej sztukę boską i uważano,
że należy mieć do niej „stosunek” nabożnie-romantyczny, podobnie jak do przyrody – muzyka, przyroda i radosna nabożność były w korporacji „Winfried” blisko
spokrewnionymi, obowiązującymi ideami, a jeśli mówiłem przedtem o „synach
Muz”, to określenie to, które niejednemu wydać się może nieodpowiednie dla studentów teologii, znajduje pełne usprawiedliwienie właśnie w kombinacji tych uczuć,
ducha nabożnego nieskrępowania i przejętego zachwytem podziwu dla piękna, co
zresztą było także założeniem owych zamiejskich wycieczek, do których teraz powracam. W ciągu czterech semestrów spędzonych przez nas w Halle podejmowano
je dwu– lub trzykrotnie in corpore, a mianowicie Baworinski nawoływał do tego
wszystkich siedemdziesięciu korporantów. Lecz Adrian ani ja nigdy nie uczestniczyliśmy w tych gromadnych wyprawach. Bywało jednak, że na takie wędrówki
wybierały się pojedyncze, bardziej ze sobą zżyte grupki, i my obaj niejednokrotnie
uczestniczyliśmy w tym wraz z paru bliższymi kolegami. Był wśród nich sam przewodniczący, dalej krępy Deutschlin, niejaki Dungersheim i Carl von Teutleben oraz
jeszcze kilku młodych ludzi, nazwiskiem Hubmeyer, Mateusz Arzt i Schappeler.
Te nazwiska przypominam sobie, a także mniej więcej twarze ich właścicieli, lecz
darujmy sobie trud ich opisu.
Najbliższa okolica Halle, piaszczysta równina, pozbawiona jest uroków krajobrazu, lecz w ciągu paru godzin pociąg unosi podróżnych w górę Saali do uroczej
Turyngii, a tam, przeważnie już w Naumburgu lub Apoldzie (rodzinnych stronach
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matki Adriana), opuszczaliśmy pociąg i szli dalej per pedes apostolorum, z plecakami i kapturami od deszczu, w prawdziwie swobodnej kompanii, posilając się
w wiejskich karczmach podczas tych całodziennych marszów, a często i wprost
na ziemi, biwakując gdzieś na skraju lasu, niejedną zaś noc spędziliśmy na słomie,
w stodole chłopskiej zagrody, aby o świcie odprawić odświeżające poranne ablucje w długim korycie przy studni. Taki chwilowo odmienny tryb życia, taki na prawach wizytacji jedynie oparty powrót mieszczuchów i inteligentów na łono wiejskiego prymitywu i Matki-Ziemi, w przekonaniu, że niebawem będą znowu musieli
– czy też mogli – powrócić z niej w „naturalną” sferę mieszczańskiej wygody, do
której przywykli; taka dowolna regresja i uproszczenie łatwo, w sposób niemal
nieunikniony, nabiera pewnych cech sztuczności, protekcyjności, dyletantyzmu,
komizmu, z czego zresztą po trochu zdawaliśmy sobie sprawę i do czego zapewne
odnosił się ów dobrodusznie kpiący uśmiech, z jakim niejeden chłop, którego prosiliśmy o słomę do spania, nam się przypatrywał. Młodość nasza użyczała owym
uśmiechom pewnej życzliwości, a nawet aprobaty; rzec można, że młodość jest
jedynym legalnym pomostem między mieszczaństwem a stanem natury, jest ona
stanem przedmieszczańskim, z którego wywodzi się wszelka romantyka studencka
i burszowska, prawdziwie romantycznym okresem życia. Do takiej formuły sprowadził rzecz całą zawsze intelektualnie przedsiębiorczy Deutschlin, gdy pewnego
razu w jakiejś stodole, przy słabym świetle latarni palącej się w kącie naszej nocnej kwatery, rozmawialiśmy przed zaśnięciem o problemach naszego ówczesnego
życia. Dorzucił jednak przy tym, że to bardzo w złym guście, gdy młodość rozprawia o młodości; forma życia, która sama siebie roztrząsa i bada, unicestwia się
właśnie przez to jako forma, prawdziwą zaś egzystencję posiada jedynie to, co bytuje w sposób bezpośredni i nieświadomy.
Sprzeciwiono się temu jednak; Hubmeyer i Schappeler zaoponowali, a Teutleben
także się nie zgadzał. Ładnie by to było – orzekli – gdyby zawsze tylko starość
miała prawo osądzać młodość, ona zaś stale miałaby być przedmiotem cudzych
rozważań, tak jakby sama nie uczestniczyła w duchu obiektywnym! Przeciwnie,
uczestniczy w nim nawet wówczas, jeśli się to tyczy jej samej, i musi mieć prawo
głosu jako młodość o młodości. Istnieje przecież coś, co nazywamy poczuciem
życia i co równe jest samowiedzy, a gdyby wskutek tego forma życia miała być
zniesiona, to wszelkie życie uduchowione byłoby niemożliwe. Nagim bytowaniem,
tępym i nieświadomym, egzystencją ichtiozaura, nic się nie zdziała, dzisiaj zaś
trzeba walczyć świadomie i z wyraźnie określonym poczuciem własnej wartości
bronić swoistej formy życiowej – dość długo trwało przecież, zanim w ogóle uznano młodzież jako taką.
– Uznanie to wyszło jednak raczej od pedagogiki, a więc od ludzi starych, niż
od samej młodzieży – wtrącił Adrian. – Stwierdziła ona po prostu pewnego dnia,
że ta epoka, która mówi również o stuleciu dziecka, wynalazła emancypację kobiet
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i w ogóle jest niezmiernie skłonna do ustępstw, że epoka ta obdarowała ją predykatem samodzielnej formy życia i, oczywiście, gorliwie to potwierdziła.
– Nie, Leverkühn – powiedzieli Hubmeyer i Schappeler, a poparli ich inni. Nie,
tu się myli, a przynajmniej myli się po większej części. To właśnie odrębne poczucie życia samej młodzieży, w oparciu o rozwój świadomości, zdołało się przeciwstawić światu, choć, być może, nie był on nazbyt niechętny jej uznaniu.
– Ani trochę – powiedział Adrian. – Wcale nie był niechętny. Tej epoce wystarczało chyba powiedzieć: „Mam specyficzne poczucie życia”, a już składa głęboki
ukłon przed takim oświadczeniem. Młodzieży poszło tu jak z płatka. Zresztą nie
należy raczej potępiać, jeśli młodzież i epoka nawzajem się rozumieją.
– Czemuż tak wzgardliwie, Leverkühn? Uważasz, że to niedobrze, jeśli dzisiaj
przyznaje się młodzieży pewne prawa w obywatelskim społeczeństwie i uznaje
własną godność fazy rozwoju?
– Och, owszem – odparł Adrian. – Ale panowie wyszli, ale wy wyszliście, ale
myśmy wyszli z tego punktu...
Przerwał mu wybuch śmiechu z powodu tych przejęzyczeń. A potem odezwał
się bodaj Mateusz Arzt i powiedział:
– To było szczere, Leverkühn. Właściwe stopniowanie. Najpierw nam mówisz
„panowie”, potem zdobywasz się na „wy”, wreszcie, na samym końcu dopiero,
następuje „my”, przy którym omal sobie nie łamiesz języka; najtrudniej wymóc ci
to właśnie na samym sobie, ty zakamieniały indywidualisto.
Lecz Adrian nie chciał przyjąć tej nazwy. To wierutne głupstwo, oświadczył,
wcale nie jest indywidualistą, w pełni uznaje społeczność.
– Może w teorii – odparł Arzt – i z wyłączeniem Adriana Leverkühna, patrząc
na nią z góry. O młodzieży też zresztą mówi z góry, jakby sam do niej nie należał,
a całkiem niezdolny jest podporządkować się i dostosować, gdyż, co się tyczy pokory, chyba niewiele może o niej powiedzieć.
– Nie było tu przecież mowy o pokorze – odparował Adrian – tylko przeciwnie,
o świadomym samopoczuciu życia. – Deutschlin wystąpił więc z wnioskiem, aby
pozwolono wypowiedzieć się Adrianowi do końca.
– To nic takiego – oznajmił Adrian. – Przyjęto tu po prostu jako punkt wyjścia
myśl, że młodzież ma bliższy kontakt z naturą niż dojrzały obywatelsko człowiek
– a więc po trochu tak jak kobieta, której również w porównaniu z mężczyzną przypisuje się bliższą więź z naturą. Ja jednak nie mogę się z tym zgodzić. Nie uważam,
żeby młodzież była na szczególnie poufałej stopie z naturą. Raczej odnosi się do
niej płochliwie i nieufnie, właściwie obco. Do swego udziału w naturze człowiek
przywyka dopiero z latami i stopniowo z nim się godzi. A właśnie młodzież, mam
na myśli młodzież wyżej ukształconą, raczej się tym przeraża, pogardza, wrogo
się do tego ustosunkowuje. Cóż to jest natura? Pola i lasy? Góry, drzewa, jeziora,
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piękno krajobrazu? Na to wszystko, moim zdaniem, młodzież znacznie mniej zwraca uwagi niż starszy, utemperowany człowiek. Młody wcale nie jest zbyt skłonny
do postrzegania natury i rozkoszowania się nią. Uwaga jego jest, moim zdaniem,
skierowana do wewnątrz, nastawiona na sprawy ducha, odwrócona od spraw zmysłowych.
– Quod demonstramus – powiedział ktoś, możliwe, że był to Dungersheim –
my, wędrowcy, tu oto na słomie, co chcemy jutro ruszyć przez Las Turyngski do
Eisenach i na Wartburg.
– Ciągle powtarzasz „moim zdaniem” – dorzucił inny – chyba chcesz przez to
powiedzieć „wedle mego doświadczenia”.
– Zarzucacie mi – odparł Adrian – że mówię o młodzieży z góry i że się do niej
nie przyłączam. A nagle miałbym być jej przedstawicielem.
– Leverkühn – rzekł na to Deutschlin – ma na temat młodzieży własne poglądy,
ale widocznie uważa ją jednak również za specyficzną formę życia, którą należy
respektować jako taką, a to decyduje. Ja występowałem przeciw roztrząsaniu spraw
młodzieży przez nią samą o tyle, o ile niszczy to bezpośredniość życiową. Jako samowiedza umacnia ono jednak również egzystencję i w tym sensie, a zatem w tej
mierze nazwę to rzeczą dobrą. Idea młodości jest przywilejem i zaletą naszego niemieckiego narodu – inne narody prawie jej nie znają, młodość, jako coś, co samo
w sobie ma znaczenie, jest im prawie obca. Dziwią się też wynoszącemu swą odrębność, a uznawanemu przez starsze pokolenia sposobowi bycia niemieckiej młodzieży, a nawet jej niedostojnemu kostiumowi. Niechajże się dziwią. Młodzież
niemiecka reprezentuje właśnie jako młodzież samego ducha narodu, ducha Niemiec, który jest młody i pełen nadziei na przyszłość – niedojrzały, jeśli chcecie,
ale cóż to znaczy! Wielkie czyny Niemców zawsze wypływały z pewnej potęgi
niedojrzałości i nie darmo jesteśmy narodem Reformacji. Ona była przecież także
dziełem niedojrzałości Dojrzały był florencki mieszczanin w dobie Renesansu, który przed wyruszeniem do kościoła mówił do żony: „A więc chodźmy złożyć pokłon
gminnym błędom!” Ale Luter był dostatecznie niedojrzały, dostatecznie ludowy,
dostatecznie na niemiecką modłę ludowy, aby przynieść nową, oczyszczoną wiarę.
Cóż by się zresztą stało ze światem, gdyby dojrzałość była jego ostatnim słowem?
Niedojrzałością naszą przysporzymy mu jeszcze niejednej odnowy, niejednej rewolucji!
Po tych słowach Deutschlina przez chwilę panowało milczenie. Widocznie każdy z osobna rozważał w ciemności poczucie młodzieńczości osobistej i narodowej,
które stapiały się w j e d e n patos. Określenie „potęga niedojrzałości” zawierało
z pewnością wiele elementów pochlebnych dla większości.
– Żebym tylko wiedział – słyszę jeszcze słowa Adriana, które przerwały to milczenie – dlaczego właściwie jesteśmy tacy niedojrzali, jak powiadasz – myślę, mło110

dzi jako naród. Znajdujemy się przecież na tym samym szczeblu co i inni, a może
tylko historia nasza, to, żeśmy się nieco później zjednoczyli i wyrobili w sobie
wspólną samowładzę, daje nam złudę jakiejś osobliwej młodzieńczości.
– Chyba jest inaczej – sprzeciwił się Deutschlin. – Młodzież, w najwyższym
sensie tego słowa, nic nie ma wspólnego z historią polityczną ani historią w ogóle.
Jest ona darem metafizycznym, czymś, co należy do istoty, strukturą i określeniem.
Czyż nigdy nie słyszałeś o drodze niemieckiego rozwoju, o niemieckim pędzie
do wędrówki, o wiekuistym błąkaniu się niemieckiej istoty? Jeśli chcesz, Niemiec
właśnie jest wiecznym studentem, tym, który wśród narodów wiecznie dąży...
– A jego rewolucje – przerwał Adrian, zaśmiawszy się krótko – to kuglarskie
sztuczki w historii ludzkości.
– Znakomity dowcip, Leverkühn. Dziwię się jednak, że twój protestantyzm
pozwala ci na takie dowcipy. Można też poważniej potraktować to, co nazywam
młodością. Być młodym, to znaczy być pierwotnym, pozostawać blisko źródeł
życia, to znaczy móc strząsnąć więzy przeżytej cywilizacji, wstać i ważyć się na
to, na co innym nie wystarcza życiowej odwagi, mianowicie na ponowne zanurzenie się w żywiole. Odwaga młodości jest duchem owego „giń i stań się”, wiedza
o śmierci i odrodzeniu.
– Czyż to aż takie niemieckie? – zapytał Adrian. – Odrodzenie nazywało się
wszak niegdyś rinascimento i działo się w Italii. A „powrót do natury” zalecano
najpierw w języku francuskim.
– Jedno było odnowieniem kultury – odparł Deutschlin – a drugie sentymentalną
sielanką.
– Z tej sielanki – upierał się Adrian – powstała Rewolucja Francuska, a Reformacja Lutra była jedynie odgałęzieniem i etyczną odnogą Renesansu, zastosowaniem go do spraw religijnych.
– Religijnych, sam to mówisz. A sprawy religijne są jednak czymś całkiem innym niż archeologiczna odnowa i krytyczny przewrót społeczny. Religijność to,
być może, sama młodość, to bezpośredniość, odwaga i głębia osobowego życia,
wola i siła, naturalność i demonizm istnienia, doświadczana i przeżywana w pełni
witalności, tak jak nam to na nowo uświadomił Kierkegaard.
– Czy uważasz religijność za cechę specyficznie niemiecką? – zagadnął Adrian.
– Owszem, w tym znaczeniu, jakie jej nadałem, jako duchową młodość, spontaniczność, wiarę w życie, dürerowski galop pomiędzy Śmiercią a Szatanem.
– A Francja, ów kraj tysiąca katedr, którego król nosił tytuł arcychrześcijańskiego władcy i który wydał takich teologów, jak Bossuet, jak Pascal?
– To było już dawno. Od wieków już historia wybrała Francję jako potęgę o antychrześcijańskim posłannictwem w Europie. Co się tyczy Niemiec, sprawa ma się
wręcz odwrotnie, czułbyś to i wiedział. Leverkühn, gdybyś właśnie nie był Adria111

nem Leverkühnem, to znaczy zbyt chłodnym, aby być młodym, i zbyt rozumnym,
aby być religijnym. Rozumnością można daleko zajść w Kościele, ale nie w religii.
– Piękne dzięki, Deutschlin – zaśmiał się Adrian. – Dobrałeś się do mnie w rzetelnej niemczyźnie, jakby powiedział Ehrenfried Kumpf i bez ogródek Przeczuwam,
że i w Kościele nie zajdę zbyt daleko, ale to pewne, że bez niego nie zostałbym był
teologiem. Wiem, że najzdolniejsi spośród was czytali Kierkegaarda i transponują
prawdę, również i etyczną, całkowicie w dziedzinę subiektywną, żywiąc wstręt do
wszelkiego stadnego bytowania. Ale ja nie mogę podzielać waszego radykalizmu,
który zapewne zresztą nie utrzyma się długo, gdyż jest tylko studencką licencją,
ani zgodzić się z uznawanym przez was kierkegaardowskim rozdziałem Kościoła
od chrześcijaństwa. Widzę w Kościele, takim nawet, jakim jest dzisiaj, zeświecczonym i zmieszczaniałym, bastion ładu, instytucję służącą obiektywnej dyscyplinie, skanalizowaniu i uregulowaniu życia religijnego, które bez tego popadłoby
w subiektywistyczne zdziczenie, w boski chaos, stałoby się dziedziną fantastycznej
niesamowitości i istnym morzem demonizmu. Oddzielać Kościół od religii znaczy
rezygnować z oddzielania religii od szaleństwa...
– Słyszeliście?! – odezwały się liczne głosy. Ale: – Ma rację – oznajmił krótko
Mateusz Arzt, którego inni nazywali „lekarzem społecznym”, gdyż pasjonowały
go zagadnienia socjalne, był chrześcijańskim socjalistą i niejednokrotnie cytował
słowa Goethego, iż chrześcijaństwo było rewolucją polityczną, która zawiódłszy
stała się rewolucją moralną. Politycznym – powiedział i teraz – powinno stać się
znowu, mianowicie w sensie społecznym; jest to bowiem jedyny prawdziwy środek
zdyscyplinowania religijności, której niebezpieczeństwo degeneracji Leverkühn
przed chwilą wcale nieźle przedstawił. Socjalizm religijny, religia związana społecznie, o to właśnie chodzi, gdyż najważniejszą rzeczą jest znalezienie właściwej
więzi, a więź teonomiczną należy tu połączyć z więzią socjalną, z danym od Boga
zadaniem udoskonalenia społeczeństwa. – Wierzcie mi – mówił – wszystko zależy
od ukształtowania się odpowiedzialnej społeczności przemysłowej, międzynarodowego przemysłowego narodu, który pewnego dnia zdoła wytworzyć prawdziwą
i właściwą europejską społeczność ekonomiczną. W niej będą zawarte wszelkie
twórcze impulsy, tkwiące w niej już w zalążku, nie tylko dla technicznego przeprowadzenia nowej organizacji ekonomicznej, nie tylko dla głębokiej higienizacji naturalnych stosunków życia, lecz także dla wprowadzenia nowego ładu politycznego.
Odtwarzam wypowiedzi tych młodych ludzi dosłownie tak, jak je wygłaszali,
wraz ze zwrotami należącymi do naukowego żargonu, z którego napuszoności bynajmniej nie zdawali sobie sprawy; posługiwali się nim raczej z całkowitą swobodą
i zadowoleniem, przerzucając się pretensjonalnymi terminami z bezpretensjonalnością wirtuozów. „Naturalne stosunki życia” i „więź teonomiczna” – były właśnie
takimi klejnocikami; można było to samo wyrazić także prościej, lecz wówczas nie
byłby to już ich język humanistyczny. Lubili rozpatrywać „problemy istoty”, mó112

wili o „dziedzinie sakralnej”, „dziedzinie” politycznej” albo „dziedzinie akademickiej”, o „zasadzie strukturalnej”, „dialektycznym stosunku napięć”, „zależnościach
bytowych” i tak dalej. Deutschlin, założywszy ręce pod głowę, poruszył więc teraz
„problem istoty” genetycznego źródła społeczności ekonomicznej, o której mówił
Arzt. Może nim być jedynie ekonomiczny rozum i znów tylko on mógłby być w owej społeczności ekonomicznej reprezentowany. – Musimy przecież jasno zdawać
sobie z tego sprawę, Mateuszu – mówił – iż społeczny ideał ekonomicznej organizacji socjalnej wywodzi się z autonomicznej i oświatowej myśli; słowem z racjonalizmu, nie ulegającego jeszcze potędze sub– względnie superracjonalnych idei.
Wydaje ci się, że z samego rozeznania i rozumu człowieka zdołasz wyprowadzić
sprawiedliwy ład, przy czym pojęcia „sprawiedliwy” i „użyteczny społecznie” są
dla ciebie równoznaczne, a z tego, według ciebie, wyniknie również nowy ład polityczny. Lecz dziedzina ekonomiczna jest czymś zupełnie innym niż polityczna
i w żaden sposób nie da się przejść bezpośrednio od ekonomicznego utylitaryzmu
do historycznie uwarunkowanej świadomości politycznej. Nie rozumiem, jak możesz to zapoznawać. Ład polityczny dotyczy państwa, ono zaś jest formą władzy
i rządów bynajmniej nie określoną normą użyteczności, w której reprezentowane
są przecież inne wartości niż te, które znają sekretarze związków zawodowych
i przedstawiciele przedsiębiorstw, jak na przykład godność i honor. Ludzie ze sfery
ekonomii, mój drogi, nie posiadają dla takich jakości odpowiednich założeń bytowych.
– Ach, Deutschlin, cóż ty wygadujesz – powiedział Arzt. – Jako nowocześni
socjologowie wiemy przecież doskonale, że państwo również uwarunkowane jest
funkcją użyteczności. Należy do niej kwestia wymiaru sprawiedliwości, zapewnienia bezpieczeństwa. A poza tym żyjemy przecież w ogóle w epoce ekonomicznej, sprawy ekonomiczne kształtują przecież historyczny charakter naszych czasów,
zaś honor i godność na nic się nie zdadzą państwu, jeśli nie będzie ono umiało
samo należycie ocenić stosunków ekonomicznych i pokierować nimi we właściwy
sposób.
Deutschlin z tym się zgodził. Sprzeciwił się jednak tezie, że funkcje użyteczności stanowią e s e n c j a l n y fundament państwa. Istnienie państwa – twierdził –
da się jedynie usprawiedliwić jego imperium, jego suwerennością, która dlatego
jest niezależna od ocen jednostkowych, ponieważ – w jaskrawym przeciwieństwie
do wykrętów „Contrat social” – w y p r z e d z a jednostkę. Więzi ponadindywidualne posiadają bowiem tyleż egzystencjalnej pierwotności, co i poszczególni
ludzie, ekonomista zaś dlatego właśnie nie jest w stanie pojąć idei państwa, ponieważ nic z jego transcendentalnych podstaw nie rozumie.
Von Teutleben rzekł na to:
– Mam niewątpliwie, pewną sympatię dla owej więzi religijno-społecznej, której rzecznikiem jest Arzt; lepsza ona w każdym razie niż żadna, a Mateusz ma
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wielką rację, utrzymując, że od znalezienia właściwej więzi zależy wszystko. Aby
jednak stać się tą właściwą, aby być równocześnie religijną i polityczną, musi owa
więź być więzią narodową i oto zadaję sobie pytanie, czy z tej społeczności ekonomicznej zdoła powstać naród nowego typu. Rozejrzyjcie się w Zagłębiu Ruhry;
macie tam centra aglomeracji ludzkiej, ale nie macie komórek jakiegoś nowego
narodu. Przejedźcie się kiedy pociągiem osobowym z Leuna do Halle! Zobaczycie
siedzących jeden obok drugiego robotników, którzy znakomicie umieją dyskutować
na temat płac, lecz z rozmów ich bynajmniej nie wynika, aby ich wspólna działalność zrodziła siły mogące poruszyć naród. W dziedzinie ekonomicznej coraz bardziej panuje naga tymczasowość...
– Naród jest przecież również czymś tymczasowym – przypomniał inny, Hubmeyer albo Schappeler, nie wiem już dziś dokładnie, który. – Jako teologowie nie
możemy uznawać, że naród jest czymś wiecznym. Zdolność do entuzjazmu jest
czymś bardzo dobrym, a potrzeba wiary czymś bardzo naturalnym w okresie młodości, lecz stanowi to również pokusę, i należy z bliska przyjrzeć się substancji
tych nowych więzi, które dziś, w okresie zamierania liberalizmu, ze wszystkich
stron nam proponują, przekonać się, czy są one z dobrego kruszcu i czy obiekt,
więź tę wytwarzający, jest aby czymś rzeczywistym, czy też może jedynie produktem jakiejś, powiedzmy, romantyki strukturalnej, stwarzającej sobie ideologiczne
obiekty w drodze nominalistycznej, żeby nie powiedzieć fikcjonalistycznej. Sądzę,
a raczej obawiam się, że ubóstwiany naród i utopijnie widziane państwo są właśnie taką nominalistyczną jedynie więzią, a opowiadanie się za nimi, powiedzmy:
opowiadanie się za Niemcami, jest w pewnym stopniu nie wiążące, nic bowiem
nie ma wspólnego z substancją osobową i trwałymi jakościami. O to nikt w ogóle
nie pyta, a skoro tylko ktoś zakrzyknie: „Niemcy!” i ogłosi to jako swoją więź, nie
potrzebuje tego udowadniać i nikt go nie pyta, ani sam nie zadaje sobie pytania,
jak w osobistym, to znaczy jakościowym sensie tę niemieckość urzeczywistnia
i jak dalece jest w stanie służyć afirmacji niemieckiego sposobu życia na świecie.
Oto, co nazywam nominalizmem, albo jeszcze lepiej: fetyszyzmem nazwy, a co
moim zdaniem jest ideologicznym bałwochwalstwem.
– Dobrze, Hubmeyer – powiedział Deutschlin – wszystko, co powiedziałeś, jest
słuszne, a w każdym razie przyznaję, że tą swoją krytyką doprowadziłeś nas bliżej
do sedna problemu. Ja sprzeciwiłem się Mateuszowi Arztowi, gdyż nie odpowiada
mi prymat zasady użyteczności w dziedzinie ekonomii, lecz godzę się całkowicie
w tym, że więź teonomiczna, sama w sobie, a więc sprawy religijne w ogólności,
mają w sobie coś formalistycznego i bezprzedmiotowego, że potrzebne tu jest ziemsko-empiryczne wypełnienie albo zastosowanie, albo wypróbowanie, praktyka posłuszeństwa wobec Boga. A tu Arzt opowiada się za socjalizmem, Carl Teutleben
zaś za ideą narodową. Są to jednak te dwie więzi, pomiędzy którymi możemy dzisiaj wybierać. Zaprzeczam twierdzeniu, jakoby istniała nadmierna podaż ideologii,
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od chwili kiedy frazes o wolności nikogo już nie nęci. Istnieją doprawdy tylko te
dwie możliwości religijnego posłuszeństwa i religijnego urzeczywistnienia: społeczna i narodowa. Trzeba jednak nieszczęścia, że obie one nie są wolne od zastrzeżeń i niebezpieczeństw, i to bardzo poważnych. Hubmeyer całkiem trafnie mówił
tu o pewnym, jakże często się zdarzającym, nominalistycznym pustosłowiu i braku
osobowej treści w narodowym wyznaniu wiary, uogólniając zaś można by jeszcze
dorzucić, że to nic nie znaczy, jeśli się staje po stronie obiektywizacji wzmagających procesy życiowe, skoro dla kształtowania własnego życia nie ma to najmniejszego znaczenia, a znajduje zastosowanie jedynie podczas uroczystych okazji, do
których zaliczam nawet upajającą śmierć ofiarną. Na prawdziwą ofiarę złożyć się
muszą dwie wartości i dwie jakości – sprawy oraz samej ofiary... Mieliśmy jednak
wypadki, gdzie osobista substancja – powiedzmy niemieckość – była bardzo wielka
i mimo woli obiektywizowała się również jako ofiara, natomiast nie tylko niedostawało jej całkowicie wiary w więź narodową, lecz jeszcze wypierała się jej w sposób nader gwałtowny, tak że tragizm ofiary polegał właśnie na sprzeczności między
bytem a wyznaniem wiary... Tyle na dziś wieczór o więzi narodowej. Co się natomiast tyczy więzi socjalnej, to sęk w tym, że gdy w dziedzinie ekonomicznej wszystko już będzie możliwie najlepiej uregulowane, kwestia sensu istnienia i godnego
sposobu życia pozostanie nadal otwarta, tak jak dziś. Pewnego dnia doczekamy się
uniwersalnego ekonomicznego zarządu całej kuli ziemskiej, całkowitego zwycięstwa kolektywizmu – dobrze, w ten sposób zniknie więc względna niepewność
człowieka, którą podtrzymuje jeszcze katastroficzny charakter systemu kapitalistycznego, to znaczy: zaniknie ostatnie nawet wspomnienie o zagrożeniu życia
ludzkiego a wraz z nim w ogóle cała problematyka duchowa. Pytanie tylko, po co
wówczas jeszcze żyć...
– Chciałbyś więc zachować system kapitalistyczny, Deutschlin – zapytał Arzt –
gdyż podtrzymuje on pamięć o zagrożeniu ludzkiego życia?
– Nie, tego bym nie chciał, mój drogi – odparł gniewnie Deutschlin. – Ale mam
chyba jeszcze prawo wskazywania na tragiczne antynomie, których pełno w życiu?
– Myślę, że wcale nie trzeba ich przypominać – westchnął Dungersheim. – Prawdziwa z tym bieda, a człowiek religijny musi sobie zadawać pytanie, czy istotnie
świat jest wyłącznym dziełem dobrotliwego Boga, a nie przypadkiem pospólną
robotą, nie powiem już, przy czyim udziale...
– Ja zaś chciałbym wiedzieć – wtrącił von Teutleben – czy młodzież innych narodów również tak leży na słomie, zadręczając się problemami i antynomiami.
– Wątpię – odparł wzgardliwie Deutschlin. – Oni wszyscy mają znacznie wygodniejsze i prostsze życie duchowe.
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– Wyjątek należałoby zrobić – powiedział Arzt – dla rosyjskiej młodzieży rewolucyjnej. Mamy tam do czynienia, jeśli się nie mylę, z nie słabnącym dyskursywnym
podnieceniem i diablo silnymi napięciami dialektycznymi.
– Rosjanie – stwierdził sentencjonalnie Deutschlin – posiadają głębię, ale nie
mają formy. Zachód ma formę, lecz nie ma głębi. Obie te cechy razem posiadamy
jedynie my, Niemcy.
– No, jeśli to nie jest więź narodowa! – zaśmiał się Hubmeyer.
– To tylko przywiązanie do pewnej idei – zapewnij Deutschlin. – To nasze zadanie, o którym już mówiłem. Zobowiązanie nasze jest wyjątkowe, bynajmniej
nie na tę miarę, w jakiej je obecnie wypełniamy. Pomiędzy bytem a powinnością
istnieje u nas większy rozdźwięk niż u innych, ponieważ właśnie nam powinność
stawia najwyższe wymagania.
– Należałoby chyba jednak przy tym wszystkim abstrahować od elementu narodowego – ostrzegł Dungersheim – połączyć natomiast tę problematykę z kwestią
egzystencji nowoczesnego człowieka w ogóle. Rzecz ma się przecież tak, że od
chwili zaniku bezpośredniej bytowej ufności, która niegdyś wypływała z faktu
włączenia się w zastany całościowy porządek, chcę rzec porządek o piętnie sakralnym, o określonej intencjonalności wobec prawd objawionych... że od chwili zaniku tej ufności i powstania nowoczesnego społeczeństwa nasz stosunek do ludzi
i rzeczy stał się niesłychanie pośredni i skomplikowany i nie istnieje już nic prócz
problematyczności i niepewności, tak że projekcja ku prawdzie grozi rezygnacją
i rozpaczą. Powszechne jest wyglądanie zaczątków nowych, porządkujących sił
wśród obecnego rozkładu, a przyznać trzeba, że u nas, Niemców, potrzeba ta jest
szczególnie poważna i pilna, inni zaś nie cierpią tak bardzo z powodu swego historycznego losu, bądź to, że są silniejsi, bądź to, że bardziej tępi...
– Bardziej tępi – zdecydował von Teutleben.
– Ty tak twierdzisz, Teutleben. Ale jeśli tak sobie na poczet honoru naszego
narodu zaliczamy ostrą świadomość problematyki historyczno-psychologicznej,
identyfikując dążenie do nowego, całościowego ładu z niemieckością, to już jesteśmy na drodze do zaprzedania się mitowi o wątpliwej autentyczności i niewątpliwej
pysze, mianowicie mitowi narodowemu z jego romantyką strukturalną typu wojownika, który zresztą niczym innym nie jest, jak przebranym w chrześcijańskie
szaty naturalnym pogaństwem, przyczepiającym Chrystusowi etykietkę „Pana Niebieskich Zastępów”. Lecz oto już pozycja zdecydowanie zagrożona demonizmem...
– I cóż z tego? – zapytał Deutschlin. – Siły demoniczne tkwią we wszelkim ruchu
witalnym obok wartości porządkujących.
– Nazywajmy rzeczy po imieniu – zażądał Schappeler; a może był to Hubmeyer.
– Siły demoniczne to po niemiecku po prostu: popędy. I właśnie w tym rzecz, że
dzisiaj nawet przy pomocy popędów uprawia się propagandę najróżnorodniejszych
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proponowanych więzi, wciągając mianowicie w grę również i popędy oraz przystrajając stary idealizm w psychologię popędów tak, aby powstał ponętny obraz
jeszcze większego zagęszczenia rzeczywistości. Sama propozycja może jednak być
mimo to oszustwem...
Tu mogę jedynie dodać „i tak dalej”, czas już bowiem, abym odtwarzanie tej
rozmowy – albo jednej z tych rozmów – zakończył. W rzeczywistości wcale się
ona na tym nie skończyła, a przynajmniej trwała jeszcze długo, do późna w noc,
pełna „dwubiegunowych postaw”, „historycznie uświadamianych analiz”, „ponadczasowych jakości”, „ontycznej naturalności”, „logicznej dialektyki” i „dialektyki
realnej”, uczona, wymuszona a bezkresna, aby wreszcie zabrnąć w piach, czyli
w sen, do którego nawoływał przewodniczący Baworinski, nazajutrz bowiem –
a było już prawie rano – mieliśmy wcześnie wyruszyć w dalszą drogę. Fakt, że
dobrotliwa natura trzymała w pogotowiu sen, aby weń wchłonąć rozmowę i ukołysać ją w zapomnienie, był okolicznością, nader pomyślną i Adrian, który od dawna
już nic nie mówił, wyraził to kilkoma słowami, układając się wygodniej do snu:
Tak, dobranoc. Na szczęście można to powiedzieć. Dyskusje powinno się zawsze
prowadzić wyłącznie przed zaśnięciem, mając w odwodzie czekający nas sen. Jakież to przykre, gdy po tak intelektualnej rozmowie trzeba chodzić z przytomnym
umysłem.
– Ależ to pozycja dezertera – mruknął ktoś jeszcze, a potem rozległy się w naszej stodole pierwsze odgłosy chrapania, uspokajające objawy zapadania w stan
wegetatywny, którego kilka godzin wystarczało dla przywrócenia miłej młodzieży
sił i prężności, potrzebnych do pogodzenia swobodnego oddechu i dziękczynnej
admiracji natury z obowiązkowymi dyskusjami teologiczno-filozoficznymi, które
nigdy niemal nie ustawały, a w których jedni drugim oponowali i imponowali,
wzajemnie się pouczając i wspierając. W okresie czerwca na przykład, gdy z jarów
wśród zalesionych wzgórz, ciągnących się w kotlinie Turyngii, buchały ciężkie
wonie jaśminu i czeremchy, urocze były te wędrówki przez całkiem niemal pozbawione przemysłu okolice, łagodne, piękne, żyzne, z miłymi wioskami o zbitych
w gromadkę zabudowaniach z pruskiego muru; a gdy z uprawnych pól wkraczało
się na tereny hodowlane, idąc legendarną wysokogórską ścieżką przez porośnięty
jodłą i bukiem grzebień górski, przez „Rennsteig”, skąd roztacza się rozległy widok
na dolinę Werry, od Frankenwaldu aż po Eisenach u stóp góry Hörsel, wówczas
wszystko stawało się coraz piękniejsze, głębsze, romantyczniejsze i ani to, co mówił Adrian o płochliwości młodzieży wobec natury, ani jego słowa, że przy dyskusjach intelektualnych powinno się mieć możność szukania ucieczki we śnie, nie
miało już istotnego znaczenia. Nie miało chyba także dla niego, gdyż, o ile migrena nie zmuszała go do milczenia, przyczyniał się żywo do codziennych rozmów,
a jeśli nawet widok przyrody nie wyrywał mu z piersi entuzjastycznych okrzyków,
gdyż spoglądał na nią raczej z niejakim zamyśleniem i rezerwą, to nie wątpię jed117

nak, że jej obrazy, rytmy, wysoko się niosące melodie głębiej zapadały mu w duszę
niż jego towarzyszom, później zaś, przy pewnych fragmentach o czystej, wyzwolonej ze wszelkich więzów piękności, które występują w jego dziele, tak naładowanym treścią duchową, musiałem mimo woli wspominać te wspólne nasze wrażenia.
Tak, były to ożywione godziny, dni, tygodnie. Ci młodzi ludzie, przebywający
na świeżym powietrzu, delektowali się tlenem, zaś zachwyt nad pejzażem i historią
wzbudzał w nich myśli, mające w sobie rozrzutność i polot studenckiego eksperymentowania, dla którego później, w suchym życiu zawodowym, w stanie filisterstwa – choćby to było jedynie filisterstwo duchowe – nie znajdowali już zastosowania. Często się im przypatrywałem podczas tych teologiczno-filozoficznych
dyskusji i wyobrażałem sobie, że niejednemu z nich później owe korporanckie
czasy wydawać się będą najwznioślejszym okresem życia. Przypatrywałem się im
i przypatrywałem się Adrianowi – z aż nazbyt wyraźnym przeczuciem, że jemu
z pewnością zdawać się tak nie będzie. Jeśli ja, nie-teolog, byłem jedynie gościem
pomiędzy nimi – on był nim mimo swego tytułu teologa. Dlaczego? Nie bez uczucia przygnębiającego lęku wyczułem jakąś przepaść pomiędzy losami tej ambitnie
wzniosłej młodzieży a jego egzystencją, dostrzegałem różnicę w linii życia pomiędzy dobrą, a nawet znakomitą przeciętnością, której sądzone było wkrótce porzucić
eksperymentujące wśród niepewności burszostwo i włączyć się w nurt mieszczańskiego żywota, a nim, niewidzialnie naznaczonym, który nigdy nie miał porzucić
drogi myśli i poszukiwań, miał iść nią coraz dalej, któż wie dokąd, i którego spojrzenie, nigdy nie przetworzona w prawdziwe braterstwo postawa, powściągliwość
w mówieniu „ty”, „wy” i „my”, wywoływały we mnie, a zapewne także w innych,
wrażenie, że i on sam odczuwał ową różnicę.
Już z początkiem czwartego semestru pojąłem z pewnych oznak, że przyjaciel
mój zamierza porzucić studium teologii jeszcze przed pierwszymi egzaminami.

XV
Więzy, łączące Adriana z Wendellem Kretzschmarem, nigdy się nie zerwały ani
rozluźniły. Młody adept świętej teologii widywał muzycznego mentora okresu
swych lat gimnazjalnych podczas każdych wakacji, gdy przyjeżdżał do Kaisersaschern, odwiedzał go i rozmawiał z nim w przykatedralnym mieszkaniu organisty,
widywał go również w domu swego stryja Leverkühna, a raz czy dwa nakłonił
swych rodziców do zaproszenia go na weekend do Buchel, gdzie chodził z nim na
długie spacery, i namówił Jonathana Leverkühna do pokazania gościowi dźwiękowych figur Chladniego oraz żarłocznej kropli. Kretzschmar rozumiał się znakomi118

cie ze starzejącym się gospodarzem z Buchel, mniej swobodne natomiast, choć
bynajmniej nie naprężone stosunki łączyły go z panią Elsbeth, być może dlatego,
że przerażało ją jego jąkanie, które zapewne właśnie z tego powodu w jej obecności, a zwłaszcza podczas bezpośredniej z nią rozmowy, szczególnie się pogarszało.
Osobliwe to było: muzyka cieszy się przecież w Niemczech tą powszechną popularnością, co we Francji literatura, i nikt u nas nie czuje się zbity z tropu, zmieszany, niemile dotknięty lub skłonny do wzgardy i drwiny przez sam fakt, że ktoś jest
muzykiem. Jestem też przekonany, że Elsbeth Leverkühn odnosiła się z całkowitym
szacunkiem do starszego przyjaciela Adriana, który nadto jako osoba urzędowa
wykonywał swe funkcje w służbie Kościoła. A mimo to podczas dwóch i pół dni,
które spędziłem pewnego razu wraz z nim i Adrianem w Buchel, stwierdziłem w jej
odnoszeniu się do organisty pewien niezupełnie ukryty pod pozorami serdeczności
przymus, rezerwę i niechęć, na co on, jak już wspomniałem, reagował niemal katastrofalnym niekiedy nasileniem jąkania się – trudno orzec, czy tylko z tego powodu,
że wyczuwał jej skrępowanie, jej nieufność, albo jakby to inaczej nazwać należało,
czy też dlatego, że już sam z siebie, spontanicznie ulegał pewnemu onieśmieleniu
i zakłopotaniu wobec natury tej kobiety.
Co się mnie tyczy, nie wątpiłem, że to osobliwe napięcie pomiędzy Kretzschmarem a matką Adriana dotyczyło jego właśnie, że to on był jego przedmiotem,
a czułem to, ponieważ w milczącym sporze, jaki się tu toczył, własne moje uczucia
oscylowały między obu stronami, skłaniając się to ku jednej, to znowu ku drugiej.
Rozumiałem doskonale, czego pragnął Kretzschmar i o czym mówił z Adrianem
podczas owych spacerów, a własne moje życzenia potajemnie go wspierały. Przyznawałem mu rację, gdyż również i w rozmowie ze mną zdecydowanie, ba, natarczywie wykazywał powołanie swego ucznia do zawodu muzyka, kompozytora.
„Ma on – mówił – wobec spraw muzyki spojrzenie kompozytorskie człowieka
wtajemniczonego, a nie kogoś stojącego z boku i delektującego się nią w sposób
niezdecydowany. Jego sposób odkrywania pomiędzy motywami związków, jakich
tamten człowiek nie dostrzega, rozczłonkowywania krótkiego odcinka na pytania
i riposty, w ogóle widzenia, widzenia od wewnątrz, jak to jest zrobione, upewnia
mnie o słuszności mego sądu. A że sam jeszcze nie pisze, że nie przejawia produktywnych skłonności i nie wyskakuje naiwnie z młodzieńczymi kompozycjami,
przynosi mu tylko zaszczyt; to kwestia jego dumy, która nie pozwala mu wydawać
na świat epigońskiej muzyki”.
Temu wszystkiemu mogłem jedynie przytaknąć. Aż nadto głęboko pojmowałem
jednak również i czujną troskę matki i często solidaryzowałem się z nią aż do wrogości wobec werbownika. Nigdy nie zapomnę pewnego obrazu, pewnej sceny w salonie w Buchel, gdzie siedzieliśmy kiedyś przypadkiem we czwórkę: matka, syn,
Kretzschmar i ja, i Elsbeth podczas rozmowy z bełkocącym i prychającym muzykiem – zwykłej rozmowy, w której w ogóle nie było mowy o Adrianie – w osobli119

wy jakiś sposób przyciągnęła ku sobie głowę siedzącego obok niej syna. Objęła go
wówczas ramieniem, lecz nie jego plecy, ale głowę, kładąc mu rękę na czole i tak,
skierowawszy na Kretzschmara spojrzenie swych czarnych oczu i mówiąc do niego
swym mile brzmiącym głosem, oparła głowę Adriana na swej piersi.
Zresztą nie tylko te osobiste spotkania utrzymywały łączność pomiędzy mistrzem
a uczniem, lecz także dość częsta, wydaje mi się, że dwa razy w miesiącu wymieniana, korespondencja pomiędzy Halle a Kaisersaschern, o której Adrian od czasu
do czasu mnie informował i której poszczególne fragmenty danym mi było oglądać.
Już na św. Michała w roku 1904 dowiedziałem się, że Kretzschmar pertraktuje w
sprawie objęcia klasy fortepianu i organów z prywatnym konserwatorium Hasego
w Lipsku, które obok słynnej państwowej szkoły muzycznej w tym mieście zaczynało właśnie cieszyć się rosnącym uznaniem, jakie zresztą w ciągu następnych
dziesięciu lat, aż do śmierci znakomitego pedagoga, Klemensa Hasego, nadal wzrastało (dziś, jeśli nawet istnieje, przestało już od dawna odgrywać jakąkolwiek rolę).
Z początkiem następnego roku opuścił więc Wendell Kretzschmar Kaisersaschern,
aby objąć nowe stanowisko, i odtąd owa wymiana listów odbywała się pomiędzy
Halle a Lipskiem: jednostronnie zapisane kartki Kretzschmara, pokryte wielkimi,
sztywnymi, nabazgranymi i rozpryskanymi literami oraz przesłania Adriana na
szorstkim, żółtawym papierze, wypełnione równym, nieco staroświeckim i z lekka
w esy-floresy powykręcanym pismem, zdradzającym, że wyszło spod rondówki.
Pozwolił mi kiedyś rzucić okiem na brulion jednej z tych epistoł, zapisany bardzo
ciasno i jakby szyfrem, pełen drobnych interpolacji i poprawek – ja jednak od
dawna już dokładnie obeznany byłem z jego techniką pisarską i zawsze mogłem
wszystko, co jego ręką było pisane, odczytać bez trudności – pokazał mi więc ów
brulion swego listu, a także odpowiedź Kretzschmara. Uczynił to był widocznie
dlatego, abym nie czuł się nadmiernie zaskoczony krokiem, jaki zamierzał uczynić, gdyby miał się istotnie nań zdecydować. Gdyż wówczas nie był jeszcze zdecydowany, wahał się nawet mocno, badając wśród wątpliwości samego siebie, jak
to z jego listu wynikało, pragnąc widocznie, abym i ja udzielił mu rady – Bóg wie,
czy raczej w sensie przestrogi, czy zachęty.
O zaskoczeniu mnie nie mogło być mowy, nie byłoby też mogło być mowy nawet wówczas, gdybym pewnego dnia został postawiony wobec faktów dokonanych.
Wiedziałem, na co się zanosi – czy się to miało spełnić, to już inna kwestia: lecz
zrozumiałem i to, że z chwilą przeprowadzki Kretzschmara do Lipska szanse jego
wygranej znacznie wzrosły.
W liście tym, ujawniającym u piszącego wybitną zdolność do krytycznej samoobserwacji i jako wyznanie wzruszającym mnie niezmiernie swą ironiczną skruchą,
wyjaśniał Adrian swemu byłemu mentorowi, który znowu, i to w sposób znacznie
bardziej zdecydowany, pragnął nim zostać, skrupuły, jakie powstrzymywały go od
decyzji zmiany zawodu i rzucenia się całkowicie w ramiona muzyki. Zgadzał się
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z nim na wpół, że teologia, jako studium empiryczne, go zawiodła, – przy czym
powodów należy oczywiście szukać nie w tej czcigodnej wiedzy ani w jego profesorach, lecz w nim samym. Przejawia się to już w tym, że nie potrafi powiedzieć,
jaki inny, lepszy, słuszniejszy wybór mógł był uczynić. Niekiedy, gdy sam w sobie
rady szukał co do możliwości zmiany zawodu, myślał w ciągu tych lat o przerzuceniu się na matematykę, która w szkole była dlań zawsze miłą rozrywką. (Wyrażenie „miła rozrywka” zaczerpnięte jest dosłownie z jego listu). Lecz z pewnego
rodzaju przerażeniem wobec samego siebie przewiduje, że również i ta dyscyplina,
jeśli ją sobie przyswoi, jej się zaprzysięgnie, z nią się zidentyfikuje, nader rychło
go zniechęci, że się nią znudzi, że cała rzecz tak mu się sprzykrzy i obrzydnie, jakby jadł ją żelazną chochlą. (Również i ten barokowy zwrot przypominam sobie dosłownie z jego listu). „Nie mogę taić przed Wami – pisał (bowiem, choć z reguły
zwracał się do adresata per „pan”, wpadał niekiedy w staroświecką formę „wy”) –
ani przed Wami, ani przed samym sobą, że apprendista wasz znajduje się w sytuacji pożałowania godnej, nie tak całkiem powszedniej, tak dalece się nie kryję, lecz
w takiej, która raczej powód do litości daje niż do rozbłyśnięcia oczu w podziwie”.
Otrzymał w darze od Boga rozum niezwykle ruchliwy i od dzieciństwa chwytał
bez szczególnego trudu wszystko, cokolwiek mu ofiarowywało wychowanie – zbyt
łatwo właściwie, aby rzecz jaka zdołała wzbudzić w nim należyty szacunek. Zbyt
łatwo, aby krew jego i umysł zdołały się kiedykolwiek należycie rozgrzać z racji
jakiegoś przedmiotu i związanego z nim wysiłku. „Obawiam się – pisał – drogi
Mistrzu i Przyjacielu, że zły ze mnie człowiek, bo nie mam w sobie żadnego ciepła.
Powiedziane jest wprawdzie, że przeklęci i wypluci niechaj będą ci, którzy są ani
zimni, ani gorący, jeno letni. Letnim nie chciałbym siebie nazwać, jestem zdecydowanie zimny – lecz w tej ocenie samego siebie zastrzegam sobie niezależność
od upodobań owej Potęgi, która rozdziela łaski i przekleństwa”.
I pisał dalej:
„Śmiech powiedzieć, lecz w gimnazjum było jeszcze najlepiej, tam czułem się
jeszcze najbardziej na miejscu, ponieważ szkoła średnia udziela wszelakiego dobra
jednego po drugim, co trzy kwadranse jeden punkt widzenia ustępuje drugiemu,
ponieważ, krótko mówiąc, nie traktuje się tu jeszcze niczego zawodowo. Lecz już
te trzy kwadranse jednego przedmiotu były mi za długie, napełniały nudą – najbardziej lodowatym uczuciem na świecie. Najpóźniej po upływie piętnastu minut chwytałem już to, co ów poczciwiec przeżuwał z chłopakami przez dalsze trzydzieści,
wyprzedzałem wszelką lekturę, wyprzedzałem ją zresztą już w domu, a jeśli kiedykolwiek nie umiałem dać odpowiedzi, to jedynie dlatego, że wyprzedziwszy innych
tkwiłem już właściwie w następnej lekcji: czterdzieści pięć minut anabazy było
doprawdy zbyt jednostajne dla mej cierpliwości i na znak tego pojawiało się też
moje główne cierpienie (tym mianem określał swą migrenę) – to główne cierpienie
nie powstawało nigdy z wysiłku, lecz z przesytu, z lodowatej nudy i, drogi mój
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Mistrzu i Przyjacielu, od czasu gdy przestałem już być młodzikiem skaczącym od
przedmiotu do przedmiotu, lecz ożeniłem się z pewnym zawodem, z pewnym studium, cierpienie to wraz z nudą znacznie się nasiliło.
Boże wielki, nie będzie pan przecież sądził, iż uważam, że szkoda mnie dla jakiegokolwiek zawodu. Przeciwnie, szkoda każdego zawodu, który uczynię swoim,
a może pan upatrywać w tym hołd – miłosne oświadczyny wobec muzyki, wyjątkowe stanowisko, jakie wobec niej zajmuję, że jej właśnie szczególnie szkoda by
mi było.
Zapyta pan: «A teologii szkoda ci nie było?» – Podporządkowałem się jej, nie
dlatego – choć jednocześnie i z tej przyczyny – że widziałem w niej najwyższą
z nauk, lecz dlatego, że chciałem się ukorzyć, ugiąć, zdyscyplinować, ukarać wyniosłość mego chłodu, słowem, ze skruchy. Pożądałem włosiennicy i kolczastego pod
nią pasa. Uczyniłem, co dawniej inni czynili pukając do bram klasztoru o surowej
regule. To naukowe życie klasztorne ma swoje absurdalne i śmieszne strony, lecz
czy zechce pan zrozumieć, że jakiś tajemny lęk odradza mi wyrzec się go, rzucić
Pismo Święte pod ławę i uciec w sztukę, w którą pan mnie wprowadził, a której,
jako zawodu dla mnie, byłoby szczególnie szkoda?
Uważa mnie pan za powołanego do niej i daje mi pan do zrozumienia, że to
«zboczenie» ku niej nie byłoby znów tak bardzo wielkie. Luteranizm mój zgadza
się z tym, gdyż widzi w teologii i muzyce sąsiadujące ze sobą i blisko spokrewnione sfery, a mnie osobiście muzyka wydawała się nadto zawsze jakimś magicznym
połączeniem teologii z tak mnie bawiącą matematyką. Item, ma ona wiele z eksperymentowania i uporczywej krzątaniny niegdysiejszych alchemików i mistrzów
czarnej magii, co stało również pod znakiem teologii, lecz jednocześnie pod znakiem emancypacji i odszczepieństwa – i b y ł a ona odszczepieństwem, nie od
wiary, to było w ogóle niemożliwe, lecz w wierze; odszczepieństwo jest aktem
wiary, a wszystko jest i dzieje się w Bogu, zwłaszcza zaś także oderwanie się od
niego”.
Cytaty moje są prawie, jeśli nie całkiem dosłowne. Mogę spokojnie polegać na
mojej pamięci, a nadto zanotowałem sobie wiele rzeczy zaraz po przeczytaniu
owego brulionu, zwłaszcza to miejsce o odszczepieństwie.
Potem, przepraszając za dygresję, która właściwie nią nie była, przeszedł Adrian
do kwestii praktycznych, zastanawiając się, jaki rodzaj muzykalnej działalności
mógłby był uprawiać, gdyby ustąpił naleganiom Kretzschmara. Przedstawiał mu,
że już z góry i w sposób oczywisty stracony jest dla roli solisty-wirtuoza; gdyż „co
pokrzywą ma wyróść, zawczasu już parzy” – pisał, on zaś o wiele za późno zetknął
się był z instrumentem – za późno wpadł w ogóle na myśl dotknięcia go, z czego
jasno wynika brak instynktownego popędu w tym kierunku. Natknął się na klawiaturę nie z chęci narzucenia się jej jako mistrz, lecz z utajonej ciekawości dla samej
muzyki, a brak mu całkowicie cygańskiej krwi koncertującego artysty, który po122

przez muzykę i z jej okazji produkuje się przed publicznością. Potrzebne są do tego
– mówił – pewne predyspozycje psychiczne, których on jest pozbawiony; pragnienie miłosnej wymiany z tłumem, wieńców, niskich ukłonów i całusów, rzucanych
ręką wśród rzęsistych oklasków. – Unikał jednak wyrażeń, które nazywałyby rzecz
po imieniu; a mianowicie, że nawet gdyby nie był zaczął zbyt późno, był zbyt wstydliwy, zbyt dumny, zbyt szorstki i zbyt samotny dla kariery wirtuoza.
Te same przyczyny – pisał dalej – stoją na przeszkodzie jego karierze dyrygenckiej. Czuje się na równi mało powołany na żonglera instrumentu, co na stojącą
przed orkiestrą wyfraczoną primadonnę z batutą w ręku, na interpretującego ambasadora i galowego reprezentanta muzyki na ziemi. Tu jednak wyrwało mu się słowo
z zakresu tych, które właśnie zastosowałem dla ujęcia istoty rzeczy; mówił o obcości dla świata. Nazywał siebie „obcym dla świata”, bynajmniej nie uważając tego
za coś pochlebnego dla siebie. Właściwość ta – twierdził – jest wyrazem braku
ciepła, sympatii, miłości – i doprawdy aż nazbyt natrętnie nasuwa mu się pytanie,
czy w takich warunkach człowiek nadaje się na artystę, co zawsze chyba znaczy –
na miłośnika świata i jego kochanka. Lecz jeśli obie możliwości – solisty i dyrygenta – odpadają, cóż pozostaje? No, oczywiście, muzyka jako taka, danie jej słowa
i zrękowiny z nią, hermetyczne laboratorium, pracownia alchemika, kompozycja.
Wspaniale! „Wprowadzicie mnie, Przyjacielu, w tajemną wiedzę teorii i z pewnością, wiem to, czuję to już naprzód, tak jak wiem o tym już nieco z doświadczenia,
nie okażę się zupełnie głupim adeptem. Pojmę wszystkie chwyty i sposoby, i to
z łatwością, gdyż umysł mój wychodzi im naprzeciw, grunt dla nich jest przygotowany i niejeden już posiew w sobie kryje. Będę uszlachetniał p r i m a m a t e r i a ,
przydając jej m a g i s t e r i u m i dla oczyszczenia przepuszczając ją z pomocą
myśli i ognia przez liczne kanaliki i retorty. Cudowne zajęcie! Nie znam nic bardziej podniecającego, tajemnego, wyższego, głębszego, lepszego, nic, do czego
mniej by mnie trzeba przekonywać.
A jednak czemu jakiś głos wewnętrzny ostrzega mnie: O homo fuge? Nie potrafię udzielić na to pytanie odpowiedzi w pełni określonej. Mogę powiedzieć tylko
tyle: lękam się złożyć promissionem sztuce, gdyż wątpię, czy moja natura – abstrahując całkowicie od kwestii zdolności – stworzona jest na to, aby jej sprostać,
gdyż nie mogę przypisać sobie owej krzepkiej naiwności, która, o ile wiem, między innymi właściwościami i nie na ostatku, przynależy od artyzmu. Zamiast niej
przypadła mi w udziale łatwo dająca się nasycić inteligencja, o której, jak sądzę,
wolno mi mówić, gdyż na niebo i piekło przysiąc mogę, iż ani za grosz nie uderza
mi do głowy; i ona to właśnie, wraz z podatnością moją na zmęczenie i skłonnością
do obrzydzenia (którym towarzyszy moje główne cierpienie), jest powodem mej
obawy i troski, ona to musi, powinna nakłaniać mnie do abstynencji. Patrzcież, dobry Mistrzu, choć tak młody wiekiem, dość już wiem o sztuce, aby zdawać sobie
sprawę – a musiałbym nie być Waszym uczniem, żeby o tym nie wiedzieć – że
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przerasta ona znacznie schemat, konwencję, tradycję, wszystko, czego jeden uczy
się od drugiego, wszelkie chwyty i sposoby «jak się to robi», lecz niewątpliwie
wiele z tych rzeczy jest także w niej zawartych i widzę już (antycypowanie jest
bowiem również na szczęście czy nieszczęście właściwością mojej natury), że wobec płaskości stanowiącej rusztowanie, cementującą substancję, umożliwiającą powstanie nawet i genialnego dzieła, wobec wszystkiego, co zawiera ono w sobie ze
społecznego dobra, kultury, zwyczajowych sposobów osiągania piękna – że wobec
tego wszystkiego będę się wstydził, czerwienił, że osłabnę i migreny się nabawię,
i to bardzo szybko.
Absurdalnym i pretensjonalnym byłoby zadawanie pytania: «Czy Pan to rozumie?» Bo jakże miałby Pan tego nie pojmować! Oto, co się dzieje w owych pięknych momentach: wiolonczele intonują samotnie, melancholijnie rozmarzony temat,
który niezwykle wyraziście i z filozoficzną poczciwością zapytuje o bezsens tego
świata, o przyczynę całego podżegania, zamętu, ścigania i wzajemnego udręczenia.
Smyczki rozwodzą się przez chwilę z żalem i mądrze kiwając głową na temat tej
zagadki, a w pewnym określonym punkcie ich przemowy, punkcie starannie wyważonym, wkracza na głębokim oddechu, unoszącym i opuszczającym miarowo
barki, chór instrumentów dętych hymnem chorałowym, przejmująco uroczystym,
wspaniale zharmonizowanym, a wykonanym z całą wypchaną godnością i łagodnie poskromioną siłą blachy. Tak dociera owa dźwięczna melodia aż w pobliże
punktu szczytowego, którego jednak na razie, zgodnie z prawem ekonomii, unika;
cofa się przed nim, zachodzi go z tej i z tamtej strony, pozostaje i tak bardzo ładna, ustępuje jednak i oddaje swe miejsce innemu tematowi, piosenkowo-prostemu,
żartobliwie i uroczyście popularnemu, pozornie prostackiemu z natury, lecz w istocie wielce kunsztownemu, który przy pewnym otrzaskaniu ze sztuką orkiestracji
i przekształceń okazuje się zdumiewająco podatny do przeróżnych sublimacji i interpretacji. Piosenką tą gospodaruje się przez chwilę mądrze i przymilnie, rozkłada
ją na części, kontempluje się je i odmienia, urocza figura zostaje tu wyprowadzona
z jej średnich rejestrów aż ku najczarowniejszym wyżynom sfery skrzypiec i fletów,
tam w górze jeszcze chwilkę się kołysze i oto właśnie wtedy, gdy się ją najpieszczotliwiej potraktowało, znów łagodna blacha powraca do głosu, ów hymn chorałowy wysuwa się na pierwszy plan, poczyna sobie wprawdzie nie tak szeroko jak
za pierwszym razem, na początku, lecz udaje, że melodia już od dłuższej chwili
była obecna, i uroczyście rozwija ją aż ku owemu punktowi szczytowemu, który
za pierwszym razem mądrze pominęła, aby owo wezbranie uczuć, owo pełne zachwytu «Ach!» tym większe się stało teraz, gdy przy potężnej pomocy harmonicznych przejściowych dźwięków basowej tuby niepowstrzymanie a wspaniale punkt
ten osiąga, aby później, jakby z pełną godności satysfakcją spoglądając na dokonane dzieło, rzetelnie się wyśpiewać aż do końca.
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Drogi Przyjacielu, czemuż muszę się śmiać? Czyż można bardziej genialnie
zużytkować spuściznę tradycji, uświęcić wulgarne chwyty? Czyż można zręczniej
osiągnąć piękno? A ja, człek niegodziwy, muszę się śmiać, zwłaszcza przy podstawowych dźwiękach chrząkającego bombardonu – bum, bum, bum – pang! – czasem
mi łzy jednocześnie napływają do oczu, lecz śmiech korci mnie niepowstrzymanie,
– przekleństwo istne, że zawsze musiałem śmiać się przy najbardziej przejmujących a tajemniczych zjawiskach i uciekłem od tego przesadnego poczucia komizmu
do teologii, w nadziei że uśmierzy ona te łaskotki, – po to tylko, aby w niej odnaleźć mnóstwo przeraźliwego komizmu. Czemu wszystkie niemal rzeczy wydawać
mi się muszą swą własną parodią? Czemu zdawać mi się musi, jakoby prawie
wszystkie, więcej, wszystkie środki i konwencje sztuki n a d a w a ł y s i ę d z i ś
j u ż t y l k o d o p a r o d i i ? – Są to doprawdy retoryczne pytania – tylko tego
by brakowało, żebym spodziewał się na nie odpowiedzi. Ale takie oto zrozpaczone
serce, tak lichą kreaturę, uważacie za «uzdolnionego» do muzyki i przywołujecie
mnie ku niej, ku sobie, zamiast raczej kazać mi dalej ślęczeć w pokorze nad nauką
o rzeczach boskich?”
Tyle Adrian w swym usprawiedliwiającym wyznaniu. Odpowiedzi Kretzschmara również nie ma wśród moich dokumentów. Nie odnalazła się w spuściźnie Leverkühna. Przechowywał ją zapewne jakiś czas i trzymał przy sobie, a zaginąć musiała chyba przy jakiejś zmianie miejsca zamieszkania, podczas przeprowadzki do
Monachium, do Włoch, do Pfeiffering. Zresztą zachowałem ją niemal równie dokładnie w pamięci, jak wypowiedź Adriana, mimo iż nie robiłem sobie podówczas
żadnych notatek. Jąkała obstawał przy swym wołaniu, upominaniu i wabieniu.
Żadne słowo w liście Adriana – pisał – nie zdołało ani na chwilę odwieść go od
przekonania, że właśnie muzyka jest tym, do czego jego, piszącego ten list, los
właściwie powołał, tym, czego on pragnie, tym, co jego pragnie, a przed czym on
się na poły tchórzliwie, na poły kokieteryjnie kryje za połowiczne analizy swego
charakteru i temperamentu, tak jak ukrył się przed nią za teologią, swym pierwszym, absurdalnie obranym zawodem. „Ceregiele, Adri – a nasilenie głównego
cierpienia jest karą za to”. Zmysł komizmu, którym się szczyci, czy też o który się
oskarża, da się znacznie lepiej pogodzić ze sztuką niż z obecnym jego, sztucznym
zajęciem, ona bowiem, w przeciwieństwie do niego, może go wykorzystać – potrafi zresztą w ogóle znacznie lepiej wykorzystać odpychające właściwości jego charakteru, o które się on oskarża, niż przypuszcza lub dla wymówki udaje, że przypuszcza. On, Kretzschmar, woli pozostawić otwartym pytanie, jak dalece Adrian
rzuca tu na siebie oszczerstwa, aby usprawiedliwić przez to równoległe rzucanie
oszczerstw na sztukę; gdyż przedstawianie jej jako kopulację z tłumem, rzucanie
od ust pocałunków, galowe występy i miech do rozdmuchiwania ludzkich uczuć,
jest niepoważnym, i to rozmyślnym zapoznawaniem sprawy. Przydarza mu się jednak oto, że chce się wymówić od sztuki z racji tych właściwości swego charakteru,
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których ona właśnie pożąda. Ludzi takich jak on, akurat takich, potrzebuje dzisiaj
sztuka – a cały dowcip, ów dowcip obłudnej gry w ciuciubabkę, polega właśnie na
tym, że Adrian doskonale o tym wie. Jego chłodna, „szybko zaspokajana” inteligencja, wyczulenie na szmirę, łatwość nużenia się, skłonność do przesytu, zdolność
do wywoływania w sobie uczucia wstrętu – wszystko to jest jak stworzone, by
podnieść uzdolnienie do rzędu powołania. Dlaczego? Dlatego że tylko w części
przynależy do prywatnej osobowości, w drugiej zaś części jest naturą i wyrazem
kolektywnego poczucia historycznego zużycia i wyczerpania środków artystycznych, znudzenia nimi i wypatrywania nowych dróg. „Sztuka zdąża naprzód – pisał
Kretzschmar – czyni to zaś za pośrednictwem osobowości, która jest produktem
i narzędziem czasu i w której motywy obiektywne i subiektywne łączą się ze sobą
aż do całkowitego zatarcia różnic, jedne przejmując postać drugich. Witalna potrzeba rewolucyjnego postępu i rodzenia nowości zdana jest na rozpuszczalnik
w postaci silniejszego subiektywnego poczucia wsteczności, wyjałowienia, przeżycia się powszechnie stosowanych środków, a posługuje się przy tym metodami
pozornie niewitalnymi, osobistym znużeniem i znudzeniem intelektualnym, wstrętem przenikliwym wobec owego „jak to jest zrobione”, przeklętą skłonnością do
widzenia rzeczy w świetle ich własnej parodii, poczuciem komizmu; powiadam:
wola życia i postępu w sztuce przybiera maskę tych małodusznych właściwości
osobistych, aby się w nich manifestować, obiektywizować, wypełniać. Czy to dla
pana zbyt wiele metafizyki? Jest jej właśnie w sam raz, jest to właśnie prawda –
ta, w gruncie rzeczy, znana panu prawda. Śpiesz się, Adrianie, i decyduj się! Czekam. Ma pan już dwadzieścia lat, a musi pan przyswoić sobie jeszcze wiele tajników rzemiosła, dostatecznie trudnych, aby pobudziły pańską ciekawość. Lepiej
nabawić się głównego cierpienia od ćwiczeń w kanonach, fugach i kontrapunkcie
niż od obalania kantowskich twierdzeń, obalających dowody na istnienie Boga.
Dość już tego teologicznego dziewictwa!
Dziewictwo cenne, gdy się w macierzyństwo zmieni,
Inaczej jest jak szmat jałowej, płonej ziemi.

Tym cytatem z „Cherubińskiego pielgrzyma” kończył się ów list i gdy podniosłem znad niego oczy, spotkałem się z chytrym uśmiechem Adriana.
– Jak sądzisz, niezła parada? – zapytał.
– Wcale niezła.
– On wie, czego chce – mówił dalej Adrian – i jest to dość zawstydzające, że ja
nie bardzo wiem.
– Myślę, że ty wiesz także – powiedziałem. Gdyż istotnie w jego własnym liście
nigdzie nie dostrzegłem prawdziwej odmowy – choć nie sądziłem także, żeby napisał go był jedynie przez „ceregiele”. Z pewnością nie jest to odpowiednie słowo
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dla chęci utrudniania sobie decyzji, z którą się człowiek obnosi, dla pogłębienia jej
wątpliwościami. Z przejęciem przewidywałem, że decyzja ta zostanie powzięta,
a stanowiła ona już niemal podstawę naszej późniejszej rozmowy na temat najbliższej przyszłości każdego z nas. Drogi nasze i tak się rozchodziły. Mimo silnej krótkowzroczności zostałem uznany za zdolnego do służby wojskowej i miałem zamiar
odbyć teraz rok owej służby w Naumburgu, w trzecim pułku artylerii polowej. Adrian natomiast, który z jakichś tam powodów, czy to z racji swej szczupłości, czy
ze względu na ciągłe bóle głowy, został na czas nieokreślony zwolniony od wojska,
miał zamiar spędzić kilka tygodni w Buchel, aby, jak mówił, omówić z rodzicami
sprawę zmiany swego zawodu. Dawał jednak przy tym do zrozumienia, iż zamierza przedstawić im całą sprawę tak, jakby chodziło jedynie o zmianę uniwersytetu
– a poniekąd i sam wobec siebie tak ją stawiał. Pragnie – tak miał im powiedzieć –
„wysunąć bardziej na pierwszy plan” swoje zajęcia muzyczne i w tym celu przenieść się do miasta, gdzie pracuje jego muzyczny mentor z lat szkolnych. Tylko
fakt, że rezygnuje z teologii, nie został przy tym wyjawiony. W istocie Adrian miał
również zamiar ponownie zapisać się na uniwersytet i słuchać wykładów z filozofii, żeby zrobić potem doktorat z tej dyscypliny.
Z początkiem zimowego semestru 1905 roku przeniósł się Leverkühn do Lipska.

XVI
Nie ma chyba potrzeby mówić, że pożegnanie nasze było chłodne i pełne rezerwy.
Nie doszło między nami nawet do spojrzenia sobie w oczy i uścisku ręki. Zbyt często już rozchodziliśmy się i ponownie spotykali w niedługim naszym życiu, abyśmy
mieli witać się i żegnać uściskiem rąk. On opuścił Halle o dzień wcześniej niż ja,
ostatni wieczór spędziliśmy we dwójkę, bez naszych kolegów z „Winfrieda”, w teatrze; następnego dnia rano miał wyjechać, i rozstaliśmy się na ulicy, tak jak rozstawaliśmy się już setki razy, – odwróciliśmy się po prostu w dwie różne strony.
Ja nie mogłem się powstrzymać od zaakcentowania naszego pożegnania, wymawiając jego imię, tak jak to miałem we zwyczaju. On tego nie uczynił. – So long –
powiedział tylko – zapożyczył ów zwrot od Kretzschmara i posługiwał się nim
jedynie jako ironicznym cytatem, jako że miał w ogóle wyraźne zamiłowanie do
cytatów, do słownych aluzji, przypominających coś lub kogoś; dorzucił jeszcze
jakiś żart na temat marsowego okresu życia, jaki się teraz dla mnie rozpoczynał,
i odszedł.
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Miał zresztą słuszność nie przejmując się zbytnio naszym rozstaniem. Najdalej
za rok, gdy skończy się okres mojej służby wojskowej, spotkamy się gdzieś znowu
– tu czy ówdzie. A jednak pozostawał za nami jakiś odcinek, następował kres jednej epoki i początek nowej, a choć on zdawał się tego nie dostrzegać – ja uświadamiałem to sobie z pewnym podnieceniem i żalem. Przenosząc się za nim do Halle
przedłużyłem poniekąd okres naszych lal szkolnych; nasze życie tamtejsze niewiele
się różniło od życia w Kaisersaschern. Okresu, w którym ja byłem już studentem,
a on jeszcze uczniem, także nie mogłem porównywać z następującą obecnie zmianą. Pozostawiłem go wówczas w dobrze mi znanych ramach rodzinnego miasta
i gimnazjum i co chwila znów tam do niego wracałem. Dopiero teraz – tak mi się
zdawało – egzystencje nasze odrywały się od siebie, dla każdego z nas rozpoczynało się życie o własnych siłach i skończyć miało się to, co wydawało mi się tak
konieczne (choć bezcelowe), a co określić mogę jedynie znowu tymi samymi słowami, co powyżej – nie miałem już odtąd wiedzieć, co on robi i czego doświadcza,
nie miałem już stać obok niego, aby nań zważać, nieustannie mieć go na oku, lecz
musiałem odejść od niego właśnie w chwili, gdy czuwanie nad jego życiem, mimo
iż z pewnością nie mogłem w nim nic zmienić, zdawało mi się najbardziej pożądane,
mianowicie gdy porzucał karierę naukową, „cisnął Pismo Święte pod ławę”, jeśli
posłużyć się mam jego wyrażeniem, i całkowicie rzucił się w ramiona muzyki.
Była to decyzja poważna i w moim poczuciu nosząca osobliwe piętno przeznaczenia, gdyż, anulując poniekąd cały okres pośredni, nawiązywała do mocno już
odległych chwil naszego wspólnego życia, których wspomnienie nosiłem w sercu;
do chwili, gdy zastałem chłopca eksperymentującego przy fisharmonii swego stryja
i, cofając się jeszcze dalej, do wspólnego naszego wyśpiewywania pod lipą kanonów ze stajenną Hanne. Decyzja Adriana radością przepełniała mi serce – i trwożnie je zarazem ściskała. Uczucie to przyrównać mogę jedynie do ściskania w dołku,
jakiego doświadcza się dzieckiem na wysoko rozbujanej huśtawce, a w którym
miesza się radość i przerażenie lotu. Słuszność, konieczność, korygujący charakter
tego kroku i to, że teologia była jedynie próbą ucieczki, dyssymulacją – wszystko
to było dla mnie jasne i dumny byłem z tego, że przyjaciel mój nie zwleka już dłużej z wyznaniem prawdy. Trzeba go było wprawdzie przekonywać, aby ją wyznał,
i mimo iż obiecywałem sobie po tym niezwykłe rezultaty, uspokajała mnie w owym
radosnym niepokoju świadomość, że w namowie tej nie brałem udziału – co najwyżej przez pewną fatalistyczną postawę, przez słowa takie jak: „myślę, że sam wiesz
najlepiej”, które jej bądź co bądź w sukurs przychodziły.
Tu przytaczam list, który otrzymałem od niego w dwa miesiące po rozpoczęciu
służby w Naumburgu i który czytałem z uczuciami, jakich doznawać musi matka
poruszona takimi wynurzeniami swego dziecka – tylko że nie przystoi czynić matkom takich wyznań. Nie znając jeszcze jego adresu napisałem do niego na jakieś
trzy tygodnie przedtem, za pośrednictwem konserwatorium Hasego na ręce pana
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Wendella Kretzschmara, opowiadając mu o nowych, surowych warunkach mego
życia i prosząc, aby zechciał i mnie, choćby krótko, zorientować nieco w swym
samopoczuciu, życiu w wielkim mieście i organizacji swych studiów. Odpowiedź
jego pragnę poprzedzić tylko uwagą, że jej staroświecki styl jest oczywiście parodią i aluzją do dziwacznych przeżyć w Halle, do językowych upodobań Ehrenfrieda
Kumpfa – zarazem jednak indywidualną autostylizacją, wyrazem własnej wewnętrznej formy i skłonności do posługiwania się w sposób znamienny parodią dla ukrycia
się za nią i wypełnienia treścią.
Pisał tak:
„Lipsk, w piątek post Purificationis 1905
W domu 27-ym przy Petersstrasse.
Czcigodny, wielce uczony, drogi a łaskawy panie magistrze i ballisticusie!
Dzięki Wam składamy uprzejme za troskę Waszą i pismo, jako i za to, żeście
nam o Waszych obecnych, efektownych, głupich a uciążliwych sytuacjach, Waszym
skakaniu, skrobaniu, czyszczeniu a pukaniu tak ucieszny a wyrazisty obraz uczynili. Ubawiło nas to serdecznie, w szczególności zaś ów podoficer, który, choć wielce
Was tam obciosuje a gromi, tak wielki podziw przejawia dla wysokiego Waszego
ukształcenia i wiedzy i któremu musieliście byli spisywać w kantynie wszystkie
miary wiersza według stóp i m o r a e , jako że wiadomość o tym widzi mu się
szczytem wszelakiego szlachectwa duchowego. Chcę Ci za to w zamian, jeśli zdołam, opowiedzieć o pewnej mocno haniebnej facecji i marnym błazeństwie, któregom tu doznał, byś i Ty miał nad czym śmiać się a dziwować. Naprzód jednak upewniam Cię o mym sercu przyjaznym i dobrej woli, a tuszę, iż te cięgi tam prawie
wesoło i ochoczo znosisz, w swoim zaś czasie doznasz lepszego losu, tak że wyjdziesz w końcu z tego z guzami i naszywkami jako wachmistrz rezerwy.
Tu tedy rzec trzeba: «W Bogu ufanie, miejsc i ludzi nawiedzanie, każdemu niesie uznanie». Bo i zaprzeczyć się nie da, że nad Pleissą, Partą i Elsterą inne jest
życie i inny puls bije niż nad Saalą, gdyż mianowicie wielka tu osiadła rzesza ludu,
więcej chyba niż siedemset tysięcy, co z góry ku pewnej sympatii i niejakiej cierpliwości nakłania, bowiem już prorok dla grzechu Niniwy wiedzące, na wszelaką
uciechę wyrozumiałe serce objawił, powiadając z pobłażliwością: «Miasto tak wielkie, w nim więcej niźli sto tysięcy ludzi». Możesz sobie tedy wystawić, jak sobie
w liczbie siedmiuset tysięcy poczynają, a zwłaszcza w okresie Targów, których jesienią zdołałem jeszcze, jako nowo przybyły, zakosztować, kiedy to ze wszystkich
stron Europy, a nadto jeszcze z Persji, Armenii i innych krajów azjatyckich nieprzebrane tłumy tu napływają.
Nie znaczy to, aby ona Niniwa podobała mi się osobliwie, z pewnością nie najpiękniejsze to miasto mojej p a t r i i , Kaisersaschern piękniejsze, łatwiej mu jed129

nak być pięknym i dostojnym, gdyż nie potrzebuje być niczym więcej, jeno starym
i cichym, a w ogóle nie posiada pulsu. Pięknie on pobudowany, ten mój Lipsk, całkiem jak z cennych kamiennych klocków do budowania, nadto zaś ludziska gadają
tu diablo gminnie, tak że przed każdym sklepem się wzdragasz, nim co utargujesz,
– akurat, jakby nasza łagodnie zaspana turyngska mowa ocknęła się do pomnożonej
przez siedemset tysięcy zuchwałości i bezeceństw gęby z wysuniętą ku przodowi
dolną szczęką; strach ci to, strach, lecz, broń Boże, nie masz w tym złej intencji,
a pomieszanie z drwiną z samych siebie, na którą miasto ono może sobie pozwolić
z uwagi na swój światowy puls. Centrum musicae, centrum drukarstwa i fabrykacji
ksiąg, uniwersytet jaśniejący sławą – po budynkach zresztą rozproszony; główny
gmach jest przy placu Augusta, biblioteka koło Gewandhaus, a do poszczególnych
fakultetów przynależą osobne budynki Collegiów, i tak na przykład do filozoficznego Czerwony Dom przy Promenadzie, a do jurystycznego Collegium Beatae
Virginis przy mojej Petersstrasse, gdziem też zaraz, prosto z głównego dworca
pierwszy raz idąc do miasta, znalazł przystojne schronienie i gospodę. Przybyłem
wczesnym popołudniem, tobół zostawiłem w przechowalni, ruszyłem tu, jakby mnie
kto prowadził, przeczytałem kartkę na rynnie, zadzwoniłem i zaraz ugodziłem się
z grubą, na diabelski sposób gadającą gospodynią o te dwie izby na parterze. Wczas
to było, tak żem jeszcze za dnia, z ciekawości nowego przybysza, całe niemal miasto obejrzał, – tym razem w samej rzeczy oprowadzany, mianowicie przez posłańca,
który juki moje przyniósł był z dworca; stąd też właśnie ta psota niegodna a obrzydła, o której wspomniałem, a tobie może jeszcze opowiem.
Z powodu klawicymbału tęga gospodyni także nie robiła nijakich facecji; oni tu
do tego przyzwyczajeni. Uszu jej tym zresztą nadmiernie nie dręczę, bo na razie
głównie teoryą studiuję, przy pomocy ksiąg a przyborów do pisania, harmoniam
i punctum contra punctum, całkiem na własną rękę, rzec pragnę: pod kierunkiem
a nadzorem amici Kretzschmara, któremu co parę dni zanoszę to, com już przestudyował i dokonał, aby mnie pochwalił albo zganił. Cieszył się niepomiernie ów
człek, gdym tu przybył, i w ramiona mnie porwał, żem nie zawiódł jego nadziei.
Nic też słyszeć nie chce o konserwatorium dla mnie, ani o wielkim, ani o Hasego,
gdzie sam wykłada; nijaka to, powiada, dla mnie atmosfera, a raczej winienem
czynić tak, jak ojciec Haydn, co nigdy nie miał nijakiego praeceptora, jeno sam się
wystarał o Gradus ad Parnassum Fuxa i rozmaitą muzykę z owego czasu, osobliwie zaś hamburskiego Bacha, i rzetelnie z nich w rzemiośle się ćwiczył. Między
nami mówiąc, nauka harmonii wielce mnie do ziewania pobudza, choć przy kontrapunkcie ożywiam się natychmiast, nie mogąc nigdy do syta ponastawiać uciesznych snopków na tym magicznym polu, z pełnym delektacji uporem rozwiązując
nie kończące się problemy i spisawszy już cały stos krotochwilnych studyów fugi
i kanonu, za co też niejedną od mistrza odebrałem pochwałę. To jest produktywna,
wyobraźnię i inwencję pobudzającą praca, podczas gdy tamta gra w domino akor130

dami bez tematu moim zdaniem psu na budę się nie zda. Czyż nie lepiej byłoby
wszystkich tych rzeczy o rubatach, nutach przejściowych, modulacjach, przygotowaniach i rozwiązaniach uczyć się raczej in praxi, ze słuchu, doświadczenia i własnego pomysłu aniżeli z książki? W ogóle jednak i p e r a v e r s i o n e m głupstwem czystym jest mechaniczne oddzielanie harmonii od kontrapunktu, jako że
przenikają się one tak nierozerwalnie, iż nie można uczyć każdego z nich osobno,
lecz tylko w całości, mianowicie muzyki – o ile tego nauczyć można.
Pracowity jestem tedy, zelo virtutis, ba, niemal przeładowany i przeciążony
przedmiotami, bo jeszcze w Szkole Wysokiej Sciencji słucham historii filozofii
u Lautensacka oraz encyklopedii nauk filozoficznych tudzież logiki u słynnego
Bermetera. – Vale. Iam satis est. Opiece boskiej Cię oddaję, jako i wszystkie serca
niewinne na świecie. «Sługa najbardziej uniżony», jak powiadano w Halle. – Psotą
ową, sprośnym figlem i tym, co się pomiędzy Szatanem a mną dokonuje, zaciekawiłem Cię ponad miarę; nic tam nie było nad to, że ów posłaniec pierwszego dnia
zwiódł mnie, gdy miało się już ku nocy, – człek ten, sznurem w pasie przewiązany,
w czerwonej czapce i z szyldem mosiężnym, w pelerynie od deszczu, diabelsko
gadający jak wszyscy tutaj, z wojowniczo wysuniętą dolną szczęką, a moim zdaniem zdradzający dalekie podobieństwo do naszego Schleppfussa z powodu bródki, nawet bardzo do niego podobny, gdy się nad tym zastanowię, albo też od owej
pory podobniejszy we wspomnieniu mi się zdaje. – Postawniejszy był zresztą i tęższy od spijania jasnego piwa, a przedstawił mi się jako cicerone i wylegitymował
mosiężnym szyldzikiem i kilkoma angielskimi i francuskimi zdaniami, wymawianymi po diabelsku: «peaudiful puilding» i «antiquidé exdrémement indéressant».
Item, ugodziliśmy się i przez dwie godziny pokazywał mi ów człek i objaśniał
wszystko, wszędzie mnie też zaprowadził: do kościoła Św. Pawła z przedziwnie
wyrzeźbioną Drogą Krzyżową, do kościoła Św. Tomasza z powodu Jana Sebastiana i do jego grobu w kościele Św. Jana, gdzie znajduje się także pomnik Reformacji, i do nowego Gewandhaus. Wesoło było na ulicach, gdyż, jak to już mówiłem,
trwały jeszcze Targi Jesienne i przeróżne wywieszki a płachty zachwalające futra
i inne towary zwisały z okien po murach domów, wielki też ruch panował na
wszystkich ulicach, zwłaszcza zaś w śródmieściu, przy starym ratuszu, gdzie mi
ów człek pokazał pomieszkanie królewskie i Dwór Auerbacha oraz stojącą jeszcze
również wieżę Pleissenburgu – Luter wiódł tam niegdyś dysputę z Eckiem. A dopieroż ścisk i ciżba w ciasnych uliczkach za rynkiem, staroświeckich, ze stromymi
dachami, połączonych we wszystkie strony na kształt labiryntu krytymi dziedzińcami i przejściami, przy których znajdują się spichrze i piwnice. Wszystko to zapchane towarem, a ludziska, co się tam cisną, nieraz spojrzą na ciebie egzotycznymi
oczami, gadają ci zaś językami, z których nigdyś ani głoski nie zasłyszał. Zajmujące to było wielce i czułeś, jak we własnym twym ciele bije puls świata.
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Ściemnia się już, zapalają się światła, pustoszeją ulice, ja zaś zmęczony jestem
i głodny. Niechajże mi na koniec wskaże jaką gospodę, gdzie się pożywić zdołam
– mówię przewodnikowi. – Dobrą? – pyta mrużąc oko. – Dobrą – odpowiadam –
byle niezbyt drogą. – Prowadzi mnie tedy przed dom jakiś w zaułku na tyłach głównej ulicy – poręcz tam była u schodków przed drzwiami mosiężna, tak błyszcząca
jak szyldzik na jego czapce, a nad drzwiami latarnia, tak czerwona jak czapka onego człeka. Smacznego życzy mi, gdym mu płacił, i odchodzi. Dzwonię, drzwi same
się otwierają, a korytarzem idzie mi naprzeciw wystrojona Madam o uróżowanych
licach, ze sznurem woskowych pereł na swoim sadle, i wita mnie omalże z zawstydzeniem, szczebiocąc czule a radośnie, jak kogoś z dawna oczekiwanego, wiedzie
mnie wśród komplimentów przez drzwi zawieszone portierą do wspaniałej komnaty
ze ścianami obitymi jedwabiem, z kryształowym żyrandolem i ściennymi kandelabrami przed każdym lustrem, z jedwabnymi kozetkami, na których siedzą nimfy
i gamratki, sześć albo i siedem, jakże to mam nazwać, morphosów, szklistoskrzydłych esmerald, skąpo odzianych, przejrzyście odzianych, w tiul, gazę i lśniące pajety, o włosach długich, rozpuszczonych, o włosach krótkich, skręconych w loki,
półkule przypudrowane, ramiona w bransoletach, i spoglądają na ciebie wzrokiem
pełnym oczekiwania i pożądania.
Na mnie tak spoglądają, nie na Ciebie. Toć mnie ów człek, ów Schleppfuss
z piwiarni, zawiódł do domu rozpusty! Stałem, tłumiąc moje affekta, naraz widzę
naprzeciw siebie otwarty fortepian, przyjaciela, idę po dywanie prosto ku niemu
i stojąc uderzam dwa, trzy akordy, pamiętam jeszcze, co to było, bo właśnie miałem
w myśli ów fenomen dźwiękowy, modulację z H do C-dur, rozjaśniający odstęp
półtonu, jak w modlitwie pustelnika w finale «Wolnego strzelca» przy wejściu kotłów, trąbek i obojów w kwartsekstowym akordzie w C. Wiem to teraz, nie wiedziałem jednak wtedy, lecz tylko tak uderzyłem. Obok mnie staje podczas tego jakaś
brunetka w hiszpańskim staniczku, o wielkich ustach, zadartym nosie i migdałowych oczach, Esmeralda, i ramieniem głaszcze mi policzek. Odwracam się, odpycham kolanem stołek i toruję sobie po dywanie odwrót z tych czeluści rozkoszy,
mimo trajkocącej bajzelmamy, poprzez sień i w dół po schodach na ulicę, ani nawet
dotykając mosiężnej poręczy.
Masz oto psotę, która mnie spotkała, opowiedzianą w całej rozciągłości w zamian za twego wrzeszczącego plutonowego, którego uczysz artem metrificandi.
Amen tedy i módlcie się za mnie! Jeden tylko koncert w Gewandhaus do dziś słyszałem, z «Trzecią» Schumanna jako pièce de résistance. Jakiś ówczesny krytyk
wychwalał w tej muzyce «wszechogarniający światopogląd», co brzmi jak bezprzedmiotowa gadanina i dzięki czemu stronnicy klasycyzmu mieli też powód do
należytej uciechy. Miało to jednak i swój sens, tłumaczyło bowiem awans, jaki
muzyka i muzycy zawdzięczają romantyzmowi. On to wyemancypował muzykę
ze sfery zaściankowej specjalizacji i zawodu miejskiego trębacza, pozwalając jej
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nawiązać kontakt z wielkim światem ducha, ogólnym artystyczno-intelektualnym
ruchem owego czasu – i to mu trzeba pamiętać. Wywodzi się to wszystko z ostatniego okresu Beethovena i jego polifonii, ja zaś uważam za niezwykle znamienne,
że przeciwnicy romantyzmu, to znaczy sztuki, która ze spraw czysto muzycznych
wykracza w ogólne, intelektualne sfery, byli też zawsze przeciwnikami późnego
rozwoju Beethovena i bardzo się nad nim użalali. Czyś kiedykolwiek zastanawiał
się nad tym, jak inaczej, jak znacznie boleśniej i dobitniej występuje zindywidualizowanie głosu w jego ostatnich dziełach niż w muzyce dawniejszej, gdzie jest b a r d z i e j k u n s z t o w n e ? Istnieją oceny zabawne przez swą jaskrawą, a mocno
oceniającego kompromitującą prawdę. Händel mówił o Glucku: «Mój kucharz lepiej niż on zna się na kontrapunkcie» – i to zdanie kolegi niezmiernie sobie cenię.
Gram dużo Chopina i czytam o nim. Lubię anielskość jego postaci, przypominającą Shelleya, osobliwy, niezmiernie tajemniczo zawoalowany, niedostępny, ewazywny i pozbawiony przygód charakter jego egzystencji, to pragnienie niewiedzenia o niczym, to odrzucanie materialnych doświadczeń, wysublimowany gatunek
jego fantastycznie delikatnej a uwodzicielskiej sztuki. Jakże przemawia na korzyść
tego człowieka głęboka przyjaźń Delacroix, który pisze do niego: «J’espère vous
voir ce soir, mais ce moment est capable de me faire devenir fou». Jak na Wagnera
malarstwa to zdumiewające ! Lecz u Chopina wiele jest rzeczy, które Wagnera –
nie tylko harmonicznie, lecz w sensie ogólnoduchowym – nie tylko, że wyprzedzają, ale wręcz przerastają. Weź choćby Nokturn cis-moll, opus 27, nr 1 i ów duet,
który rozpoczyna się po enharmonicznej zamianie Cis na Des-dur. Ta rozpaczliwa
melodyjność przerasta wszystkie orgie Tristana – i to w intymności pianistycznej,
nie jako krwawa bitwa rozkoszy i bez całej corridy teatralnego mistycyzmu, tak
krzepkiego w swej perwersji. Rozważ zwłaszcza jego ironiczny stosunek do tonalności, element mistyfikacji, przemilczenia, nieprecyzowania, negacji, wyszydzania
znaku muzycznego. A sięga to daleko, zabawnie i przejmująco daleko...”
Wykrzyknikiem „Ecce epistola!” kończy się ów list. Dodał jeszcze: „Rozumie
się samo przez się, że n a t y c h m i a s t to wszystko z n i s z c z y s z ”. Podpis
składa się z jednego tylko inicjału oznaczającego jego nazwisko: L nie A.

XVII
Nie wykonałem kategorycznego żądania, abym zniszczył ten list – i któż może
wziąć to za złe przyjaźni, mogącej do siebie odnieść przytoczone tam i do przyjaźni
nawiązujące słowa Delacroix do Chopina: „szczerze oddany”? Początkowo nie za133

stosowałem się do tego żądania, gdyż czułem potrzebę ponownego i wielokrotnego
nie tylko odczytywania tego pierwotnie spiesznie przerzuconego pisma – lecz studiowania i analizowania go z punktu widzenia stylu i psychologii, a z czasem wydało mi się, że chwila na zniszczenie go już minęła; przywykłem uważać go za dokument, zaś rozkaz zniszczenia stanowił jego część składową, tak iż właśnie dzięki
swemu dokumentarnemu charakterowi sam siebie poniekąd przekreślał.
Jedno wiedziałem od początku z pewnością: końcowe zalecenie nie dotyczyło
całego listu, lecz tylko jego części, tej tak zwanej facecji i psoty, wynikłej za przyczyną fatalnego posłańca. Lecz z kolei ta właśnie część była całym listem; napisany został z jej powodu, – a nie dla ubawienia mnie; piszący wiedział niewątpliwie,
że owa „psota” nie będzie miała dla mnie nic uweselającego; szukał jedynie ulgi
po wstrząsającym wrażeniu, od którego przecież tylko ja, przyjaciel lat dziecinnych,
mogłem być jedyną ucieczką. Cała reszta była dodatkiem, osłoną, pretekstem, odwlekaniem, a potem wielomownym powtórnym kamuflażem, krytyczno-muzycznymi „aperçus”, tak jakby nic się nie stało. Ku tej a n e g d o c i e – jeśli posłużyć
się tak rzeczowym określeniem – zmierza wszystko; zarysowuje się ona na dalszym
planie już od samego początku, zapowiada w pierwszych linijkach i zostaje odsunięta na później. Nie opowiedziana jeszcze, ma swój udział w żartach na temat
wielkiego miasta Niniwy i sceptycznie-wyrozumiałych słów proroka. Już prawie
opowiedziana w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy mowa o posłańcu – zanika na
nowo. List zostaje pozornie zakończony, zanim się ją przytacza – „lam satis est” –
i jakby niemal już uleciała piszącemu z pamięci, jakby tylko zacytowanie słów
Schleppfussa przypomniało mu ją na nowo, zostaje jeszcze, poniekąd „naprędce”
i przy osobliwym powoływaniu się na ojcowską naukę o motylach, zakomunikowana, nie może jednak stanowić zakończenia listu, doczepione więc zostają do
niej rozważania na temat Schumanna, romantyzmu, Chopina, mające wyraźnie na
celu umniejszenie jej wagi, ponowne skazanie jej na zapomnienie – albo słuszniej
chyba – udające ze względu na własną godność, że właśnie to mają na celu; nie
sądzę bowiem, aby Adrian doprawdy pragnął, żebym ja, czytelnik, przeoczył zasadniczą część owego listu.
Bardzo dziwne wydało mi się już przy drugim czytaniu, że stylizacja, trawestacja czy osobista adaptacja starej niemczyzny Kumpfa trwa tylko do chwili, w której
owa przygoda zostaje opowiedziana, potem zaś piszący odrzuca ją niefrasobliwie,
tak że strony końcowe są całkowicie z niej odbarwione i wykazują czysto współczesne operowanie mową. Czyż nie wydaje się, że ów archaizujący ton wypełnił
już swoje zadanie, z chwilą gdy historia sprowadzenia go na manowce została już
przelana na papier, a potem odrzuca się tę stylizację nie tyle dlatego, że nie przylega ona do odwracających uwagę końcowych rozważań, ile dlatego, że poczynając
od daty wprowadzona została jedynie po to, aby ta właśnie h i s t o r i a mogła
zostać w ten sposób opowiedziana, gdyż dzięki temu zyskuje właściwą atmosferę?
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I jakąż to atmosferę? Chcę to wypowiedzieć, choć określenie, jakie mam na myśli,
wydaje się mało przydatne wobec farsy. Jest to atmosfera religijna. Było to dla mnie
całkiem jasne; z powodu swego historycznego pokrewieństwa z religią język okresu niemieckiej Reformacji został wybrany dla listu, który miał powiadomić mnie
o tej historii. Jakże, bez owych językowych igraszek, mogłyby w owym liście napisane zostać słowa, które przecież z premedytacją zostały napisane: „Módlcie się
za mnie!” Nie potrafiłbym znaleźć lepszego przykładu przytoczenia cytatu jako
osłony, parodii jako pretekstu. A nieco wyżej znajdują się inne słowa, które już
przy pierwszym czytaniu wstrząsnęły mną i również nic nie mają wspólnego z humoreską, posiadają natomiast wybitnie mistyczny, a więc religijny charakter: słowa
„czeluście rozkoszy”.
Chłodna analiza, której obecnie i zaraz po otrzymaniu poddałem list Adriana,
niewielu chyba zwiedzie co do prawdziwych uczuć, jakich doznawałem czytając
i odczytując go wciąż od nowa. Analiza z natury rzeczy ma zawsze pozory chłodu,
nawet wówczas, gdy dokonuje się jej w stanie głębokiego wstrząśnienia. Ja wszakże byłem wstrząśnięty, więcej nawet, wprost wychodziłem z siebie. Wściekłość
moja na wieść o plugawej psocie Schleppfussa z piwiarni nie miała granic – i niechże czytelnik nie upatruje w tym jakiejś szczególnej cechy mojej osobowości ani
oznak własnej mojej pruderii – nigdy nie odznaczałem się pruderią i gdyby to mnie
owo wodzenie za nos w Lipsku było spotkało, umiałbym był już zrobić dobrą minę
do tej gry; lecz niechże zechce przez moje uczucia pojąć istotne cechy osobowości
Adriana, dla której wprawdzie określenie „pruderia” byłoby także czymś najbardziej nie na miejscu, lecz która nawet nieokrzesanego brutala potrafiłaby natchnąć
zrozumieniem dla nieśmiałości oraz chęcią obrony i opieki.
Wstrząs mój pogłębiony został niemało przez sam fakt, że w ogóle opowiedział
mi tę przygodę, i to w wiele tygodni po zaznaniu jej, co oznaczało przełamanie bezwzględnej dotąd i przeze mnie zawsze respektowanej rezerwy. Jakkolwiek dziwnie
to brzmieć może z uwagi na dawne nasze koleżeństwo – dziedzina miłości, płci
i ciała nigdy nie bywała poruszana w naszych rozmowach w jakiś bardziej osobisty
i intymny sposób; nigdy inaczej, jak za pośrednictwem sztuki i literatury, z okazji
przejawów namiętności w sferze ducha, nie wkraczały te zagadnienia w naszą wymianę myśli, z jego zaś strony padały przy tym rzeczowe i świadome wypowiedzi,
wykluczające całkowicie udział jego własnej osoby. Jakże miałby duch taki, jak
jego, nie obejmować również i tego żywiołu! O tym, że tak właśnie było, dostatecznie świadczyły powtarzane przezeń pewne nauki Kretzschmara o nielekceważeniu roli zmysłów w sztuce i nie tylko w sztuce; dalej pewne jego uwagi o Wagnerze i tak spontaniczne wypowiedzi, jak na przykład o nagości ludzkiego głosu i jej
psychicznej kompensacie w postaci najbardziej wymyślnych form artystycznych
w dawnej muzyce wokalnej. Wszystko to nie miało w sobie nic z dziewiczego wstydu; świadczyło o swobodnej i opanowanej analizie świata pożądań. Lecz z kolei
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charakterystycznym nie dla m n i e , lecz dla n i e g o było, że za każdym razem
przy takim zwrocie rozmowy doświadczałem czegoś w rodzaju szoku, zaskoczenia, lekkiego skurczu całego mego wnętrza. Było to tak, że wyrażę się tu z emfazą,
jakbym słuchał anioła, rozprawiającego na temat grzechu; również u niego nie spodziewałbym się usłyszeć jakiejś frywolności czy zuchwałości, jakiegoś banalnego
żartu w tym przedmiocie, lecz mimo całe zrozumienie dla jego intelektualnego
prawa do rozważania tego tematu, czułbym się dotknięty i kusiłoby mnie do wyrażenia prośby: „Zamilknij, mój drogi! Usta twe są zbyt czyste i surowe dla tych
rzeczy!”
Istotnie, wstręt Adriana do obleśnych grubiaństw miał charakter wyraźnego zakazu i doskonale znałem wzgardliwy, pełen obrzydzenia i dezaprobaty skurcz jego
twarzy, gdy rozmowa o te sprawy choćby tylko zatrącała. W Halle, w kręgu „Winfrieda”, był raczej bezpieczny przed takimi atakami na swoją wrażliwość; sprzeciwiała im się – przynajmniej w słowach – duchowna obyczajność. O kobietach, żonach, dziewczętach, stosunkach miłosnych nie było mowy wśród komilitonów. Nie
wiem, jaka w istocie, wobec samego siebie, była w tym względzie postawa młodych
teologów, czy doprawdy trzymali siebie w ryzach ku chwale chrześcijańskiego
małżeństwa. Co się mnie tyczy, pragnę wyznać, że pokosztowałem jabłka i utrzymywałem podówczas przez siedem czy osiem miesięcy bliższą znajomość z pewną
dziewczyną z ludu, córką bednarza – ukrywanie tego stosunku przed Adrianem
przychodziło mi z trudem (doprawdy nie sądzę, aby zwrócił nań uwagę) – zaś po
upływie tego okresu zerwałem z nią w zgodzie, gdyż uprzykrzył mi się nader niski
poziom kulturalny owego stworzenia i nie miałem z nią o czym mówić prócz o tej
jednej rzeczy. Nie tyle zresztą gorąca krew, ile ciekawość, próżność i pragnienie
urzeczywistnienia w praktyce starożytnej swobody w sprawach płciowych, należącej do moich teoretycznych przekonań, skłoniły mnie do nawiązania tej miłostki.
Tego jednak właśnie elementu, tej skłonności do intelektualnej rozrywki, do jakiej ja przynajmniej, być może nieco po szkolarsku, pretendowałem, brak było całkowicie postawie Adriana wobec omawianej dziedziny. Nie chcę tu mówić o wstrzemięźliwości chrześcijańskiej ani posługiwać się tu po części drobnomieszczańskim,
po części zaś będącym odbiciem średniowiecznej bojaźni wobec grzechu hasłem
„Kaisersaschern”. Nie odpowiadałoby to ani w części prawdzie i nie wystarczyłoby dla wzbudzenia we mnie czułej troski o niego i nienawiści do wszystkiego, co
go mogło zadrasnąć – do czego nakłaniała mnie jego postawa. Że nie można go
było sobie – ani się chciało – wyobrazić pośród zabiegów miłosnych – należało
przypisać pancerzowi czystości, niewinności, intelektualnej dumy, chłodnej ironii,
który go chronił, a który dla mnie był święty – święty w jakiś bolesny i tajemnie
zawstydzający sposób. Bolesną i zawstydzającą bowiem – z wyjątkiem chyba dla
złośliwości ludzkiej – jest myśl, że czystość nie jest udziałem cielesnego życia, że
popęd nie szczędzi najbardziej nawet intelektualnej dumy, a najniedostępniejsza
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nawet pycha musi składać swą daninę naturze, tak iż można chcieć jedynie, aby to
z woli Boga dokonujące się poniżenie do rzeczy ludzkich, przez to samo zwierzęcych, spełniało się w formie możliwie pięknej, duchowo najwyższej i osłoniętej
miłosnym oddaniem i oczyszczającym uczuciem.
Czyż mam dodawać, że w wypadkach, tyczących się takich ludzi jak mój przyjaciel, najmniej można na to mieć nadziei? Uszlachetnienie, upiększenie i osłona,
o których mówiłem, są dziełem duszy, pośredniej, pośredniczącej, a silnie przepojonej poezją instancji, w której duch i popęd wzajemnie się przenikają i w pewien
iluzoryczny sposób ze sobą godzą, – pewnej więc właściwie na wskroś sentymentalnej warstwy życia, w której, przyznaję, własna moja ludzka natura dość dobrze
się czuje, lecz która kształtuje się nie według najsurowszych gustów. Natury takie
jak Adrian nie mają zbyt wiele „duszy”. Głęboka wnikliwość, będąca znamieniem
mej przyjaźni, pouczyła mnie o tym, że najwznioślejsze uduchowienie staje najbardziej bezpośrednio wobec elementu zwierzęcego, wobec obnażonego popędu
i w najniegodziwszy sposób wydane mu jest na łup; to właśnie jest przyczyną pełnego troski niepokoju, jaki w ludziach mnie podobnych budzą natury takie, jak
Adrian, – i to jest również powodem, dla którego odczułem tę przeklętą przygodę,
o której mi opowiedział, jako coś tak przerażająco symbolicznego.
Wyobrażam go sobie stojącego na progu owego salonu uciech, jak z wolna odzyskując przytomność umysłu spogląda na wyczekujące nierządnice. Widziałem
go, jak niegdyś w obcej gospodzie Mützego w Halle – tak wyraźnie miałem jeszcze w oczach ten obraz – ślepo zdążającego do fortepianu i uderzającego akordy,
z których dopiero później miał sobie zdać sprawę. Widziałem obok niego dziewczynę z zadartym nosem – hetaera esmeralda – upudrowane półkule w hiszpańskim
gorseciku – widziałem, jak nagim ramieniem głaszcze jego policzek. Gwałtownie
i gorąco, poprzez przestrzeń i czas, zapragnąłem się tam znaleźć. Miałem ochotę
odtrącić od niego kolanem tę czarownicę, tak jak on odtrącił był na bok stołek, aby
utorować sobie drogę na wolność. Całymi dniami czułem dotknięcie jej ciała na
własnym policzku, wiedząc przy tym ze wstrętem, z przerażeniem, że od tej chwili
paliło ono jego twarz. Ponownie prosić mogę jedynie o to, aby widziano w tym rys
charakteryzujący jego, nie mnie, że w wydarzeniu tym nie byłem w stanie dostrzec
nic wesołego. Jeśli choć w najmniejszym stopniu udało mi się dać czytelnikowi
wyobrażenie o naturze mego przyjaciela, musi on wraz ze mną odczuwać owo nieopisane pohańbienie, szydercze poniżenie i groźne niebezpieczeństwo zawarte
w owym dotknięciu.
Byłem i jestem niezachwianie przekonany, że aż do owego dnia Adrian nie „tknął”
żadnej kobiety. Lecz oto teraz kobieta jego dotknęła – on zaś uciekł. Również i w tej
ucieczce nie ma śladu komizmu, o czym zapewnić mogę czytelnika, na wypadek
gdyby był skłonny upatrywać w niej coś w tym rodzaju. Komiczna była jedynie ta
ucieczka w gorzko-tragicznym sensie swej daremności. W moich oczach Adrian
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umknąć nie zdołał i sam z pewnością krótko sądził, że uszedł. Duma jego ducha
została zraniona przez zetknięcie z bezdusznym popędem. Adrian miał powrócić
na miejsce, do którego oszust go zaprowadził.

XVIII
Niechaj czytelnik nie pyta przy moich opisach i sprawozdaniach, skąd tak dokładnie znam wszelkie szczegóły, skoro nie zawsze przecież byłem przy tym obecny,
nie zawsze znajdowałem się u boku zmarłego bohatera tej biografii. Prawda, wielokrotnie przez dłuższe okresy żyłem z dala od niego: na przykład podczas mojej
służby wojskowej; po upływie tego okresu jednak podjąłem moje studia na uniwersytecie w Lipsku i dokładnie poznałem całe jego tamtejsze środowisko. Podobnie było w czasie mojej podróży dla studiów klasycznych, przypadającej na lata
1908–9. Spotkanie z nim po moim powrocie było jedynie przelotne, gdyż on nosił
się już wtedy z zamiarem opuszczenia Lipska i przeniesienia się do południowych
Niemiec. I wtedy nastąpił właśnie najdłuższy okres naszego rozstania: były to lata,
które on, po krótkim pobycie w Monachium, spędził wraz ze swym przyjacielem,
Ślązakiem Schildknappem, we Włoszech, podczas gdy ja ukończyłem najpierw
okres stażu kandydackiego w gimnazjum Św. Bonifacego w Kaisersaschern, a potem na stałej już posadzie wykonywałem mój zawód nauczycielski. Dopiero w roku
1913, gdy Adrian obrał sobie za stałą siedzibę Pfeiffering w Górnej Bawarii, ja zaś
przeniosłem się do Freising, znalazłem się znów w pobliżu niego i mogłem obserwować już na własne oczy, przez siedemnaście lat nieustannie lub niemal bez przerwy, jego od dawna fatalnością napiętnowane życie i w rosnącym rozgorączkowaniu
rozwijającą się twórczość.
Kiedy w Lipsku poddał się ponownie kierownictwu, wskazaniom i kontroli
Kretzschmara, nie był już bynajmniej nowicjuszem w dziedzinie muzyki i jej swoiście kabalistycznego, kapryśnego i zarazem ścisłego, twórczego a melancholijnego rzemiosła. Jego szybkie, pobudzane jeszcze żywą, w lot wszystko chwytającą
inteligencją, a hamowane co najwyżej wybiegającą naprzód niecierpliwością postępy we wszystkim, co można było przekazać, harmonizacji, formach muzycznych,
orkiestracji, świadczyły, że dwuletni teologiczny epizod w Halle bynajmniej nie
rozluźnił jego stosunku do muzyki, nie stanowił istotnej przerwy w zajęciach muzycznych. Adrian donosił w swoim liście coś niecoś o swych gorliwych i licznych
ćwiczeniach z kontrapunktu. Kretzschmar przykładał większą niemal jeszcze wagę
do techniki instrumentacyjnej i kazał mu, jak już niegdyś w Kaisersaschern, orkiestrować wiele muzyki fortepianowej, części sonat, a nawet kwartetów smyczko138

wych, aby potem w długich debatach omawiać z nim jego prace, wytykać błędy
i poprawiać je. Posunął się nawet do powierzania mu orkiestracji wyciągów fortepianowych poszczególnych aktów rozmaitych oper, których Adrian nie znał, a porównywanie tego, co usiłował zrobić uczeń, który słyszał i czytał już Berlioza,
Debussy’ego oraz późnych romantyków niemieckich i austriackich, z tym, co niegdyś stworzyli Grétry albo Cherubini, pobudzało do śmiechu zarówno mistrza,
jak i ucznia. Kretzschmar pracował wówczas nad własnym dziełem scenicznym,
„Marmurowym posągiem”, i z jego szkiców również powierzał uczniowi tę lub
ową scenę do zinstrumentowania, pokazując mu potem, jak sam to zrobił albo jak
ma zamiar zrobić, – co stawało się okazją do wielu dyskusji, podczas których, ma
się rozumieć, bogatsze doświadczenie mistrza z reguły przeważało, lecz raz jeden
przynajmniej intuicja młodego nowicjusza odniosła zwycięstwo. Pewna bowiem
kombinacja dźwięków, którą Kretzschmar na pierwszy rzut oka odrzucił, jako niemądrą i niezręczną, wydała mu się w końcu bardziej charakterystyczna od tego, co
sam zamyślał, i przy następnym spotkaniu oświadczył, że pragnie przejąć pomysł
Adriana.
On zaś mniej był z tego dumny, niżby się można było spodziewać. Nauczyciel
i uczeń różnili się w zasadzie dość znacznie w swoich muzycznych instynktach
i dążeniach, jako że w sztuce każdy nowicjusz jest niemal z konieczności zdany na
warsztatowe kierownictwo mistrza, którego kunszt z uwagi na różnice pokoleń jest
mu już na wpół obcy. Dobrze jeszcze, jeśli ów mistrz odgaduje i rozumie utajone
tendencje młodości i co najwyżej ironizuje, lecz wystrzega się stawania na drodze
ich rozwoju. Tak na przykład Kretzschmar żywił milczące a oczywiste dlań przekonanie, że najwyższą, ostateczną formą wyrazu i oddziaływania muzyki jest zapis
orkiestralny, – w co Adrian już nie wierzył. Dla tego dwudziestolatka, przeciwnie
niż jeszcze dla jego poprzedników, zależność najwyższych osiągnięć techniki instrumentalnej od harmonicznej koncepcji muzyki była czymś więcej niż stwierdzeniem
historycznym, – wyrobił sobie na tej zasadzie pewnego rodzaju postawę, w której
stapiała się przeszłość z przyszłością; chłodna jego ocena hypertrofii aparatu dźwiękowego olbrzymiej orkiestry postromantycznej; potrzeba skondensowania go i sprowadzenia na powrót do służebnej roli, jaką odgrywał w okresie preharmonicznej,
polifonicznej muzyki wokalnej; pociąg ku niej, a więc ku oratorium, rodzajowi,
w którym twórca „Objawienia św. Jana” oraz „Lamentu dr. Fausta” dokonać miał
w przyszłości najśmielszych i najwspanialszych osiągnięć – wszystko to przejawiało się już bardzo wcześnie w jego postawie i słowach.
Studiował jednak mimo to nadal gorliwie orkiestrację pod kierownictwem Kretzschmara, zgadzał się z nim bowiem w tym, że należy opanować wszystkie dotychczasowe zdobycze, nawet wówczas gdy się je uważa za nieistotne, i pewnego razu
powiedział mi, że kompozytor, który dość ma już impresjonizmu orkiestralnego
i dlatego nie uczy się instrumentowania, wydaje mu się podobny do dentysty, który
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poniechał studiów nad leczeniem korzeni i cofa się do poziomu cyrulika, ponieważ
ostatnio stwierdzono, iż od martwych zębów można się nabawić reumatyzmu. Osobliwe to, a zarazem tak dla ówczesnej mentalności charakterystyczne porównanie
używane było później często w naszych rozmowach jako cytat krytyczny, a „martwy ząb”, zachowany dzięki kunsztownemu zabalsamowaniu korzeni, stał się nam
synonimem pewnych produktów zapóźnionego wyrafinowania orkiestralnej palety
– nie wyłączając jego własnej, napisanej jeszcze w Lipsku pod okiem Kretzschmara, fantazji symfonicznej „Fosforescencja morza”; napisał ją po podróży wakacyjnej,
jaką odbył wraz z Rüdigerem Schildknappem nad Morze Północne, Kretzschmar
zaś spowodował później na poły publiczne wykonanie tej kompozycji. Jest to utwór
o wyszukanym kolorycie dźwięku, świadczący o zdumiewającym poczuciu nieoczekiwanych, przy pierwszym słuchaniu nieodgadnionych niemal dla ucha kombinacji
brzmień, dobrze zaś osłuchana publiczność doszukała się w młodym autorze wysoce uzdolnionego kontynuatora linii Debussy-Ravel. Nie był nim jednak i przez
całe życie nie zaliczał tej demonstracji kolorystyczno-orkiestralnych umiejętności
do właściwej swojej twórczości, na równi niemal z ćwiczeniami dla rozluźnienia
kiści czy próbkami muzycznej kaligrafii, do których się przedtem pilnie przykładał
pod nadzorem Kretzschmara: sześcio- i ośmiogłosowych chórów, trzytematowej
fugi na kwintet smyczkowy z towarzyszeniem fortepianu, symfonii, której szkice
przynosił mu fragmentami i naradzał się z nim nad jej instrumentacją, sonaty na
wiolonczelę w tonacji a-moll z bardzo piękną, powolną częścią, której temat podjął potem znowu w jednej ze swych pieśni do słów Brentano. Owa migotliwie
dźwięcząca „Fosforescencja morza” była w moich oczach osobliwym przykładem
tego, jak artysta potrafi dać z siebie wszystko sprawie, w którą skrycie sam już nie
wierzy, i jak upiera się przy tym, aby celować w środkach artystycznych, które
w jego świadomości należą już niemal do przebrzmiałych. – To tylko przyuczone
leczenie korzeni – powiedział mi. – Do inwazji streptokoków nie dorosłem. – Każde
jego słowo dowodziło, że uważa ów gatunek „dźwiękowego malowidła”, muzycznego „oddawania nastrojów natury”, za całkowicie już wymarły.
Aby jednak rzec wszystko, powiem, że już to wyzute z wiary arcydzieło kolorystycznej świętości orkiestralnej zawierało w sobie ukryte cechy parodii i intelektualnego ironizowania sztuki w ogóle, co w tak genialnie niesamowity sposób miało
się ujawnić w późnym dziele Leverkühna. Wielu uznało je za zionące chłodem, ba,
odrażające i oburzające, i byli to jeszcze ci lepsi, choć nie najlepsi, którzy tak sądzili. Ludzie całkiem powierzchowni nazwali je jedynie dowcipnym i zabawnym.
W istocie element parodii był tu dumnym ratowaniem się przed bezpłodnością,
zagrażającą wielkiemu talentowi ze strony sceptycyzmu, duchowej wstydliwości
i wyczulenia na śmiertelne niebezpieczeństwo zasięgu banału. Sądzę, że wyrażam
to dość jasno. Niepewność moja jest równie wielka jak moje poczucie odpowiedzialności, z chwilą gdy usiłuję przyoblec w słowa te myśli, do których nie mam
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prawa pierwszeństwa, lecz które podsunęła mi moja przyjaźń z Adrianem. Nie
chciałbym tu mówić o braku naiwności, gdyż naiwność leży w zasadzie u podstaw
samego bytu, wszelkiego, nawet najbardziej świadomego i skomplikowanego. Naiwność – to właśnie ów nie dający się niemal załagodzić konflikt pomiędzy oporami
a twórczym popędem wrodzonego geniuszu, pomiędzy czystością a namiętnością
– i tą właśnie naiwnością żyje sztuka, ta właśnie naiwność stwarza grunt podatny
dla charakterystycznie utrudnionego rozwoju artystycznego dzieła; zaś nieświadome
dążenie do stworzenia „talentowi”, twórczemu impulsowi, koniecznej nieznacznej
przewagi nad oporami szyderstwa, pychy, intelektualnej wstydliwości – instynktowne dążenie przejawia się już z pewnością i staje się decydujące, z chwilą gdy czysto
warsztatowe studia przygotowawcze nad sztuką zaczynają łączyć się z pierwszymi
własnymi, choćby całkiem jeszcze prowizorycznymi i wstępnymi usiłowaniami
znalezienia własnej formy.

XIX
Mówię tu o chwili, w której nie bez drżenia, nie bez bolesnego skurczu serca dochodzę oto do fatalnego wydarzenia, jakie nastąpiło mniej więcej w rok potem, gdy
otrzymałem w Naumburgu przytoczony powyżej list Adriana, a nieco później niż
w rok po jego przybyciu do Lipska i owym pierwszym zwiedzeniu miasta, o którym
pisał mi w tym liście – nie na długo więc przedtem, kiedy zwolniony już z wojska,
znowu się z nim spotkałem i odnalazłem go zewnętrznie nie zmienionego, w istocie
jednak już napiętnowanego i ugodzonego strzałą losu. Mam wrażenie, że powinienem przyzwać Apolla i Muzy, aby mi przy opowiadaniu tego wydarzenia zechcieli
poddać najczystsze, najdelikatniejsze słowa: dla oszczędzenia wrażliwości czytelnika, dla oszczędzenia pamięci zmarłego przyjaciela, dla oszczędzenia wreszcie
i mnie samego, dla którego przekazanie tych spraw równa się ciężkiemu osobistemu
wyznaniu. Lecz dopiero zamierzona intencja tej inwokacji ukazuje mi przeciwieństwo pomiędzy stanem mego własnego umysłu a zabarwieniem właściwym owej
historii, którą tu mam przedstawić, odcieniem wywodzącym się z całkiem innych
pokładów tradycji, zupełnie obcych pogodzie wykształcenia klasycznego. Rozpocząłem przecież te notatki od wyrażenia wątpliwości, czy jestem właściwym człowiekiem dla tego zadania. Nie powtórzę tu argumentów, jakie przytoczyłem dla
zwalczenia moich skrupułów. Dość, że wsparty na nich i nimi umocniony, zamierzam dochować wiary memu przedsięwzięciu.
Mówiłem już, że Adrian powrócił na miejsce, w które zawlókł go bezczelny ów
posłaniec. Lecz teraz widać, że nie nastąpiło to tak prędko: wyniosłość ducha wal141

czyła przez cały rok z odniesioną raną i pewnego rodzaju pociechą była mi zawsze
myśl, że kapitulacja wobec nagiego popędu, który go tak brutalnie dotknął, nie
była jednak tak całkowicie pozbawiona wszelkiej psychicznej osłony i ludzkiego
uszlachetnienia. Cechy te dostrzegam bowiem we wszelkiej, choćby najbardziej
prymitywnej obsesji żądzy wobec pewnego określonego indywidualnego celu; widzę je także w momencie wyboru, choćby był on niedobrowolny i bezwstydnie
przez swój obiekt sprowokowany. Cień oczyszczającego uczucia miłości dostrzec
należy już z chwilą, gdy popęd posiada choćby najbardziej anonimowe, najbardziej
wzgardy godne, ale ludzkie oblicze. A trzeba tu powiedzieć, że Adrian powrócił
na owo miejsce z powodu pewnej określonej osoby; tej właśnie, której dotknięcie
paliło jego policzek, owej „szatyny” w gorseciku i z dużymi ustami, która zbliżyła
się do niego przy fortepianie, a którą nazwał Esmeraldą; że ona była tą, której tam
szukał – i że jej tam już nie znalazł.
Obsesja ta, tak fatalna, sprawiła, że opuścił owo miejsce po swej powtórnej, dobrowolnej wizycie ten sam co po pierwszej, niedobrowolnej, lecz upewniwszy się
wprzód co do miejsca pobytu owej kobiety, która go dotknęła. Obsesja ta sprawiła
później, że pod jakimś pretekstem muzycznym wyruszył w dość daleką podróż,
aby swą pożądaną odnaleźć. Odbywała się mianowicie podówczas, w maju 1906
roku w Grazu, stolicy Styrii, pod batutą samego kompozytora, austriacka premiera
„Salome”, na prapremierę której pojechał Adrian wraz z Kretzschmarem przed kilkoma miesiącami do Drezna i oświadczył swemu nauczycielowi oraz przyjaciołom, których tymczasem znalazł już w Lipsku, że pragnie przy tej uroczystej okazji ponownie posłuchać tego znakomicie rewolucyjnego dzieła, którego estetyczna
sfera bynajmniej go nie pociągała, lecz które interesowało go oczywiście ze względów muzyczno-technicznych, a zwłaszcza jako muzyczne ujęcie dialogu prozą.
Pojechał sam i nie da się dokładnie stwierdzić, czy istotnie wykonał ów zamiar
służący mu jako pretekst i wyruszył potem z Grazu do Bratysławy, czy też, co także możliwe, z Bratysławy do Grazu, bądź też, udając jedynie, że do Grazu jedzie,
ograniczył się do odwiedzenia samej tylko Bratysławy, po węgiersku zwanej Pozsony. Do jednego z tamtejszych domów bowiem zawędrowała owa kobieta, której
dotknięcie nosił, gdyż poprzednie miejsce pracy musiała opuścić dla kuracji w szpitalu, i w tym nowym miejscu pobytu odnalazł ją w swym opętaniu.
Ręka mi wprawdzie drży przy pisaniu, niemniej w spokojnych i opanowanych
słowach opowiem to, co wiem – pocieszany w pewnej mierze myślą, którą już
wyraziłem uprzednio, myślą o wyborze, myślą o tym, że działało tu jednak coś podobnego do więzów miłości, co udzieliło duchowej poświaty zespoleniu tej drogocennej miłości z owym nieszczęsnym stworzeniem. Kojąca ta myśl jest wprawdzie
nierozerwalnie złączona z inną, i to tym bardziej okrutnie, że miłość i trucizna
zjednoczyły się tu raz na zawsze w straszliwym doświadczeniu: mitologicznej jedności, ucieleśnione w s t r z a l e .
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Wydaje się zgoła, jakby w biednej duszy tej dziewki zakołatało coś w odpowiedzi na uczucie, jakie jej ofiarował młodzieniec. Niewątpliwie przypominała sobie
jego ówczesne przelotne odwiedziny. Jej zbliżenie się do niego wtedy, pogłaskanie
jego policzka nagim ramieniem, miało, być może, wyrażać w czuły, choć prostacki
sposób jej wrażliwość na to, co go wyróżniało spośród zwykłej klienteli. Z jego ust
dowiedziała się, że odbył tę podróż dla niej, – i podziękowała mu za to, o s t r z eg a j ą c g o p r z e d s w o i m c i a ł e m . Wiem to od Adriana: ostrzegła go
i czyż nie można w tym dostrzec kryjącej się różnicy pomiędzy wyższym człowieczeństwem tej istoty a jej fizyczną powłoką, która stoczyła się do rynsztoka, spadła do roli nędznego przedmiotu użytkowego? Nieszczęsna ostrzegła przed „sobą”
tego, który jej pragnął, oznaczało to akt jej swobodnego, duchowego uniesienia się
ponad własną, pożałowania godną, fizyczną egzystencję, akt ludzkiego wyrzeczenia
się jej, akt wzruszenia – i niechże mi wolno będzie użyć tego słowa – akt miłości.
Wielkie nieba, choćby nie była to miłość, cokolwiek by to było, jakież opętanie,
jakaż zuchwała wola kuszenia Boga, jakież pragnienie zatarcia kary w grzechu,
wreszcie: jakież najgłębiej tajone pożądanie szatańskiego posiewu w śmierć, wyzwalającej sekrecjonalnej odmiany własnej natury spowodowało, że ostrzeżony
wzgardził ostrzeżeniem i obstawał przy posiadaniu tego ciała?
Nigdy bez religijnego wstrząsu nie mogłem myśleć o tym uścisku, w którym
jedna strona zatraciła zbawienie, druga zaś je odnalazła. Nieszczęśnicę musiała
przeniknąć oczyszczająca i usprawiedliwiająca rozkosz, że oto przybyły z daleka
odmówił zrezygnowania z niej, nie bacząc na wszelakie niebezpieczeństwo; i chyba całą słodycz swej kobiecości ofiarowała mu w zamian za to, na co się dla niej
ważył. Sądzonym było, aby nie zapomniał o niej, lecz i ze względu na nią samą
nie zapomniał jej nigdy, on, który już nigdy jej nie ujrzał, imię jej zaś – to, które
nadał jej od samego początku – straszy, niczym zapis runiczny, przez nikogo prócz
mnie nie dostrzeżony, w całym jego dziele. Niech mi to będzie poczytane za zarozumiałość, – nie potrafię jednak odmówić sobie wspomnienia już na tym miejscu
o odkryciu, które on potwierdził mi pewnego dnia milczeniem. Leverkühn nie był
pierwszym i zapewne też nie ostatnim kompozytorem, który lubi włączać w swoje
dzieło tajemne formuły i znaki, ujawniające wrodzoną skłonność muzyki do zabobonnych poczynań i praktyk, do mistyki cyfr i symboliki liter. I tak – w tkance muzycznej mego przyjaciela występuje zadziwiająco często seria pięciu czy sześciu
nut, zaczynająca się od h, kończąca na es, z nawracającymi w środku nutami e i a,
stanowiąca podstawową figurę, motyw przepojony szczególną melancholią, przydzielany w różnorakich przebraniach harmonicznych i rytmicznych to temu, to
znów innemu głosowi, często w odwróconej kolejności, jakby obrócony dokoła
własnej osi, tak że przy niezmiennych interwałach następstwo dźwięków zostaje
odmienione, motyw ten zaś dźwięczy: najpierw chyba w najpiękniejszej ze skomponowanych jeszcze w Lipsku trzynastu pieśni do słów Brentano, owym rozdzie143

rającym serce śpiewie: „Dziewczyno miła, jakże jesteś złą...”, który całkiem tym
jest przepojony, potem zaś zwłaszcza w późnym jego dziele, gdzie śmiałość i rozpacz w tak niezwykły sposób są ze sobą splecione, w „Lamencie dr. Fausta”, napisanym w Pfeiffering, zdradzającym jeszcze większą tendencję do wyprowadzenia
z melodycznych interwałów paraleli harmonicznej.
Dźwiękowy ten szyfr brzmi zaś h-e-a-e-es: getaera esmeralda.
Adrian powrócił do Lipska i opowiadał z wesołym podziwem o owej buńczucznej operze, którą, jak utrzymywał, powtórnie usłyszał, a może zresztą i naprawdę
powtórnie usłyszał. Pamiętam jeszcze, jak mówił o jej autorze: – Cóż to za utalentowany gracz w kręgle! Rewolucjonista w czepku urodzony, zadziorny mediator.
Awangardyzm i pewność sukcesu w poufałym, jak nigdy, zbliżeniu. Afrontów i dysonansów aż nadto – a potem dobroduszny zwrot, żeby uspokoić mieszczucha i wykazać mu, że autor nie miał nic złego na myśli... Ależ rzut, rzut... – Pięć tygodni
po ponownym podjęciu studiów muzycznych i filozoficznych lokalna przypadłość
zmusiła go do szukania opieki lekarskiej. Specjalista, do którego się zwrócił, nazwiskiem dr Erasmi – Adrian znalazł go w książce adresowej – był człowiekiem
potężnej tuszy, o nerwowej twarzy i czarnej bródce, któremu schylanie się przychodziło z widocznym trudem, który jednak nie tylko wówczas, bo również i w postawie stojącej, wydmuchiwał powietrze z głośnym sapaniem spomiędzy odętych
warg. Zwyczaj ten świadczył zapewne o jakimś cierpieniu, lecz jednocześnie sprawiał wrażenie opryskliwej obojętności, tak jakby ktoś załatwiał sprawę zwykłym
„phi!” lub usiłował ją w ten właśnie sposób załatwić. Doktor sapał więc nieustannie w trakcie badania, po czym opowiedział się, co stało w niejakiej sprzeczności
z wrażeniem, jakie wywierało jego sapanie, za koniecznością energicznej i dość
długotrwałej kuracji, do której też zaraz przystąpił. Przez następne trzy dni Adrian
odwiedzał go dla kontynuowania owej kuracji; po czym Erasmi zarządził trzydniową przerwę i zamówił go na czwarty dzień. Lecz kiedy pacjent – który zresztą nie
odczuwał żadnych dolegliwości, ogólne jego samopoczucie było w ogóle nie zakłócone – udał się do niego ponownie o wyznaczonej porze, o czwartej po południu,
spotkało go coś zgoła nieoczekiwanego, a przerażającego.
Podczas gdy poprzednio, wdrapawszy się po stromych schodach na trzecie piętro nieco ciemnego domu na Starym Mieście, musiał zawsze dzwonić do drzwi
mieszkania, które otwierała mu służąca, tym razem zastał owe drzwi szeroko otwarte, a podobnie rzecz się miała z drzwiami wewnątrz mieszkania: otwarte były drzwi
poczekalni, a stamtąd drzwi gabinetu, otwarte nadto drzwi na wprost, do dwuokiennej bawialni. Tak, tutaj nawet i okna były na oścież otwarte, zaś wszystkie cztery
firanki, wydymane i unoszone przeciągiem, wzlatywały na przemian w głąb pokoju i na powrót w nisze okienne. Pośrodku wszakże leżał dr Erasmi z zadartą bródką
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i ciężko opuszczonymi powiekami, leżał w białej koszuli z mankietami, na ozdobionej chwaścikami poduszce, w otwartej, ustawionej na dwóch kozłach trumnie.
Nigdy nie zdołano wyjaśnić, jak się to stało, dlaczego zmarły leżał tak samotnie,
w przeciągu, gdzie się podziała służąca, gdzie pani Erasmi, czy ludzie z zakładu
pogrzebowego znajdowali się może w mieszkaniu, aby zaśrubować trumienne wieko, czy też na pewien czas właśnie stamtąd wyszli, jaka to osobliwa chwila zawiodła przybysza w to miejsce. Gdy przyjechałem do Lipska, Adrian zdołał mi jedynie
opisać zmieszanie, z jakim na ten widok zbiegł z trzeciego piętra. Zdaje się, że nie
usiłował zgłębiać przyczyn nagłej śmierci lekarza ani się nimi interesował. Mówił
tylko, że wieczne „phi!” tego człowieka z pewnością zawsze już stanowiło zły omen.
Z tajemnym wstrętem i zwalczając nierozumne przerażenie, muszę teraz zakomunikować, że drugi wybór, jaki Adrian uczynił, stał pod bliźniaczo złą gwiazdą.
Potrzebował dwóch dni na ochłonięcie po doznanym szoku. Potem, znów jedynie
na podstawie lipskiej książki adresowej, udał się pod opiekę niejakiego doktora
Zimbalista, mieszkającego przy jednej z ulicy handlowych zbiegających się na rynku. Na parterze tego domu znajdowała się restauracja, nad nią skład fortepianów,
część zaś drugiego piętra zajmowało mieszkanie owego lekarza, którego porcelanowy szyld już w bramie rzucał się w oczy. Obie poczekalnie dermatologa, z których jedna zarezerwowana była dla pacjentek, były ozdobione roślinami doniczkowymi, pokojowymi lipami i palmami. Również czasopisma medyczne i książki do
przeglądania, na przykład ilustrowaną historię obyczajów, wyłożono w owym pomieszczeniu, gdzie Adrian raz, a potem i drugi jeszcze, czekał na przyjęcie przez
lekarza.
Dr Zimbalist był niskim człowiekiem w rogowych okularach, z owalną łysiną,
rozpościerającą się między rudawymi włosami od czoła aż ku tyłowi głowy i z drobnym, pod samymi tylko dziurkami nosa zapuszczonym wąsikiem, jaki był wówczas w modzie pośród sfer wyższych, a jaki potem stać się miał atrybutem pewnej
historycznej maski. Mowa lekarza była niechlujna a rubaszna, ze skłonnością do
kalamburów. Potrafił na przykład w słowie „spadek” użyć zamiast litery pierwszej, litery „w”, co całkiem zmieniało sens wyrazu, nadając mu znaczenie grubej
jakiejś niezręczności, „wpadki”. Nie odnosiło się wszakże wrażenia, że sam czuł
się przy tym dobrze. Rodzaj tiku, który podciągał mu do góry jeden policzek wraz
z kącikiem ust przy jednoczesnym mruganiu okiem, nadawał mu wyraz skwaszonego niezadowolenia, co wywoływało nieufne, pomieszane i w ogóle fatalne wrażenie. Tak mi go opisał Adrian i takim go przed sobą widzę.
Stała się oto rzecz następująca. Adrian poddał się już dwukrotnie zabiegom
u swego drugiego lekarza i poszedł do niego po raz trzeci. Wchodząc na schody,
między piętrem pierwszym a drugim, spotkał tego, do którego podążał; szedł on
naprzeciw niego w asyście dwóch krzepko zbudowanych mężczyzn o zsuniętych
z czoła melonikach. Doktor Zimbalist miał oczy spuszczone, jak człowiek, który
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idąc po schodach wypatruje stopni. Przegub ręki bransoletą i łańcuszkiem złączony miał z przegubem jednego ze swych towarzyszy. Podniósłszy wzrok i poznawszy swego pacjenta, doktor skrzywił się kwaśno, z drgającym policzkiem, skinął
głową i powiedział: „Innym razem!”. Adrian, przycisnąwszy się plecami do ściany, stanął frontem do owej trójki, przepuścił ją w osłupieniu, chwilę spoglądał za
schodzącymi, po czym sam zszedł ze schodów ich śladem. Zobaczył, że wsiedli do
czekającego przed domem samochodu i odjechali w szybkim tempie.
Tak to, po pierwszej przerwie, skończyła się dalsza kuracja Adriana u doktora
Zimbalista. Muszę tu dodać, że nie zatroszczył się on o ukryte przyczyny drugiego
niepowodzenia, na równi zresztą jak o osobliwe okoliczności, związane z pierwszym. Czemu aresztowano Zimbalista, i to właśnie o godzinie, na którą go zamówił – to Adriana nie zajmowało. Kuracji jednak, przerażony, już potem nie podjął,
nie zwrócił się do trzeciego lekarza. Tym bardziej że lokalne owo schorzenie nawet bez dalszej kuracji niebawem zagoiło się i znikło, a – o czym mogę zapewnić
i czego gotów jestem bronić wobec wszelkich wątpliwości ze strony fachowców –
nie wystąpiły również absolutnie żadne wtórne symptomy. Raz tylko w mieszkaniu
Wendella Kretzschmara, któremu pokazywał właśnie jakieś studium kompozytorskie, doznał Adrian gwałtownego zawrotu głowy, od którego zachwiał się na nogach, i zmuszony był się położyć. Atak ten przeszedł w dwudniową migrenę, która
chyba jedynie nasileniem cierpienia różniła się od poprzednich. A kiedy, przywrócony życiu cywilnemu, przybyłem do Lipska, odnalazłem mego przyjaciela nie
zmienionego ani fizycznie, ani psychicznie.

XX
A może jednak? – Choć przez rok naszej rozłąki nie stał się inny, to jednak stał się
w tym okresie w jeszcze większym stopniu samym sobą, a to wystarczyło, żeby
na mnie wywrzeć wrażenie, zwłaszcza że może zapomniałem już trochę, jaki był.
Opisałem już chłodne nasze pożegnanie w Halle. Ponowne spotkanie, na które się
tak nieskończenie cieszyłem, wcale mu w tym względzie nie ustępowało, tak że
zaskoczony tym, rozbawiony, a zarazem zmartwiony, musiałem przełknąć i pohamować wszystkie uczucia, które przy tej okazji we mnie się przelewały. Nie spodziewałem się, że przyjdzie po mnie na dworzec, nie podałem mu zresztą dokładnej godziny przyjazdu. Po prostu, nie zatroszczywszy się nawet o jakąś kwaterę,
odwiedziłem go w jego mieszkaniu. Gospodyni zameldowała mnie i wszedłem do
pokoju, wołając radosnym głosem jego imię.
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Siedział przy biurku, staromodnej sekreterze ze spuszczaną pokrywą i nasadzoną
u góry szafeczką, i pisał nuty.
– Halo – powiedział nie podnosząc oczu. – Zaraz będziemy mogli pogadać. –
I jeszcze kilka minut pracował, pozostawiając mi do wyboru, czy wolę stać, czy
też się rozgościć. Czytelnik powinien zrozumieć to na równi ze mną. Był to jedynie
przejaw z dawna umocnionej intymności, współżycia, którego roczna zaledwie rozłąka nie zdołała naruszyć. Po prostu, jakbyśmy się pożegnali wczoraj. Mimo to czułem się nieco rozczarowany i zmrożony, choć jednocześnie ubawiony na sposób,
w jaki bawi nas czyjś rys charakterystyczny. Od dawna zasiadłem już w jednym
z foteli pokrytych gobelinem, bez poręczy, stojących po obu stronach założonego
książkami stołu, gdy wreszcie zakręcił wieczne pióro i podszedł do mnie, wcale na
mnie nawet nie spojrzawszy.
– Przybywasz w samą porę – powiedział siadając po drugiej stronie stołu. –
Kwartet Schaffgoscha gra dziś wieczorem Opus 132. Pójdziesz ze mną?
Zrozumiałem, że mówił o późnym dziele Beethovena, kwartecie smyczkowym
a-moll.
– Pójdę tak, jak stoję – odparłem. – Miło mi będzie po tak długiej przerwie usłyszeć znowu owo lydijskie „dziękczynienie ozdrowieńca”.
– Ten puchar – rzekł – wychylam z każdą ucztą. Łzy napływają do oczu! – I jął
rozprawiać o gamach kościelnych i tonalnym systemie Ptolemeusza, zwanym także
„naturalnym”, którego sześć różnych charakterystyk dźwiękowych zredukowane
zostało przez strój temperowany, i.e. fałszywy, do dwóch – dur i moll, oraz o wyższości prawdziwej gamy nad gamą temperowaną. Tę ostatnią nazwał kompromisem
na użytek domowy – jak zresztą i temperowany fortepian był, jego zdaniem, w sam
raz na użytek domowy – prowizorycznym paktem, nie liczącym nawet i stu pięćdziesięciu lat, który umożliwił niejedną rzecz godną uwagi, o, bardzo nawet godną
uwagi, lecz nie należy sobie wmawiać, że zawarty został na całą wieczność. Mówił,
iż czuje wielką satysfakcję na myśl, że to właśnie astronom i matematyk, Claudius
Ptolemeusz rodem z Górnego Egiptu, mieszkający w Aleksandrii, sporządził najlepszą ze wszystkich znanych gam, gamę naturalną, czyli prawdziwą. Dowodzi to
na nowo, mówił, pokrewieństwa muzyki z astronomią, tak jak już tego dowiodła
pitagorejska nauka o kosmicznej harmonii. Wśród tych rozważań powrócił do kwartetu i trzeciej jego części, do jego atmosfery obcości i księżycowego pejzażu oraz
do olbrzymich trudności w jego wykonaniu.
– W zasadzie – mówił – każdy z tej czwórki powinien być Paganinim i mieć
przy tym opanowaną nie tylko swą własną partię, lecz także partie trzech pozostałych, innej rady nie ma. Dzięki Bogu, na kwartet Schaffgoscha można liczyć. Dziś
już umieją to grać, lecz rzecz znajduje się na granicy wykonalności i w tamtych
czasach po prostu nie dawała się grać. Bezlitosna obojętność oderwanego od świa147

ta artysty na sprawy ziemsko-techniczne bawi mnie w tym najbardziej. „A cóż mnie
obchodzą pańskie przeklęte skrzypce?” – odpowiedział komuś, kto się użalał.
Roześmieliśmy się – a osobliwe było jedynie to, żeśmy się w ogóle ze sobą nie
przywitali.
– Zresztą – powiedział – jest tam jeszcze i czwarta część, nieporównane finale
z krótkim marszowym wstępem i owym dumnie nakreślonym recitativem pierwszych skrzypiec, przygotowującym w sposób iście doskonały wejście tematu. Jedno tylko jest przykre – jeśli nie zechcesz nazwać tego pocieszającym, że w muzyce,
przynajmniej w tej muzyce, istnieją rzeczy, dla których przy najlepszych chęciach
nie wynajdziesz w całym królestwie słowa prawdziwie je charakteryzującego przymiotnika, ani nawet kombinacji przymiotników. Męczyłem się nad tym ostatnio, –
nie znajdziesz adekwatnego określenia na ducha, postawę, gest tego tematu. Bo jest
w nim wiele gestu. Tragicznie śmiały? Butny, emfatyczny, porywem we wzniosłość
gnany? Wszystko nie to. A „wspaniały” to oczywiście tylko idiotyczna kapitulacja.
Dochodzi się w końcu do rzeczowego wskazania, do nazwy: „Allegro appassionato”, i to jest jeszcze najlepsze.
Przyznałem mu rację. – Może wieczorem – dorzuciłem – przyjdzie nam jeszcze
jakiś pomysł.
– Musisz wkrótce zobaczyć się z Kretzschmarem – przypomniał sobie. – Gdzie
mieszkasz?
Powiedziałem, że dziś wezmę pokój w jakimkolwiek hotelu, a jutro dopiero rozejrzę się za czymś odpowiednim.
– Rozumiem – rzekł – żeś nie zlecił mi znalezienia ci tutaj czegoś. Tych spraw
nie można powierzać nikomu. Opowiedziałem – dodał – już o tobie i o twym przyjeździe ludziom z „Café Central”. Muszę cię tam niebawem wprowadzić.
Słowem „ludzie” określał krąg młodych inteligentów, z którymi zawarł znajomość przez Kretzschmara. Byłem przekonany, że odnosi się do nich mniej więcej
tak, jak do korporantów z „Winfrieda” w Halle, i gdy powiedziałem, że to bardzo
przyjemnie, iż zdołał tak szybko nawiązać odpowiednie znajomości w Lipsku,
odparł:
– No, znajomości...
– Schildknapp, poeta i tłumacz – dodał potem – jest jeszcze najprzyjemniejszy.
Ale ma to do siebie, że przez pewnego rodzaju nie najlepsze poczucie wartości
własnej zawsze zawodzi, ilekroć spostrzeże, że się czegoś od niego żąda, że się go
potrzebuje, że chce się go trudzić. Człowiek o bardzo silnym albo może i nieco
słabowitym poczuciu niezależności – dorzucił. – Ale sympatyczny, zabawny, pod
względem materialnym zaś tak marnie sytuowany, że z trudem zdobywa środki do
życia.
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W dalszej rozmowie, jeszcze tego samego wieczora, okazało się, czego chciał od
Schildknappa, który jako tłumacz obcował zażyle z językiem angielskim i w ogóle
był żarliwym wielbicielem wszystkiego, co angielskie. Dowiedziałem się, że Adrian szukał tematu do opery i że już wówczas, całe lata, zanim poważnie zabrał się
do tej pracy, miał na oku „Love’s Labour’s Lost”. Od Schildknappa, obytego również i w muzyce, życzył sobie adaptacji tekstu, lecz ten, po części ze względu na
własne prace, po części zapewne i dlatego, że Adrian nie byłby na razie w stanie
wynagrodzić go za to, ani chciał o tym słyszeć. Cóż, oddałem później przyjacielowi tę przysługę i chętnie dziś wspominam pierwszą, wstępną rozmowę, jaką na ten
temat prowadziliśmy owego wieczoru. Stwierdziłem, że tendencja do zaślubin ze
słowem, do wokalnej artykulacji, opanowywała go coraz bardziej: próbował teraz
niemal wyłącznie komponowania pieśni, krótkich i dłuższych śpiewów, nawet fragmentów epickich, przy czym czerpał materiał spośród wykwitu poezji śródziemnomorskiej, zawierającego, w dość szczęśliwym niemieckim przekładzie, prowansalską i katalońską lirykę z XII i XIII wieku, wiersze włoskie, wizjonerskie szczyty
„Boskiej komedii”, a nadto hiszpańszczyznę i portugalszczyznę. W tej dobie rozwoju muzyki, a także wskutek młodego wieku kompozytora, było rzeczą nieuniknioną, iż tu i ówdzie dawał się wyczuwać wpływ Gustawa Mahlera. Lecz już dostrzegało się jakiś dźwięk, postawę, spojrzenie, jakąś osobno idącą melodię, obce
i ściśle na samych sobie oparte jedynie, a w których dziś można rozpoznać mistrza
groteskowej historii „Apokalipsy”.
Najwyraźniej zaznaczało się to w cyklu pieśni do tekstów Czyśćca i Raju, wybranych z mądrym rozeznaniem ich podatności muzycznej: na przykład w utworze,
który mnie szczególnie poruszył, a który Kretzschmar nazwał także bardzo udanym, gdzie poeta dostrzega w blasku Wenus pomniejsze światełka – są to dusze
zmarłych – obracające się w koło jedne wolniej, inne szybciej, „według rodzaju
ich kontemplacji Boga”, i porównuje je do iskier, które w płomieniu, bądź też do
g ł o s ó w , które w śpiewie można rozeznać, „gdy jedna drugą obejmuje”. Zdumiony i zachwycony byłem oddaniem tych iskier w ogniu, tych splatających się ze
sobą głosów. A jednak nie byłem pewny, czy należało dawać pierwszeństwo tym
fantazjom o świetle w blasku światła nad medytacjami, w których myśl dominowała nad wizją, – gdzie wszystko jest pozbawionym odpowiedzi pytaniem, walką
o rzeczy niezgłębione, gdzie „zwątpienie u stóp prawdy kiełkuje” i nawet cherubin,
kontemplujący głębię Boga, nie jest zdolny zmierzyć przepaści wiekuistej Decy
zji. Adrian wybrał na przykład owe przeraźliwie bezwzględne wersety, w których
mowa o potępieniu niewinności i nieświadomości, i gdzie pada pytanie dotyczące
niepojętej sprawiedliwości, wtrącającej do piekła ludzi dobrych i czystych, tyle że
nie ochrzczonych, nie objętych wiarą. Zdobył się na to, aby ująć w dźwięki miażdżącą odpowiedź, wyrażającą całkowitą bezradność dobrych wobec Dobroci samej
w sobie, która jako Źródło Sprawiedliwości w niczym, co rozum nasz skłonny jest
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nazywać niesprawiedliwością, od samej siebie odstąpić nie może. Oburzyła mnie
ta negacja człowieczeństwa na rzecz niedostępnie absolutnej predestynacji, chociaż
bowiem uznaję poetycką wielkość Dantego, zawsze raziła mnie jego skłonność do
okrucieństwa i scen męczarni, i przypominam sobie, iż wymawiałem Adrianowi,
że zdecydował się na skomponowanie muzyki do tego przygnębiającego epizodu.
Przy tej okazji spotkałem spojrzenie jego oczu, jakiego przedtem u niego nie znałem, i o spojrzeniu tym myślałem, zadając sobie pytanie, czy doprawdy miałem
prawo twierdzić, iż po rocznym naszym rozstaniu zastałem Adriana nie zmienionym. Spojrzenie to było dlań odtąd charakterystyczne, mimo iż spotykało się je nieczęsto, od czasu do czasu jedynie, niekiedy bez szczególnego powodu, i doprawdy
było czymś nowym: milczące, przymglone, dalekie, aż graniczące z obraźliwością,
a przy tym zamyślone i pełne zimnego smutku, kończyło się zaś bynajmniej nie
nieprzyjaznym, lecz jednak drwiącym uśmiechem zaciśniętych ust i owym odwracaniem się, należącym do dawnych jego, dobrze mi znanych gestów.
Sprawiało to wrażenie bolesne i, chcąc nie chcąc, przykre. Lecz szybko o nim zapomniałem słuchając dalszego ciągu, muzycznego wyrazu przypowieści o Czyśćcu,
o owym człowieku, który nocą niesie na plecach światło, świecące nie jemu, lecz
rozjaśniające drogę nadchodzącym. Łzy przy tym miałem w oczach. Lecz jeszcze
większym szczęściem napełniła mnie w najdoskonalszy kształt ujęta, z dziewięciu
tylko wierszy złożona apostrofa poety do jego alegorycznej pieśni o tak trudnej
i niejasnej wymowie, nie mającej żadnych widoków na to, aby świat pojął ją według jej ukrytego sensu. Twórca zalecał jej więc, aby prosiła ludzi, żeby przynajmniej jej piękno, jeśli nie głębię, dostrzec zechcieli. „Zważcie przynajmniej, jak
piękna jestem!” Podziwu godnym wydało mi się już wówczas wznoszenie się kompozycji poprzez wszelkie trudności, sztuczną zawiłość i dziwną mękę pierwszych
wierszy aż do łagodnego blasku tego zawołania, aby w sposób wzruszający znaleźć w nim rozwiązanie; nie ukrywałem też bynajmniej wobec kompozytora mej
radosnej aprobaty.
– Tym lepiej, jeśli to już coś warte – odparł; a w toku późniejszych rozmów wyjaśniło się, że owo „już” odnosił nie do swego młodzieńczego wieku, lecz do faktu,
że komponowanie pieśni, mimo oddania każdemu poszczególnemu zadaniu, traktował jednak w ogólności jako przygotowawcze ćwiczenie do zamkniętego, słownomuzycznego dzieła, o którym marzył, a którego przedmiot stanowić miała właśnie
komedia Szekspira. Zamierzał teoretycznie uświetnić ów związek ze słowem, który obecnie zawarł. Muzyka i mowa, upierał się, należą do siebie wzajem, stanowią
w istocie jedno, mowa jest bowiem muzyką, a muzyka mową i rozdzielone powołują się zawsze jedna na drugą, naśladują jedna drugą, posługują się jedna środkami
drugiej i każda z nich pragnie zastąpić drugą. Że muzyka może być początkowo
słowem, że daje się w słowach pomyśleć i zaplanować, usiłował mi demonstrować
stwierdzeniem, że widywano Beethovena, jak komponował za pomocą słów. „Co
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on tam zapisuje w notesie?” – miał ktoś zapytać. – „Komponuje”. – „Ależ on pisze
słowa, nie nuty”. Tak, taki miał zwyczaj. Notował przeważnie słowami zarys myśli
jakiejś kompozycji, dorzucając zaledwie tu i ówdzie po parę nut. Adrian, wyraźnie
przejęty, zatrzymał się nad tym dłużej. Zamysł artystyczny, twierdził, stanowi chyba w ogóle swoistą i jedyną w swoim rodzaju duchową kategorię, lecz trudno sobie wyobrazić, aby kiedykolwiek pierwszy szkic jakiegoś obrazu lub posągu mógł
być wyrażony słowami – co także świadczy o szczególnej współzależności mowy
i muzyki. Jest rzeczą całkiem naturalną, że muzyka od słowa się rozpala, że słowo
wyzwala się z muzyki, jak się to dzieje pod koniec Dziewiątej Symfonii. Ostatecznie prawdą jest i to, że cały rozwój muzyki niemieckiej zdąża ku wagnerowskiemu
dramatowi słowno-muzycznemu i cel swój w tym znajduje.
– J e d e n z celów – powiedziałem, przypominając Brahmsa i muzykę absolutną, wywodzącą się ze „światła na jego plecach”, Adrian zaś zgodził się z moim
zastrzeżeniem tym łatwiej, że to, o czym sam marzył, było najzupełniej niewagnerowskie, jak najdalsze demonizmowi natury i mitycznemu patosowi; miało to być
odnowienie opery buffo w duchu najsztuczniejszego persyflażu i persyflażu sztuczności, wytwór wysoce zwodniczego kunsztu, wykpienie afektowanej ascezy oraz
pięknosłowia, będącego społecznym rezultatem studiów klasycznych. Mówił mi
z zachwytem o tym temacie, który dawał możność umieszczania żywiołowej błazenady obok wysublimowanego komizmu i wydrwienia jednego przez drugie. Archaiczny heroizm, etykieta bufonady z zamarłej już epoki, odżywał w postaci Don
Armada, którego słusznie uznawał za doskonałą postać operową. I cytował mi po
angielsku wiersze owej komedii, które widocznie głęboko mu w serce zapadły:
rozpacz dowcipnego Birona z racji wiarołomnego zakochania się w dziewczynie
mającej w głowie kuleczki smoły zamiast oczu; jego jęki i modły z powodu tej
dziewczyny, która „na Boga, rzecz tę pragnie czynić, choćby sam Argus był strażnikiem jej i eunuchem”. Potem wyrok na tegoż Birona, aby przez cały rok ćwiczył
swój dowcip u łoża jęczących chorych, i jego okrzyk: „Nie, to być nie może, nie
podobna natchnąć weselem duszę konającą”. – „Mirth cannot move a soul in agony” – powtórzył mówiąc, że koniecznie chce któregoś dnia napisać do tego muzykę,
a także do tej nieporównanej rozmowy w piątym akcie o głupocie mędrców, o bezradnym, zaślepionym i hańbiącym nadużywaniu rozumu do przystrajania błazeńskiej czapki namiętności. Takie powiedzenia, twierdził, jak ów dwuwiersz: „Krew
w młodych żyłach mniej wrząca się toczy, niż gdy poważne serce miłość pali” –
„as gravity’s revolt to wantonness” – rodzą się jedynie na szczytach poetyckiego
geniuszu.
Uszczęśliwiony byłem jego zachwytem i rozmiłowaniem, choć wybór tematu
niezbyt mi nawet dogadzał i zawsze czułem się nieco unieszczęśliwiony wyszydzaniem przerostów humanizmu, co w końcu przecież i samą rzecz ośmiesza. Nie
przeszkodziło mi to później w przysposobieniu tego tekstu dla Adriana. Od samego
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początku natomiast usiłowałem z całą mocą wyperswadować mu jego dziwaczny
i całkiem niepraktyczny zamiar skomponowania komedii do tekstu angielskiego,
uważał to bowiem za rzecz jedynie właściwą, godną i autentyczną, a ponadto wydawało mu się to wskazane z uwagi na grę słów i zachowanie staroangielskiego wiersza ludowego z jego doggerelowskim rymem. Odrzucał główne moje zastrzeżenie,
że obcojęzyczny tekst zamknie jego dziełu wszelkie widoki na wystawienie go przez
niemiecką scenę operową, ponieważ odrzucał w ogóle wszelką myśl o współczesnej
publiczności dla swoich samotnych, ekskluzywnych i dziwacznych marzeń. Dziwaczny też był to pomysł, lecz zakorzeniony głęboko w jego osobowości, złożonej
z wyniosłego lęku przed światem, staroniemieckiego prowincjonalizmu Kaisersaschern i zdecydowanie kosmopolitycznych przekonań. Nie na próżno był synem
miasta, w którym pochowany został Otton III. Jego odraza do niemieckości, którą
ucieleśniał (odraza zbliżająca go zresztą do anglisty i anglomana Schildknappa),
przejawiała się pod dwoma przeciwstawnymi postaciami: powikłanej nieśmiałości
wobec świata oraz wewnętrznej tęsknoty do świata i przestrzeni, co umacniało go
w uporze narzucania niemieckim salom koncertowym pieśni w obcym języku albo
raczej: zatajania ich przed nimi z pomocą obcej mowy. Istotnie opublikował jeszcze w ciągu roku, który spędziłem w Lipsku, kompozycje do oryginalnych tekstów
wierszy Verlaine’a i szczególnie przezeń ulubionego Williama Blake’a, których nie
śpiewano od dziesiątków lat. Pieśni do słów Verlaine’a słyszałem później w Szwajcarii. Jedna z nich to ów cudowny wiersz kończący się słowami: „C’est l’heure
exquise”; druga to równie czarująca „Chanson d’Automne”, trzecia to fantastyczno-melancholijny, niewiarygodnie melodyjny trzyzwrotkowy poemat, rozpoczynający się od wierszy:„Un grand sommeilnoir – tombe sur ma vie”. Było też pomiędzy nimi kilka błazeńsko wyuzdanych utworów z cyklu „Fêtes galantes”, jak na
przykład „Hé, bonsoir, la Lune!”, a przede wszystkim owa makabryczna, chichotem skwitowana propozycja: „Mourons ensemble, voulez-vous?” – Co się tyczy
dziwacznej poezji Blake’a, to Adrian napisał muzykę do jego strof o róży, której
życie niszczy ponura miłość robaka, znajdującego drogę do jej karmazynowego
łoża. Ponadto niesamowity, szesnastowierszowy utwór o „Poison Tree”, w którym
poeta łzami podlewa swą wściekłość, opromienia ją uśmiechem i chytrym podstępem, tak że na drzewie wyrasta ponętne jabłko, którym truje się wróg jego, złodziej:
ku radości nienawidzącego leży rankiem pod drzewem, martwy. Złośliwa prostota
tego wiersza została wiernie oddana w kompozycji. Lecz jeszcze większe wrażenie
wywarła na mnie już przy pierwszym słuchaniu pieśń do słów Blake’a wyczarowujących złotą kaplicę, wokół której stoją ludzie pogrążeni we łzach, żałobie, modlitwie,
nie ośmielając się wejść do niej. I oto wyłania się obraz węża, który z nieustępliwym
uporem torując sobie drogę do sanktuarium, wlecze swe długie, oślizgłe cielsko po
kosztownej posadzce i dociera do ołtarza, aby tam oplwać jadem chleb i wino.
„Tak więc” – konkluduje poeta z rozpaczliwą logiką – „tedy” i „zatem” powiada –
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„udałem się do chlewa i położyłem się pomiędzy świniami”. – Muzyka Adriana ze
zdumiewającą wnikliwością oddawała somnambuliczny smutek owej wizji, wzrastające przerażenie, zgrozę wobec zbezczeszczenia, wreszcie gwałtowną rezygnację
z człowieczeństwa, pohańbionego tym widokiem.
Lecz wszystko to są późniejsze sprawy, choć należą one do rozdziału obejmującego lipskie lata Leverkühna. Owego wieczoru po moim przybyciu wysłuchaliśmy
więc razem koncertu w wykonaniu kwartetu Schaffgoscha, a następnego dnia odwiedziliśmy Wendella Kretzschmara, który w cztery oczy mówił mi o postępach
Adriana w taki sposób, że poczułem się szczęśliwy i dumny. Niczego, mówił, nie
lęka się tak, jak tego, aby kiedykolwiek nie przyszło mu żałować, że powołał Adriana ku muzyce. Człowiek o tak wielkiej samokontroli i wzgardzie dla złego smaku i wygodnictwa wobec publiczności będzie miał wprawdzie ciężki los, zarówno
pod względem materialnym jak moralnym, ale tak właśnie być powinno, gdyż jedynie sztuka ma prawo obarczyć ciężarem kogoś, kto wśród łatwizny zanudziłby
się na śmierć. – Zapisałem się także na wykłady Lautensacka i słynnego Bermetera,
szczęśliwy, że nie muszę już ze względu na Adriana słuchać teologii, i pozwoliłem
mu się również wprowadzić do grupy „Café Central”, stanowiącej coś w rodzaju
klubu cyganerii, który zarekwirował w tym lokalu osobny, zadymiony pokój, gdzie
jego członkowie czytali po południu gazety, grali w szachy i omawiali wydarzenia
kulturalne. Byli wśród nich studenci konserwatorium, malarze, pisarze, młodzi wydawcy, a także początkujący adwokaci o artystycznych zainteresowaniach, nadto
paru aktorów z bardzo po literacku prowadzonych „Leipziger Kammerspiele” i inni.
Rüdiger Schildknapp, tłumacz, znacznie od nas starszy, chyba już po trzydziestce,
należał, jak już wspomniałem, również do tego grona, a ponieważ był jedynym,
z którym Adrian bardziej się zbliżył, ja także zbliżyłem się do niego i niejedną godzinę spędziłem w towarzystwie ich obu. A to, że krytycznym okiem obserwowałem przy tym tego człowieka, którego Adrian zaszczycił przyjaźnią, obawiam się,
da się zauważyć w pobieżnym szkicu jego sylwetki, jaki tu pragnę nakreślić, choć
starać się będę, jak zresztą zawsze się starałem, oddać mu sprawiedliwość.
Schildknapp urodził się w jednym z miast śląskich, jako syn urzędnika pocztowego, nie najniższej wprawdzie kategorii, lecz bez możliwości dalszego awansu
na wyższy szczebel służby administracyjnej, w sferę radców rządowych, zarezerwowaną dla ludzi ze stopniem naukowym. Stanowisko takie nie wymaga świadectwa dojrzałości ani uprzednich studiów prawniczych; osiąga się je po paru latach
służby przygotowawczej przez złożenie egzaminu na referendarza. To była kariera
Schildknappa seniora; a ponieważ był człowiekiem dobrze wychowanym, o nienagannych formach i towarzysko również ambitnym, zaś hierarchia pruska albo go
wykluczała z wyższych sfer miasta, albo, jeśli w drodze wyjątku do nich dopuszczała, karmiła go tam upokorzeniami, wadził się ze swym losem i stał się wiecznie
niezadowolonym śledziennikiem, który złym humorem mścił się na najbliższych
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za swe nieudane życie. Rüdiger, syn, opowiadał nam nader plastycznie – przy czym
komizm przekładał nad szacunek – jak społeczne rozgoryczenie ojca zatruwało życie jemu, a także matce i rodzeństwu – i to tym dotkliwiej, że ze względu na kulturę
tego człowieka przejawiało się ono nie w grubiańskiej kłótliwości, lecz w subtelnym cierpiętnictwie i efektownym roztkliwianiu się nad samym sobą. Przychodził
na przykład do stołu i już przy zupie owocowej natrafiał zębem na pestkę wiśni,
uszkadzając sobie koronę. „Popatrzcie – mówił drżącym głosem, rozkładając ręce
– tak właśnie jest, tak się ze mną dzieje, to do mnie podobne, taki już mój los, tak
widocznie być musi! Cieszyłem się na ten posiłek, miałem nawet apetyt, dzień jest
upalny, a po tej chłodnej zupie owocowej obiecywałem sobie orzeźwienie. I oto musiało mnie to spotkać. Dobrze, sami widzicie, że nie mam prawa do radości. Rezygnuję z obiadu. Idę do swego pokoju. Smacznego!” – kończył załamującym się
głosem i odchodził od stołu, wiedząc, że na pewno im nic smakować nie będzie,
gdyż pozostawił ich w głębokim przygnębieniu.
Łatwo sobie wyobrazić, jak ubawiony był Adrian ponuro-wesołym przedstawianiem owych scen, oddawanych z młodzieńczą intensywnością. Musieliśmy przy
tym zawsze nasz śmiech nieco moderować, utrzymując go w granicach oględnego
wyrozumienia, gdyż ostatecznie chodziło tu o ojca opowiadającego. Rüdiger zapewniał, że społeczny kompleks niższości patris familias w mniejszym lub większym stopniu udzielił się im wszystkim i on sam wyniósł z rodzicielskiego domu
coś w rodzaju duchowego urazu; całe to właśnie zmartwienie zdawało się być jedną z przyczyn, dla których odmówił ojcu przyjemności wyrównania tej szczerby
osobiście, odbierając mu nadzieję, że przynajmniej w synu będzie oglądał radcę
rządowego. Zmuszono go do ukończenia gimnazjum, posłano na uniwersytet. Lecz
nie doszedł nawet do egzaminu asesorskiego, natomiast poświęcił się całkowicie
literaturze i wolał raczej zrezygnować z wszelkiej pomocy pieniężnej domu niż zadowolić gorące, a tak dlań nieznośne pragnienia ojca. Pisał poezje wolnym wierszem, krytyczne artykuły i krótkie opowiadania schludną prozą, lecz po części pod
presją materialną, po części dlatego, że własna jego produkcja niezbyt była obfita,
skoncentrował swoją działalność głównie w dziedzinie przekładu, a mianowicie
z ulubionego swego języka angielskiego, i zaopatrywał nie tylko wiele wydawnictw w tłumaczenia angielskiej i amerykańskiej beletrystyki, lecz przyjmował
także od pewnego monachijskiego wydawcy, specjalizującego się w luksusowych
ciekawostkach, zlecenia na tłumaczenie dawniejszej literatury angielskiej, udramatyzowanych moralitetów Skeltona, niektórych sztuk Fletchera i Webstera, paru
dydaktycznych poematów Pope’a; jemu również zawdzięczano znakomite niemieckie wydania Swifta i Richardsona. Dzieła tego rodzaju zaopatrywał w oparte na
poważnych studiach wstępy i oddawał się swej pracy nad przekładami z wielką
skrupulatnością, poczuciem stylu i smaku, z zajadłością trudząc się o ścisłość tłumaczenia, o adekwatność językowego wyrazu, coraz bardziej ulegając intrygującym
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urokom i trudom pracy odtwórczej. Wytwarzało to wszakże pewien stan ducha,
który, choć na innej płaszczyźnie, przypominał nastrój ojca. Czuł się bowiem stworzony na pisarza-twórcę i z goryczą mówił o pełnionej z konieczności służbie na
cudzym zagonie, która go zżerała i wskutek której czuł się napiętnowany w poniżający sposób. Chciał być poetą i był nim też w swym przeświadczeniu, a fakt, że dla
znienawidzonej pracy na kawałek chleba musiał grać rolę pośredniczącego literata,
nastrajał go negatywnie i krytycznie do cudzych poczynań, stanowiąc przedmiot
codziennych jego żalów. „Gdybym tylko miał czas – zwykł był mawiać – i mógł
pracować, zamiast harować, pokazałbym im, co potrafię!” – Adrian skłonny był
mu wierzyć w tym względzie, lecz ja, sądząc go może zbyt ostro, podejrzewałem
w tych jego trudnościach w zasadzie wygodny pretekst, którym sam siebie zwodził
wobec braku wybitnych wrodzonych impulsów twórczych.
Przy tym wszystkim nie należy go sobie wyobrażać jako zrzędę, przeciwnie,
był bardzo wesoły, aż niemądrze czasem, obdarzony wybitnie anglosaskim poczuciem humoru, z charakteru zaś całkowicie tym, co Anglicy nazywają „boyish”, –
zaznajamiał się natychmiast ze wszystkimi synami Albionu, przybywającymi do
Lipska jako turyści, obieżyświaty, adepci muzyki, używał ich języka z giętkością
i swobodą, wynikającą z pokrewieństwa duchowego, uprawiał „talking nonsense”
z upodobaniem i ochotą, umiał też bardzo zabawnie naśladować ich próby mówienia po niemiecku, ich akcent, ich nazbyt poprawne pomijanie potocznych wyrażeń,
ich cudzoziemską słabość do bardzo literackiego zaimka „ów, owa”, na przykład
gdy mówili: „Popatrzcie na owo”, zamierzając jedynie powiedzieć: „Spójrzcie no”.
Wyglądał też zupełnie jak oni – wcale jeszcze nie wspomniałem o jego powierzchowności. Prezentował się bardzo dobrze i niezależnie od ubogiego, zawsze jednakowego stroju, do którego zmuszały go materialne warunki, elegancko i ze sportową dystynkcją. Miał bardzo wyraziste rysy twarzy, a ich szlachetny charakter
z lekka tylko upośledzał nieco postrzępiony i miękki zarazem zarys ust, jaki często
obserwowałem u Ślązaków. Wysoki, barczysty, wąski w biodrach, długonogi, nosił
dzień w dzień te same, mocno już podniszczone kraciaste bryczesy, długie wełniane
pończochy, ciężkie żółte buty, koszulę ze zgrzebnego płótna o otwartym kołnierzu,
na niej zaś jakąś kurtkę o barwie już nieokreślonej i zbyt krótkich rękawach. Ręce
miał jednak wytworne, o długich palcach i pięknie ukształtowanych, owalnych,
wypukłych paznokciach, a cała jego postać była tak niezaprzeczenie „gentlemanlike”, że mógł się ważyć w swym bynajmniej nie salonowym codziennym stroju
brać udział w przyjęciach, na których obowiązywał strój wieczorowy – kobietom
podobał się i tak zawsze bardziej niż jego rywale w nieskazitelnej czerni i bieli
i widywano go na takich przyjęciach otoczonego nieukrywanym niewieścim podziwem.
A jednak! A mimo to! Chociaż niepozorna jego powłoka zewnętrzna, dająca się
wytłumaczyć pospolitym brakiem pieniędzy, nie potrafiła przynieść uszczerbku
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jego nobliwości, która przebijała jako prawda naturalna i ostawała się wszystkiemu,
to prawda ta z kolei była po części złudzeniem i w tym to skomplikowanym sensie
był Schildknapp pozerem. Sportowy jego wygląd wprowadzał w błąd, nie uprawiał
bowiem żadnych sportów z wyjątkiem odrobiny narciarstwa zimą ze swymi Anglikami w „Saskiej Szwajcarii”, przy czym zresztą łatwo nabawiał się nieżytu jelit,
co, moim zdaniem, nie było takie niewinne, gdyż mimo opalonej twarzy i barczystej postaci zdrowie jego bynajmniej nie opierało się na zbyt mocnych podstawach,
a w młodości miał nawet kiedyś krwotok płucny, czyli miał skłonność do gruźlicy.
Szczęście, którym się cieszył u kobiet, nie odpowiadało, na podstawie moich obserwacji, szczęściu, którym się one u niego cieszyły. – przynajmniej indywidualnie;
otaczał bowiem cały ród niewieści swym pełnym uwielbieniem, nieokreślonym,
a ogólnym uwielbieniem, które tak dalece dotyczyło tej płci jako takiej i możliwości uszczęśliwienia całego świata, że w poszczególnych wypadkach okazywał się
mało aktywny, powściągliwy i pełen rezerwy. Świadomość, że może mieć tyle miłosnych przygód, ile tylko zapragnie, zdawała się mu wystarczać i odnosiło się wrażenie, że płoszy go wszelki związek z rzeczywistością, ponieważ upatrywał w tym
zamach na możliwości. Możliwości zaś były jego domeną, niezmierzony ich obszar
był jego królestwem, – i tu, w tym względzie, był naprawdę poetą. Z nazwiska
swego wnioskował, że jego przodkowie stanowili konną eskortę książąt i rycerzy,
a choć sam nigdy nie siedział na koniu i wcale nie szukał po temu okazji, czuł się
urodzonym jeźdźcem. Atawistycznym wspomnieniom, dziedzictwu krwi przypisywał fakt, że nader często śnił o jeździe konnej, i przekonywająco demonstrował
nam, jak naturalną dlań rzeczą było trzymać lewą ręką cugle, a prawą klepać kobyłę po szyi. Najczęstszym zwrotem w jego ustach było słowo „należałoby”. Była
to formułka tęsknego rozważania możliwości, których spełnieniu przeszkadzała
niezdolność powzięcia decyzji. Należałoby zrobić to lub owo, być tym lub owym,
mieć to i to. Należałoby napisać powieść obyczajową o Lipsku, należałoby – choćby
jako pomywacz talerzy – odbyć podróż dookoła świata, studiować fizykę, astronomię, nabyć niewielki mająteczek i już tylko w pocie czoła uprawiać rolę. Kiedy
w sklepie towarów kolonialnych kazaliśmy zemleć sobie trochę kawy, potrafił powiedzieć przy wyjściu, kręcąc głową w zadumie: „Należałoby mieć sklep towarów
kolonialnych!”
Mówiłem już o poczuciu niezależności Schildknappa. Wyrażało się ono już w jego wstręcie do służby państwowej, w wyborze wolnego zawodu. Lecz był on jednocześnie sługą wielu panów i miał w sobie coś z pieczeniarza. Dlaczegóż by zresztą,
w swojej trudnej sytuacji materialnej, nie miał ciągnąć korzyści ze swego dobrego
wyglądu i towarzyskiego powodzenia? Przyjmował często zaproszenia, jadał obiady
w różnych lipskich domach, również i u bogatych Żydów, choć nieraz można było
usłyszeć od niego antysemickie wypowiedzi. Ludzie, którzy czują się poniżeni, niedocenieni, a obdarzeni są przy tym szlachetnym wyglądem zewnętrznym, często szu156

kają satysfakcji w poczuciu wyższości rasowej. W jego wypadku osobliwością było
jedynie to, że nie lubił również i Niemców, przekonany był o ich niższości w rodzinie narodów i tym znów tłumaczył z kolei fakt, że już raczej, albo już od razu,
woli trzymać się z Żydami. Kobiety zaś, żony żydowskich wydawców i bankierów,
podnosiły ku niemu oczy z uczuciem głębokiego podziwu swej rasy dla niemieckiej pańskiej krwi i długich nóg i znajdowały wielką przyjemność w obdarowywaniu go; sportowe pończochy, paski, swetry i szaliki, które nosił, były przeważnie
upominkami, i to nie zawsze nie sprowokowanymi. Potrafił bowiem, towarzysząc
jakiejś pani przy „shoppingu”, wskazać przedmiot i powiedzieć: „No, pieniędzy na
to bym nie wydał. Najwyżej przyjąłbym w prezencie”. I przyjmował prezent z miną
człowieka, który przecież powiedział, że nie wydałby na taką rzecz pieniędzy. Poza
tym jednak dowodził sobie i innym swej niezależności odmawiając z zasady wszelkich przysług, – w ten sposób mianowicie, że był nieuchwytny, gdy go potrzebowano. Jeśli brakowało partnera do stołu i proszono, żeby przyszedł, niechybnie
odmawiał. Jeśli ktoś na podróż lub na odbycie przepisanej przez lekarza kuracji
w uzdrowisku pragnął zapewnić sobie jego miłe towarzystwo, mógł być tym bardziej pewien jego odmowy, im wyraźniej okazywał, że mu na przebywaniu z nim
zależało. Dlatego też odrzucił propozycję Adriana, żeby wygotować mu libretto
z „Love’s Labour Lost”. Przy tym bardzo lubił Adriana, był serdecznie do niego
przywiązany, Adrian zaś nie wziął mu za złe tego zawodu, był w ogóle pełen pobłażliwości wobec jego słabostek, z których zresztą sam Schildknapp się wyśmiewał, zbyt wdzięczny natomiast za jego miłą rozmowę, opowiadania o ojcu i angielskie bzdury, aby czuć do niego jakąkolwiek urazę. Nigdy nie widziałem, żeby śmiał
się tyle, i to aż do łez, jak podczas spotkań z Rüdigerem Schildknappem. Jako prawdziwy humorysta potrafił Schildknapp nawet z najbardziej niepozornych rzeczy
wydobyć natychmiast nieodparty komizm. Faktem jest na przykład, że gryzienie
twardych sucharków przytępia słuch jedzącego ogłuszającym chrzęstem i odcina
go od świata zewnętrznego; otóż Schildknapp zademonstrował nam przy herbacie,
jak to zajadające sucharki towarzystwo ani rusz się wzajemnie zrozumieć nie może
i całą konwersację ograniczyć musi do„Słucham?”, „Czy pan coś powiedział?”,
„Chwileczkę, proszę!” A jakże potrafił się śmiać Adrian, gdy Schildknapp wadził
się z własnym odbiciem w lustrze! Był on bowiem próżny – nie w banalny sposób,
lecz w sensie poetyckim, wobec niezmierzonych, znacznie jego zdolność decyzji
przekraczających możliwości szczęścia na świecie, dla których pragnął zachować
siebie pięknym i młodym, martwił się więc skłonnością swej twarzy do przedwczesnych zmarszczek i zbyt rychłego starzenia się. Usta jego i tak miały w sobie coś
starczego i wraz z prosto nad nimi zarysowanym, nieco zbyt wydłużonym nosem,
który wciąż jeszcze można było określać jako klasyczny, pozwalały przewidywać
fizjonomię Rüdigera w starości. Dochodziły do tego jeszcze zmarszczki na czole,
bruzdy od nosa ku ustom i rozmaite kurze łapki. Przybliżał więc nieufnie twarz do
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lustra, stroił kwaśną minę, przytrzymywał brodę kciukiem i palcem wskazującym,
z obrzydzeniem gładził własne policzki i odpychał swe odbicie gestem prawej ręki
tak wyrazistym, że obaj, Adrian i ja, wybuchaliśmy głośnym śmiechem.
Nie wspomniałem jeszcze o tym, że oczy jego miały zupełnie tę samą barwę co
oczy Adriana. Przedziwna to nawet była wspólnota; wykazywały bowiem dokładnie jednakową szaro-niebiesko-zieloną mieszaninę barw i nawet identyczną rdzawą obwódkę wokół źrenic można było stwierdzić u obydwu. I choćby to brzmiało
nie wiem jak osobliwie, zawsze zdawało mi się, a zdawało mi się tak poniekąd dla
własnego uspokojenia, jakoby śmiechem opętana przyjaźń Adriana z Schildknappem miała jakiś związek z tą jednakową barwą ich oczu – co równało się myśli, że
polega ona na równie głębokiej, co pogodnej o b o j ę t n o ś c i . Nie potrzebuję
chyba dodawać, że zawsze zwracali się do siebie po nazwisku i per „pan”. Choć
nie potrafiłem tak zabawić Adriana jak Schildknapp – górowałem jednak nad nim
wyniesionym z lat dziecinnych spoufaleniem.

XXI
Dziś rano, gdy Helena, zacna moja żona, przygotowywała nam śniadanie i rześki
górno-bawarski dzień jesienny zaczynał się wyłaniać z nieodstępnych mgieł, przeczytałem w gazecie o szczęśliwie nam odżywającej wojnie podmorskiej, której
ofiarą w ciągu dwudziestu czterech godzin padło nie mniej niż dwanaście statków,
w tym dwa wielkie parowce pasażerskie, jeden angielski, drugi brazylijski, wraz
z pięciuset podróżnymi. Sukces ten zawdzięczamy nowej torpedzie o bajecznych
właściwościach, którą zdołała skonstruować niemiecka technika, i nie potrafię stłumić w sobie pewnego rodzaju satysfakcji na myśl o naszej zawsze tak żywotnej
wynalazczości i mimo liczne klęski nieugiętej sprawności narodowej, jaka ciągle
jeszcze stoi całkowicie do dyspozycji reżimu, który poprowadził nas na tę wojnę
i istotnie cały kontynent do stóp nam złożył, zastępując marzenia intelektualistów
o europejskich Niemczech nieco przerażającą wprawdzie, kruchą i, jak się wydaje,
nieznośną światu rzeczywistością niemieckiej Europy. To mimowolne uczucie
satysfakcji ustępuje też zawsze wobec myśli, że tego rodzaju niekiedy zdarzające
się triumfy, jak zatapianie statków czy też sam w sobie wspaniały figiel – uprowadzenie obalonego włoskiego dyktatora, służyć mogą jedynie budzeniu fałszywych
nadziei i przedłużeniu wojny, która zdaniem znawców nie może już być wygrana.
Takie jest też zdanie rektora naszej wyższej szkoły teologicznej we Freising, monsignora Hinterpförtnera, który wyznał mi je bez ogródek w cztery oczy przy wieczornym kuflu, – a jest to człowiek bynajmniej nie zdradzający podobieństwa
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z owym namiętnym uczonym, wokół którego ogniskował się ubiegłego lata ów tak
straszliwie we krwi zatopiony bunt monachijskich studentów, lecz którego światowy umysł nie zezwala na żadne iluzje, nawet na takie, które czepiają się kurczowo
różnicy między niewygraniem a przegraniem wojny, czyli przesłaniają człowiekowi prawdę, że zagraliśmy va banque i że klęska naszych zamiarów podbicia całego
świata równać się musi katastrofie narodowej najpierwszej wielkości.
Mówię to wszystko, aby przypomnieć czytelnikowi, w jakich okolicznościach
historycznych odbywa się spisywanie życiorysu Leverkühna, i aby zwrócić mu
uwagę, jak związane z moją pracą podniecenie nieustannie, aż do całkowitego zatarcia się różnicy, zlewa się w jedno z przejęciem wywołanym wstrząsami dnia.
Nie mówię tu o roztargnieniu, gdyż wydarzenia te nie potrafią, jak mi się wydaje,
oderwać mnie na dobrą sprawę od mego biograficznego zamysłu. Mimo to i mimo
mego osobistego bezpieczeństwa, wolno mi chyba powiedzieć, że czasy te nie nazbyt sprzyjają stałemu wypełnianiu zadania takiego jak moje. A że ponadto, właśnie podczas monachijskich niepokojów i egzekucji, opadła mnie dreszczami się
rozpoczynająca grypa, która na dziesięć dni przykuła mnie do łóżka, a potem na
długi jeszcze czas nadwątliła tak fizyczne jak i duchowe siły sześćdziesięcioletniego człowieka, nic dziwnego, że wiosna i lato przeszły w późną już jesień, od chwili
gdy pierwsze linijki moich wynurzeń rzuciłem na papier. Doznaliśmy tymczasem
zniszczenia naszego czcigodnego miasta z powietrza, zniszczenia, które wołałoby
o pomstę do nieba, gdybyśmy to nie my właśnie, sami obciążeni winą, byli nim
dotknięci. Że jednak my to jesteśmy, krzyk nasz zamiera w powietrzu i, jak niegdyś modlitwa króla Klaudiusza, „nie może dotrzeć do nieba”. Jakże dziwacznie
brzmi zresztą wobec sprowokowanych przez nas samych nikczemności ów lament
nad kulturą w ustach tych, którzy wstąpili na arenę dziejów jako głosiciele i wysłannicy odmładzającego świat, w zbrodniczości pogrążonego barbarzyństwa! Niejeden
już raz ów grom zniszczenia i wstrząsu runął blisko mojej samotni, dech zapierając
w piersiach. Straszliwe bombardowanie miasta Dürera i Willibalda Pirckheimera
nie było już bynajmniej odległym jakimś wydarzeniem, a gdy Sąd Ostateczny dotknął i Monachium, siedziałem w moim gabinecie blady i dygocący na równi ze
ścianami, drzwiami i szybami naszego domu i – trzęsącą się ręką pisałem ten oto
życiorys. Ręka moja bowiem i tak przy tym drży ze względu na sam temat, mało
ważne jest tedy, że zwykłe to zjawisko nasiliło się jeszcze nieco z powodu zewnętrznych straszliwości.
Przeżyliśmy, powiadam, z tym rodzajem nadziei i dumy, do którego pobudza
nas manifestacja sił niemieckiego narodu, początek nowego szturmu naszych wojsk
na rosyjskie hordy, broniące swego niegościnnego, lecz widocznie głęboko umiłowanego kraju, – ofensywę, która po paru tygodniach przeobraziła się w rosyjską
i od tej chwili doprowadzała jedynie do nie kończącej się i niepowstrzymanej utraty
terenu, jeśli o samym tylko terenie mówić. W głębokim osłupieniu przyjęliśmy do
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wiadomości lądowanie wojsk amerykańskich i kanadyjskich na południowo-wschodnim brzegu Sycylii, upadek Syrakuz, Katanii, Messyny, Taorminy i z mieszanymi
uczuciami strachu i zazdrości, z dojmującym przeświadczeniem, że sami ani w złym,
ani dobrym sensie nie bylibyśmy do tego zdolni, dowiedzieliśmy się, jak to pewien
kraj, którego mentalność pozwala mu jeszcze wyciągnąć zwykłe, trzeźwe konsekwencje z całego szeregu skandalicznych klęsk i strat, pozbył się swego wielkiego
człowieka, aby nieco później przystać wobec świata na to, czego i od nas żądają,
lecz na co zgoda nawet w najgłębszej nędzy wyda nam się ofiarą zbyt świętą i wielką: na bezwzględną kapitulację. Tak, my jesteśmy całkiem odmiennym, zwykłym
a trzeźwym sprawom przeciwnym narodem o potężnym tragizmie ducha i miłość
nasza dotyczy jedynie przeznaczenia, wszelkiego przeznaczenia, choćby stać nim
się miała zagłada, zapalająca na niebie krwawą łunę zmierzchu bogów!
Natarcie Moskali na terenie naszego przyszłego spichrza zbożowego, Ukrainy,
i elastyczne cofanie się naszych oddziałów na linię Dniepru towarzyszyło mojej
pracy – lub raczej ona tym wydarzeniom towarzyszyła. Przed paru dniami okazała
się oczywista niemożność utrzymania i tej bariery obronnej, mimo że nasz führer,
ingerując w pośpiechu, położył potężną tamę temu odwrotowi, wypowiadając celne
słowo nagany o „stalingradzkiej psychozie” i rozkazując utrzymać linię Dniepru
za wszelką cenę. Cena ta, wszelka cena, została uiszczona, wszakże nadaremnie;
a dokąd i jak daleko rozleje się jeszcze czerwona powódź, o której piszą nasze gazety, pozostawiono naszej, do najbardziej już awanturniczych skoków skłonnej
wyobraźni. Do dziedziny fantastyki bowiem zaliczyć należy tak przeciwną wszelkiemu pojęciu porządku i przezorności myśl, że same Niemcy mogłyby stać się
areną którejś z naszych wojen. Przed dwudziestu pięciu laty potrafiliśmy zapobiec
temu w ostatniej chwili, lecz wzrastający obecnie tragiheroiczny stan naszych umysłów zdaje się już nie pozwalać nam na skwitowanie przegranej sprawy, dopóki
nie urzeczywistnią się rzeczy nie do pomyślenia. Dzięki Bogu, szerokie przestrzenie rozpościerają się jeszcze pomiędzy nacierającą od wschodu zagładą a ojczystymi naszymi polami i możemy być gotowi do poniesienia na tym froncie niejednej
jeszcze przykrej porażki, aby tym zajadlej bronić naszej europejskiej przestrzeni
życiowej przed śmiertelnymi wrogami niemieckiego ładu na zachodzie. Inwazja
na naszą piękną Sycylię nie była bynajmniej dowodem, że nieprzyjaciel zdoła również postawić stopę na głównym i stałym lądzie włoskim. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności okazało się to jednak możliwe i w ubiegłym tygodniu wybuchło
w Neapolu sprzyjające aliantom komunistyczne powstanie, skutkiem którego miasto to okazało się miejscem niegodnym już pobytu wojsk niemieckich, tak iż po
sumiennym zniszczeniu biblioteki i pozostawieniu bomby zegarowej na poczcie
głównej ewakuowaliśmy je z podniesionym czołem. Tymczasem mówi się o próbach inwazji w rejonie Kanału, pokrytego podobno statkami, a zwykły obywatel
zadaje sobie niedozwolone z pewnością pytanie, czy to, co wydarzyło się we Wło160

szech i dalej w górę tego półwyspu jeszcze się wydarzyć może, nie będzie mogło
wydarzyć się również i we Francji albo gdzie bądź, wbrew wszelkiej ustalonej
wierze w nienaruszalność twierdzy europejskiej.
Tak, monsignore Hinterpförtner ma rację: jesteśmy zgubieni. Rzec pragnę: wojna jest przegrana, lecz oznacza to więcej niż przegranie jednej kampanii, znaczy to
istotnie, że m y jesteśmy zgubieni, że zgubiona jest nasza sprawa i dusza, nasza
wiara i nasza historia. Koniec już z Niemcami, koniec, zarysowuje się nieopisana
klęska ekonomiczna, polityczna, moralna i duchowa, słowem klęska wszechogarniająca, – a ja nie chcę pożądać tego, co nam zagraża, bo jest to rozpacz i jest to
obłąkanie. Nie chcę pożądać tego, gdyż zbyt głębokie jest współczucie moje, nieszczęsna litość moja jest po stronie tego potępionego narodu, a gdy wspomnę jego
zryw i ślepy zapał, owo powstanie, ów wyłom, wybuch i przełom, tę rzekomo
oczyszczającą odnowę, to narodowe odrodzenie sprzed lat dziesięciu – gdy pomyślę o tym pozornie świętym upojeniu, z którym co prawda jako ostrzegawczy znak
fałszu zmieszane było wiele dzikiej brutalności, morderczej podłości, wiele brudnej uciechy z hańbienia, dręczenia i poniżania, a które już wtedy niosło ze sobą
wsposób dla każdego myślącego człowieka oczywisty wojnę, całą tę wojnę – serce
mi się ściska na myśl, że dokonana podówczas niesamowita inwestycja wiary, entuzjazmu i historycznej egzaltacji musi obecnie rozprysnąć się w bankructwie bez
precedensu. Nie, nie chcę tego pożądać – a przecież muszę tego pożądać – i wiem
również, że tego pożądałem, że pożądam dziś i że radośnie to powitam: z nienawiści do zbrodniczej pogardy dla rozumu, do grzesznego wypierania się prawdy, do
grubiańsko rozanielonego kultu mitów kuchennych, karygodnego pomylenia degeneracji z czasem minionym, przekupnych nadużyć i haniebnej licytacji wszystkiego, co stare i prawe, wierne i bliskie, rdzennie niemieckie, a z czego nam chłystki
i kłamcy przygotowali odwodzący od zmysłów, trujący fuzel. Za przepotężne upojenie, którym stale spragnieni upojenia oszałamialiśmy się i w którym przez całe
lata zwodniczej euforii przekraczaliśmy wszelkie granice upodlenia – musimy
zapłacić. Czym? Wymówiłem już to słowo, wypowiedziałem je w związku ze słowem „rozpacz”. Nie powtórzę go. Nie sposób dwukrotnie zwalczyć zgrozy, z którą
nakreśliłem je powyżej, żałośnie wykoślawiając litery.
*

*

*

Gwiazdki również stanowią wytchnienie dla oczu i umysłu czytelnika; niekoniecznie musi być nim od razu dobitnie inicjujący przedział rzymskiej cyfry i w żaden sposób nie mogłem uprzedniej dygresji w teraźniejszość, nie przeżywaną już
przez Adriana Leverkühna, nadać charakteru osobnego rozdziału. Stworzywszy
z pomocą tych obojętnych znaków obraz typograficznie jaśniejszy, będę raczej
uzupełniał ten odcinek pewnymi dalszymi wiadomościami z okresu lipskich lat
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Adriana, nie ukrywając bynajmniej przed samym sobą, że w ten sposób rozdział
ten nabiera mocno niejednolitego wyglądu i wydaje się złożony z heterogenicznych fragmentów, – a przecież wystarczy aż nadto, że z poprzednim poszło mi nie
lepiej. Odczytując wszystko, co tam opowiedziałem: dramaturgiczne plany i pragnienia Adriana, jego najwcześniejsze pieśni, bolesny wyraz, jaki zagościł w jego
spojrzeniu przez okres naszego rozstania, nęcące intelektualnie piękności szekspirowskiej komedii, muzyka Leverkühna do obcojęzycznych wierszy i jego płochliwy kosmopolityzm, a nadto jeszcze klub cyganerii w „Café Central”, z którą to
wzmianką łączy się z przesadnym może nakreślony rozmachem portret Rüdigera
Schildknappa – odczytując to wszystko zadaję więc sobie, i słusznie, pytanie, czy
tak różnorodne elementy mogą właściwie złożyć się na jednorodny rozdział. Lecz
czyż nie przypominam sobie, że już od początku zmuszony byłem stawiać sobie
zarzuty z powodu braku opanowania i konstrukcyjnego porządku przy tej robocie?
Również i moje usprawiedliwienie jest wciąż to samo. Temat ten jest mi zbyt bliski.
Nazbyt tu chyba brakuje wszelkiej sprzeczności, a choćby samego tylko rozróżnienia pomiędzy materiałem a twórcą. Czyż nie powtarzałem już niejednokrotnie, że
życie, które tu opisuję, bliższe mi jest, droższe i bardziej przejmujące niż moje
własne? A to, co najbliższe, najbardziej przejmujące i najbardziej własne, nie jest
„materiałem”: jest to o s o b a – i nie od niej mi doznawać wrażenia artystycznego
podziału. Daleki jestem od zaprzeczania powadze sztuki; lecz kiedy sprawa staje
się poważna, gardzimy sztuką i nie jesteśmy do niej zdolni. Mogę tu tylko powtórzyć, że paragrafy i gwiazdki są w tej książce jedynie ustępstwem na rzecz oczu
czytelnika, gdyby bowiem o mnie tylko chodziło, spisałbym to wszystko jednym
tchem i jednym ciągiem, bez jakiegokolwiek podziału, ba, nawet bez wcięć i akapitów. Brak mi jedynie odwagi, aby tak bezlitosne dzieło kunsztu drukarskiego
oferować oczom czytającej publiczności.
*

*

*

Rok cały przeżywszy w Lipsku z Adrianem wiem także, w jaki sposób spędził
tam pozostałe trzy lata swego pobytu; pouczył mnie o tym jego konserwatywny
sposób życia, sprawiający często wrażenie sztywności i mogący niekiedy nawet
mnie przygnębić. Nie darmo wyrażał w swym liście sympatię dla owej chęci „niewiedzenia o niczym” i pozbawionego przygód życia Chopina. I on również nie
chciał nic wiedzieć, nic widzieć, nic właściwie przeżywać, przynajmniej w manifestującym się, zewnętrznym tego słowa znaczeniu; za nic miał odmianę, nowe doznania zmysłowe, rozrywki, odpoczynek, a szczególnie odnośnie tego ostatniego,
mianowicie odpoczynku, wyśmiewał z upodobaniem wszystkich, co to nieustannie
odpoczywają, wzmacniają się i opadają – a nikt nie wie, po co. „Odpoczynek –
mawiał – jest dla takich, którym na nic się nie zda”. Niewiele zależało mu na po162

dróżach, podejmowanych celem zwiedzania, gromadzenia wrażeń, kształcenia się.
Gardził rozkoszą wzroku i, o ile słuch miał aż nadto wrażliwy, o tyle od najdawniejszych czasów nie odczuwał potrzeby kształcenia swego oka na dziełach sztuki
plastycznej. Podział ludzi na wzrokowców i słuchowców uważał za słuszny i niezaprzeczenie prawdziwy, sam zaś zdecydowanie zaliczał siebie do tych drugich.
Co się mnie tyczy, to nigdy nie uważałem, że podział ten można ściśle przeprowadzić, i osobiście nigdy naprawdę nie wierzyłem w niewrażliwość i lenistwo jego
oka. Goethe też twierdził wprawdzie, że muzyka jest darem wrodzonym i wewnętrzną zdolnością, nie potrzebującą nadmiaru pożywienia z zewnątrz ani życiowego
doświadczenia. Lecz istnieje przecież widzenie wewnętrzne, wizja, która jest czymś
innym i więcej ogarnia niż zwykły ogląd. Nadto istnieje głęboka sprzeczność w
tym, aby człowiek mógł być tak wrażliwy na oko ludzkie, którego blask przecież
tylko okiem chwyta, jak Leverkühn, a przy tym całkowicie odrzucał percepcję
świata przy pomocy tego organu. Wystarczy mi tylko wymienić nazwiska Marii
G o d e a u , Rudiego S c h w e r d t f e g e r a czy Nepomuka S c h n e i d e w e i n a , aby uprzytomnić sobie wrażliwość, a nawet słabość Adriana wobec uroku oczu – czarnych, niebieskich, – przy czym oczywiście zdaję sobie sprawę, że
popełniam błąd bombardując czytelnika nazwiskami, z którymi w najmniejszym
nawet stopniu nie wie, co począć, a których ucieleśnienie jest jeszcze w dalekiej
perspektywie, – gruba zaś oczywistość tego błędu pozwala wnioskować o jego
dowolności. Lecz, co prawda, cóż właściwie znaczy dowolność! Zdaję sobie doskonale sprawę, że umieściłem tu te przedwczesne, pusto brzmiące nazwiska pod
niejakim przymusem.
Podróż Adriana do Grazu, którą podjął nie dla samego podróżowania, przerwała
monotonny tryb jego życia. Podobną przerwą była podjęta wspólnie z Schildknappem wycieczka nad morze, za której owoc można uznać ów jednoczęściowy obraz
symfoniczny. Z tym zaś łączy się trzeci z kolei wyjątek, podróż do Bazylei, którą
odbył w towarzystwie swego nauczyciela Kretzschmara, aby uczestniczyć w koncertach barokowej muzyki sakralnej, organizowanych przez bazylejski zespół wokalny w kościele Św. Marcina, a w których Kretzschmar miał wykonywać partię
organową. Wysłuchali „Magnificat” Monteverdiego, studiów organowych Frescobaldiego, jednego z oratoriów Carissimiego oraz jednej kantaty Buxtehudego. Wrażenie, jakie ta „musica riservata” wywarła na Adrianie, muzyka afektowana, traktująca w reakcji na holenderski konstruktywizm słowa Biblii ze zdumiewająco
ludzką swobodą i deklamatorską śmiałością wyrazu, przybierając ją w bezlitośnie
obrazową aktywność instrumentalną, – wrażenie to było niezwykle silne i trwałe;
listownie i ustnie mówił mi wtedy wiele o owej pojawiającej się u Monteverdiego
modernizacji środków muzycznych, przesiadywał też potem dużo w bibliotece lipskiej i robił wyciągi z „Jephte” Carissimiego i „Psalmów Dawidowych” Schütza.
Któż chciałby zapoznawać stylistyczny wpływ tego madrygalizmu w pseudoreli163

gijnej muzyce jego lat ostatnich, w „Apokalipsie” i „Doktorze Faustusie”? Element
aż do ostatecznych granic posuniętej ekspresji zawsze u niego dominował, wraz
z intelektualną namiętnością do surowego ładu i holenderskiej linearności. Innymi
słowy: żar i chłód występowały obok siebie w jego utworach, niekiedy zaś, w najbardziej genialnych momentach, zlewały się w jedno, l’esspressivo owładało ścisłym kontrapunktem, obiektywizm nabierał rumieńca uczuć, tak iż odnosiło się
wrażenie rozżarzonej konstrukcji, która mnie, jak nic innego, nasuwała na myśl
ideę demonizmu i zawsze przypominała płomienisty plan, jaki według legendy
Ktoś nakreślił był niegdyś na piasku wahającemu się budowniczemu katedry kolońskiej.
Związek pierwszej podróży Adriana do Szwajcarii z poprzednią na wyspę Sylt
polegał jednak na następującej sprawie: w tym kulturalnie tak ożywionym i niezależnym kraju istniało i istnieje dotąd pewne stowarzyszenie muzyków, organizujące między innymi tak zwane czytane próby orkiestralne, „lectures d’orchestre”, to
znaczy: zarząd, stanowiący jednocześnie jury, zlecał jednej z krajowych orkiestr
symfonicznych i jej dyrygentowi wykonywanie dzieł młodych kompozytorów, lecz
jedynie tytułem próby, wobec grupy fachowców a z wykluczeniem publiczności,
aby dać okazję przesłuchania własnych utworów, zebrania doświadczeń i pouczającej konfrontacji fantazji z rzeczywistością dźwięku. Podobna lektura odbyć się
miała niemal równocześnie z koncertem w Bazylei przy udziale Orchestre de la
Suisse Romande w Genewie, a Wendell Kretzschmar zdołał dzięki swym stosunkom uzyskać umieszczenie w programie „Fosforescencji morza” Adriana, – utworu
młodego Niemca, co było wyjątkiem. Dla Adriana było to zupełną niespodzianką;
Kretzschmar bowiem nie odmówił sobie przyjemności pozostawienia go w niewiedzy. Adrian nic nie przeczuwał nawet i wtedy, gdy jechał już ze swym nauczycielem na próbę z Bazylei do Genewy. A potem rozbrzmiało pod batutą pana Ansermeta jego własne „leczenie korzeni”, owa porcja mrocznie migotliwego impresjonizmu, której sam nie traktował serio, już przy pisaniu nie traktował serio, zaś przy
krytycznym jej wykonaniu siedział jak na rozżarzonych węglach. Śmieszna to męczarnia dla artysty świadomość, że audytorium identyfikuje go z utworem, który
on sam wewnętrznie już przerósł, który był dlań jedynie igraniem z czymś, w co
sam nie wierzył. Na szczęście wszelkiego rodzaju manifestacje uznania lub nagany
były przy tego rodzaju próbach wykluczone. Prywatnie tylko przyjmował komplementy, zastrzeżenia, wytknięcia błędów i porady w języku niemieckim i francuskim, nie przecząc przy tym ani zachwyconym, ani niezadowolonym. Nie zgodził
się też zresztą z nikim. Pozostał z Kretzschmarem jakiś tydzień czy dziesięć dni
w Genewie, Bazylei i Zurychu i przelotnie zetknął się z artystycznymi środowiskami tych miast. Wiele pociechy chyba tam z niego nie mieli, nie bardzo wiedząc, co
z nim począć, przynajmniej jeśli spodziewali się naiwności, ekspansywności i koleżeńskiej wylewności. Niektórzy, tu lub ówdzie, byli być może współczująco po164

ruszeni jego nieśmiałością, otaczającą go samotnością, wzniosłym ciężarem jego
egzystencji, – a raczej wiem, że tak bywało, i uważam to za zrozumiałe. Z własnego doświadczenia wiem. że w Szwajcarii znaleźć można wiele współczucia dla
cierpień, wiele zrozumienia, co łączy się tam ponadto, bardziej niż w innych ośrodkach o wybujałej kulturze, chociażby w intelektualnym Paryżu, ze staromiejskim
charakterem jej mieszczaństwa. Stanowiło to tajemny punkt styczny. Z drugiej zaś
strony utajona nieufność Szwajcarów wobec Niemca z Rzeszy natknęła się tu na
szczególny wypadek niemieckiej nieufności wobec „świata” – jakkolwiek dziwne
mogłoby się wydawać nazywanie „światem” tego małego, sąsiadującego z nami
kraiku w przeciwstawieniu do rozległej i potężnej Rzeszy Niemieckiej z jej ogromnymi miastami. W rzeczy samej wszakże przejawia się tu niezaprzeczalna reguła:
Szwajcaria, neutralna, wielojęzyczna, pozostająca pod wpływami Francji, owiana
tchnieniem Zachodu, jest w istocie, mimo swych niepozornych rozmiarów, znacznie bardziej „światem”, w znacznie większym stopniu europejską sceną niż polityczny kolos na północ od niej, gdzie słowo „międzynarodowy” od dawna stało się
obelgą, a obskurny prowincjonalizm zepsuł atmosferę i zaprawił ją stęchlizną. Oto
wspomniałem już o wewnętrznym kosmopolityzmie Adriana. Lecz niemiecki kosmopolityzm był chyba zawsze czymś różnym od światowości, a przyjaciel mój
był właśnie człowiekiem, którego światowość przyprawiała o zmieszanie, który
nie czuł się przez nią wchłonięty. Na kilka dni przed Kretzschmarem powrócił do
Lipska, do tego z pewnością światowego miasta, gdzie jednak światowość raczej
jest gościem niż domownikiem, – do tego cudacznie gadającego miasta, gdzie po
raz pierwszy żądza tknęła jego dumę; wstrząs to był głęboki, przeżycie o takiej
głębi, o jaką świata nie podejrzewał, a które, o ile rozeznanie moje jest słuszne, niemało się przyczyniło do jego onieśmielenia wobec świata.
Przez cztery i pół roku swego pobytu w Lipsku zajmował Adrian nadal swoje
dwupokojowe mieszkanie przy Petersstrasse, w pobliżu Collegium Beatae Virginis, gdzie znowu przyczepił nad pianinem swój „magiczny kwadrat”. Słuchał wykładów filozofii i historii muzyki, czytał i robił wyciągi w bibliotece i przynosił
Kretzschmarowi swoje kompozytorskie ćwiczenia do oceny: utwory fortepianowe,
„koncert” na orkiestrę smyczkową i kwartet na flet, klarnet, corno di basseto i fagot, – wymieniam utwory, które znam i które się zachowały, choć nigdy nie były
publikowane. Rola Kretzschmara polegała na wytykaniu Adrianowi słabych miejsc,
zalecaniu korektury tempa, ożywienia jakiegoś drętwego rytmu, wyraźniejszego
sprofilowania jakiegoś tematu. Wskazywał mu to głos środkowy, który grzęznął
w piachu, to znowu bas, który zamierał, zamiast pozostawać w ruchu. Kładł palec
na motywie przejściowym, który wykazywał pozorną jedynie zwartość, nie wynikającą z organicznej konieczności i zagrażającą naturalnemu tokowi całej kompozycji. Mówił mu właściwie tylko to, co artystyczny rozsądek ucznia sam mógł mu
powiedzieć i co mu już był powiedział. Nauczyciel jest uosobionym sumieniem
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adepta, utwierdzającym go w wątpliwościach, wyjaśniającym mu przyczyny jego
niezadowolenia, podsycającym dążenie do doskonałości. Lecz uczeń taki jak Adrian nie potrzebował w zasadzie żadnego korektora i mistrza. Świadomie przynosił
mu rzeczy niegotowe, aby wysłuchać o nich tego, co sam już wiedział, – i ubawić
się tym artystycznym rozsądkiem nauczyciela, pozostającym w całkowitej zgodzie
z jego własnym, – ów artystyczny r o z s ą d e k – akcent należy tu położyć na
drugą część tego zwrotu, – który jest właściwym reprezentantem idei dzieła, – nie
idei j e d n e g o tylko dzieła, lecz idei samego opusu, w sobie samym ugruntowanego, obiektywnego i harmonijnego tworu w ogóle, – będąc menagerem jego zwartości, jednolitości, organicznej całości, tym, co zakleja szpary i zatyka dziury, co
stwarza ów „naturalny tok”, który początkowo wcale nie istniał, a więc bynajmniej
nie jest czymś naturalnym, lecz produktem sztuki, – słowem, później dopiero i pośrednio konstruuje ów menager wrażenie bezpośredniej i organicznej koncepcji.
W każdym dziele jest wiele pozorów, można by nawet pójść dalej i powiedzieć, że
jest ono pozorne samo w sobie, jako „dzieło”. Ma bowiem ambicję, aby uwierzono, że nie zostało wypracowane, lecz powstało i wyskoczyło niczym Pallas Athene
z głowy Jowisza w pełnym rynsztunku swej cyzelowanej zbroi. Jest to jednak złudzenie. Nigdy żadne dzieło tak się nie ukazywało. Składa się na nie praca, artystyczna praca na rzecz pozorów – i nasuwa się pytanie, czy przy dzisiejszym stanie naszej świadomości, naszego rozeznania i poczucia prawdy ta gra jest jeszcze
dozwolona, psychicznie jeszcze możliwa, czy można ją jeszcze traktować poważnie, czy dzieło jako takie, ów twór samowystarczalny i harmonijnie w sobie zamknięty, stoi jeszcze w jakimkolwiek legalnym związku z całkowitą niepewnością, problematycznością i brakiem harmonii naszych stosunków społecznych, czy
wszelki pozór, nawet najpiękniejszy i właśnie najpiękniejszy, nie stał się dzisiaj
kłamstwem.
Nasuwa się, powiadam, pytanie, to znaczy: nauczyłem się zadawać sobie takie
pytanie wskutek obcowania z Adrianem, którego bystrowzroczność lub, jeśli wolno
takie słowo utworzyć, bystroczułość w tych rzeczach była absolutnie nieprzekupna.
Własnej mojej dobroduszności obce były takie spostrzeżenia, które on wypowiadał
jako krótkie, wtrącane w rozmowę aperçus, i bolały mnie one, – nie ze względu na
moją zranioną dobroduszność, lecz z uwagi na niego; bolały mnie, przygnębiały,
napawały lękiem, gdyż widziałem w nich niebezpieczne utrudnienie jego życia, inhibicje paraliżujące rozwój jego talentów. Słyszałem, jak mówi:
– Dzieło sztuki? To złudzenie. To rzecz, co do której mieszczuch pragnie, aby
jeszcze istniała. To przeciwne prawdzie i przeciwne powadze. Prawdziwą i poważną jest jedynie owa bardzo krótko, skrajnie skoncentrowana chwila muzyczna...
Jakże miałem się tym nie martwić, skoro wiedziałem, że sam przecież aspirował
do stworzenia dzieła, planował skomponowanie opery!
Słyszałem również, jak mówił:
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– Sumienie sztuki sprzeciwia się już dzisiaj grze i pozorom. Sztuka chce przestać być pozorem i grą, chce stać się poznaniem.
Czyżby wszystko, co przestaje zgadzać się z tą jego definicją, nie przestawało
istnieć w ogóle? I jakże to sztuka chce istnieć jako poznanie? Przypomniałem sobie to, co Adrian pisał z Halle do Kretzschmara o rozszerzaniu się królestwa banału. Kretzschmar jednak nie dał się przez to zachwiać w swej wierze w powołanie
swojego ucznia. Lecz te nowsze wypady, zwrócone przeciwko grze i pozorom, to
znaczy przeciwko samej formie, zdawały się ukazywać tak wielkie rozszerzenie
królestwa banału, rzeczy niedopuszczalnych, że groziło to pochłonięciem wszelkiej
sztuki w ogóle. Z głęboką troską zadawałem sobie pytanie, jakie wysiłki, intelektualne sztuczki, chwyty i ironia byłyby potrzebne, aby ją uratować, zdobyć ponownie i dojść do stworzenia dzieła, które jako strawestowana niewinność przyznałoby
się do tego stanu świadomości, z którego pokładów zostało wydobyte!
Biedny mój przyjaciel dał sobie pewnego dnia, a raczej pewnej nocy dokładnie
wyłożyć sprawy tu ledwie napomknięte, i to wyłożyć straszliwymi usty, przez
przerażającego pomocnika. Istnieje protokół tej rozmowy i w odpowiednim miejscu go przytoczę. Wyjaśnił mi on i wytłumaczył należycie instynktowny lęk, jaki
budziły we mnie podówczas wypowiedzi Adriana. Lecz to, co wyżej nazwałem
„strawestowaniem niewinności”, – jakże często i osobliwie ujawniało się od najwcześniejszych już lat w jego twórczości! Występują w niej bowiem, na najwyższym stopniu muzycznego rozwoju, na tle najskrajniejszych napięć, „banalności”
– oczywiście nie w sensie sentymentalnym lub w znaczeniu zamaszystej uprzejmości, lecz banalności w sensie technicznego prymitywizmu, naiwności więc albo
pozorne naiwności, które mistrz Kretzschmar z uśmiechem przepuszczał swemu
niezwykłemu wychowankowi: z pewnością dlatego, iż nie upatrywał w nich naiwności pierwszego, że się tak wyrażę, stopnia, lecz coś wykraczającego poza nowatorstwo i szmirę, śmiałość w przebraniu debiutanckim.
Jedynie w ten sposób rozumieć można również owe trzynaście pieśni do słów
Brentana, którym, zanim zakończę ten odcinek, muszę jeszcze koniecznie poświęcić choć słowo, a które często sprawiają wrażenie drwiącego i zarazem majestatycznego traktowania spraw zasadniczych, boleśnie napominkowego zironizowania
tonalności, temperowanego systemu i tradycyjnej muzyki w ogóle.
Adrian niewątpliwie uprawiał w swym lipskim okresie tak gorliwie muzykę wokalną dlatego, że uważał liryczny związek muzyki ze słowem za przygotowanie do
związku dramatycznego, o którym przemyśliwał. Prawdopodobnie łączyło się to
jednak również ze skrupułami, jakie żywił w duchu z racji losów i historycznej sytuacji samej sztuki wraz z autonomią dzieła. Powątpiewał o formie, jako o grze i pozorze, – tak więc mała, liryczna forma pieśni mogła mu się wydawać jeszcze najłatwiejszą do przyjęcia, najpoważniejszą, najprawdziwszą; mogło zdawać mu się,
że najlepiej wypełnia jego teoretyczne wymaganie skoncentrowanego skrótu. Nie167

które z tych pieśni przy tym, jak choćby już pierwsza, „Dziewczyno miła” z owym
symbolem literowym, czy „Hymn”, „Weseli muzykanci”, „Myśliwy i pasterz” i inne, nie tylko są dość długie, lecz ponadto Leverkühn domagał się, aby uważano
i traktowano je zawsze jako całość, a więc jako jedno dzieło wynikające z pewnej
określonej koncepcji stylistycznej, z jednej podstawowej głoski, z kongenialnego
spotkania z określoną, wzniosie i głęboko rozmarzoną duszą poetycką, i nigdy nie
chciał zezwolić na wykonanie poszczególnych pieśni, lecz żądał wykonania całego
cyklu, począwszy od niepojęcie zagmatwanego i zmąconego „Wstępu” z wizjonerskim zakończeniem:
O gwiazdo i kwiecie, o szato miłości,
w boleści i w czasie, i w ciemnej wieczności!
aż do mrocznej potęgi utworu końcowego:
Ja znam tę postać... imię jej śmierć

a rygorystycznym tym zastrzeżeniem utrudniał niesłychanie publiczne wykonanie
owych pieśni za swego życia, zwłaszcza że jedna z nich, „Weseli muzykanci”, napisana jest na cały kwintet głosów: matki, córki, dwóch braci i owego chłopca, co
to „za młodu nogę był złamał”, a więc na alt, sopran, baryton, tenor i głos dziecięcy, wykonujących po części zespołowo, po części solowo, po części zaś w duecie
(mianowicie obu braci) ów czwarty numer cyklu. Pieśń ta była pierwszą, którą Adrian zorkiestrował, ściślej zaś napisał ją od razu na małą orkiestrę ze smyczków,
drzewa i perkusji; gdyż wiele mówi się w tym osobliwym wierszu o piszczałkach,
tamburynie, karillonach i czynelach, o wesołych trylach skrzypek, wśród których
niewielka, utrapiona swą fantastyką trupa wciąga po nocy, „gdy nie dojrzy nas
ludzkie oko”, parę kochanków w izdebce, pijanych gości i samotną dziewczynę
w czarodziejski krąg swoich melodii. Klimat i nastrój tego utworu, upiornie balladowo-uliczna, pełna uroku i udręki atmosfera jego muzyki, są jedyne w swoim
rodzaju. A jednak waham się przyznać mu palmę pierwszeństwa spośród owych
trzynastu wierszy, gdyż wiele z nich rzuca muzyce intymniejsze wyzwanie niż ten,
o muzyce słowami mówiący i głębsze też w niej znajduje spełnienie.
„Warzy babula wężową strawę” – to następna pieśń, owo „Mario, gdzie w gościnie byłaś?”, owo siedmiokrotne „Ach, biada, pani matko, biada!”, które z niewiarygodnym kunsztem wczuwania się wyczarowuje najintymniejsze i najtęskniejsze,
najmroczniejsze ostępy niemieckiej pieśni ludowej. Rzecz bowiem ma się tak, że
ta świadoma, prawdziwa i aż przemądrzała muzyka bez ustanku i w boleściach zabiega o względy ludowej melodii. Ta zaś, nigdy nie urzeczywistniona, w niepewności istnienia, to pobrzmiewa we fragmentach, to rozbrzmiewając znika ponownie
w obcym jej duchowi muzycznym stylu, z którego przecież nieustannie usiłuje się
zrodzić. Przejmująca to wizja artystyczna i zaskakujący kulturalny paradoks, gdyż
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w przeciwieństwie do naturalnego procesu rozwojowego, gdzie z żywiołu wyłania
się wysubtelnione uduchowienie, tutaj ono właśnie odgrywa rolę prymitywu i z jego
to objęć usiłuje się wyrwać naiwność.
Gwiazd uciszenie
wśród świętych wspomnień
poprzez przestrzenie
spływa aż do mnie.

Oto zagubiony niemal w przestworzach dźwięk, kosmiczny ozon innego utworu,
w którym duchy żeglują w złocistych łodziach po niebiańskim jeziorze, a dźwięczne kaskady olśniewających pieśni opadają ku ziemi i wznoszą się wzwyż.
Wszystko w przyjaźni miłośnie złączone,
pociechę żałobna przynosi ci ręka
i światła krążą nocami pędzone;
i wszystko się w duszy wiekuiście sprzęga.

Z całą pewnością we wszelkich literaturach rzadko kiedy dźwięk i słowo spotykały się i potwierdzały wzajemnie tak, jak tu. Muzyka obraca tu spojrzenie na siebie samą i kontempluje swą własną istotę. Ten pociechę niosący i żałobny sposób,
w jaki dźwięki podają sobie ręce, to wzajemne zespolenie się i sprzęganie wszechrzeczy w pokrewieństwie i zmienności – to ona właśnie, zaś Adrian Leverkühn jest
jej młodocianym mistrzem. –
Kretzschmar, jeszcze zanim opuścił Lipsk, aby objąć stanowisko pierwszego
kapelmistrza teatru miejskiego w Lubece, zatroszczył się o wydanie drukiem tych
brentanowskich pieśni. Scott w Moguncji wziął je w komis, to znaczy: Adrian miał
z pomocą Kretzschmara i moją (obaj bowiem wzięliśmy w tym udział) ponieść koszt
druku i pozostawał przy prawach autorskich zapewniając komisantowi 20 procent
zysku od wpływów netto. Adrian czuwał nader skrupulatnie nad sporządzaniem
wyciągu fortepianowego, żądał szorstkiego, niesatynowanego papieru formatu in
quarto, szerokiego marginesu, nie nazbyt wielkiego zagęszczenia nut. Nadto uparł
się przy wydrukowaniu uwagi wstępnej, że odtwarzanie dzieła na koncertach i imprezach dozwolone jest tylko za zgodą autora i tylko w całości, przy wykonaniu
wszystkich trzynastu utworów. Poczytano mu to za objaw pretensjonalności i zastrzeżenie to, wraz ze śmiałością pomysłów muzycznych, przysporzyło znacznych
trudności w rozpowszechnianiu owych pieśni. W roku 1922 zabrzmiały one, wprawdzie nie w obecności Adriana, lecz przynajmniej w mojej, w sali koncertowej w
Zurychu, pod dyrekcją znakomitego dra Volkmara Andreä, przy czym partię chłopca, co to „za młodu złamał był nogę”, w pieśni „Weseli muzykanci”, odśpiewał,
czystym jak dzwoneczek i niewymownie wzruszającym głosem mały Jakub Nägli,
nieszczęśliwym trafem istotnie kalekie, o szczudełku chodzące dziecko.
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Wspomnę tu zresztą mimochodem, że ów piękny pierwodruk wierszy Klemensa
Brentano, na którym Adrian opierał się podczas swej pracy, był prezentem ode
mnie; z Naumburga przywiozłem mu ów tomik do Lipska. Oczywiście wybór tych
trzynastu pieśni był całkowicie jego sprawą; nie wywarłem na to najmniejszego
nawet wpływu. Lecz mogę powiedzieć, że niemal jedna w drugą odpowiadały one
moim pragnieniom i oczekiwaniom. – Niestosowny to prezent, pomyśli pewno
czytelnik; cóż bowiem wspólnego miała moja osoba, moje wykształcenie i zasady
moralne z językowymi rojeniami romantycznego poety, wybiegającymi ze sfery
dziecięco-ludowej dźwięczności w krainę duchów, aby nie rzec wręcz: degeneracji? Muzyka – mogę na to jedynie odpowiedzieć – skłoniła mnie do ofiarowania
tego prezentu – muzyka, która w tych wierszach tak lekko drzemie, że wystarczyło
najdelikatniejszego dotknięcia powołanej ręki, aby ją obudzić.

XXII
Gdy Leverkühn opuścił Lipsk we wrześniu 1910 roku, a więc w tym czasie, gdy ja
rozpocząłem już pracę w gimnazjum w Kaisersaschern, sam zrazu również powrócił w swe strony rodzinne, do Buchel, aby wziąć udział w weselu siostry, które
tam właśnie się odbywało, a na które wraz z rodzicami i ja także byłem zaproszony. Urszula, dwudziestoletnia już dziewczyna, poślubiła optyka, Johannesa Schneideweina z Langensalza, zacnego człowieka, którego poznała podczas odwiedzin
u przyjaciółki w tym uroczym uzdrowisku w pobliżu Erfurtu. Schneidewein, o dziesięć czy dwanaście lat starszy od narzeczonej, był Szwajcarem chłopskiego pochodzenia z okolic Berna. Rzemiosła swego, szlifowania szkieł, nauczył się był w swej
ojczyźnie, potem jednak jakimś zrządzeniem losu znalazł się w Niemczech i nabył
w owym miasteczku sklep z okularami i wszelkiego rodzaju sprzętem optycznym,
który prowadził z dobrym szczęściem. Był bardzo przystojny i zachował miły dla
ucha, rozważny a godny dialekt szwajcarski, przetykany zachowanymi staroniemieckimi wyrażeniami o osobliwie uroczystym brzmieniu, który Urszula Leverkühn już teraz zaczynała od niego przejmować. I ona również, chociaż nie była
pięknością, miała powabną postać, z rysów twarzy raczej do ojca, ze sposobu bycia
podobna do matki, ciemnooka, szczupła, naturalna i miła. Tak więc oboje stanowili parę, na której oko z zadowoleniem spoczywało. Między rokiem 1911 i 1923
urodziło im się czworo dzieci; Róża, Ezechiel, Rajmund i Nepomuk, i wszystkie
były urocze: najmłodszy jednak, Nepomuk, był aniołkiem. Lecz o tym później, dopiero pod sam koniec opowieści.

170

Gości weselnych było niewielu: pastor, nauczyciel, wójt gminy Oberweiler,
wszyscy ze swymi żonami; z Kaisersaschern prócz nas, Zeitblomów, tylko stryj
Mikołaj; powinowata pani Elsbeth z Apoldy; jakieś zaprzyjaźnione z Leverkühnami
małżeństwo z Weissenfels wraz z córką; nadto brat Georg, agronom, i zarządczyni, pani Luder – to już wszyscy. Wendell Kretzschmar nadesłał z Lubeki telegram
z życzeniami, który nadszedł do Buchel podczas obiadu. Nie było to wieczorne
przyjęcie. Zgromadzono się wczesnym przedpołudniem, po ślubnej ceremonii w
wiejskim kościele zebraliśmy się przy znakomitym śniadaniu, w pięknie miedzianymi naczyniami ozdobionej jadalni w domu panny młodej, a wkrótce potem nowożeńcy odjechali ze starym Thomasem na stację do Weissenfels, aby wyruszyć
stamtąd w podróż do Drezna, podczas gdy goście weselni pozostali jeszcze kilka
godzin przy wyśmienitych likierach owocowych pani Luder.
Adrian i ja wybraliśmy się owego popołudnia na spacer wokół Kuhmulde i na
Zionsberg. Mieliśmy do pogadania na temat redakcji tekstu do „Love’s Labour’s
Lost”, której się podjąłem i co stanowiło już przedmiot wielu naszych rozmów i obszernej korespondencji. Z Syrakuz i Aten zdołałem był przesłać mu już scenariusz
i fragmenty dialogu w niemieckiej wersyfikacji, w których opierałem się na Tiecku
i Hertzbergu, dodając niekiedy, gdy skróty tego wymagały, w możliwie dobrym
stylu utrzymane przyczynki własne. Chciałem bowiem koniecznie przynajmniej
przedłożyć mu również i niemiecką wersję libretta, mimo iż trwał ciągle w zamiarze skomponowania całej opery do tekstu angielskiego.
Adrian był wyraźnie zadowolony, że zdołał się wyrwać z grona weselnych gości
na świeże powietrze. Przymglony jego wzrok wskazywał, że dręczy go ból głowy,
– dziwne było zresztą, że te same oznaki można było zaobserwować w kościele
oraz przy stole również i u jego ojca. Jest rzeczą zrozumiałą, że nerwowa ta dolegliwość występowała zwłaszcza przy uroczystych okazjach, pod wpływem wzruszenia i podniecenia. Tak się to przejawiało u ojca. W wypadku syna przyczyną
psychiczną było raczej to, że tylko pod przymusem i wbrew woli brał udział w tej
uroczystej ofierze dziewictwa, która ponadto dotyczyła jego własnej siostry. Osłonił zresztą swoje nieukontentowanie słowami uznania dla prostoty i braku wszelkiej ostentacji, z jaką w tym wypadku potraktowano całą sprawę, dla pominięcia
„tańców i obrządków”, jak się wyraził. Pochwalał, że wszystko odbyło się za białego dnia, że ślubne kazanie starego pastora było proste i krótkie i że przy stole nie
wygłoszono jakichkolwiek aluzyjnych przemówień, a nawet dla wszelkiej pewności, w ogóle przemówień zaniechano. Lepiej byłoby jeszcze, gdyby zdołano uniknąć również welonu, białej szaty śmiertelnej dziewictwa i trumiennych atłasowych
pantofelków. Szczególnie zaś życzliwie mówił o wrażeniu, jakie wywarł na nim
narzeczony, obecnie zaś już mąż Urszuli.
– Dobre oczy – mówił – i dobra rasa, porządny, rzetelny i czysty człowiek. Miał
prawo starać się o nią, patrzeć na nią, pożądać jej – pożądać jej dla chrześcijań171

skiego łoża, jak to my, teologowie, mówimy, pełni słusznej dumy, że zdołaliśmy
wyszachrować od diabła cielesne zespolenie czyniąc zeń sakrament, sakrament
chrześcijańskiego małżeństwa. Bardzo śmieszne jest w istocie to kaperowanie naturalnej grzeszności w imię uświęcenia przez samo tylko przydanie słowa „chrześcijański”, – co w gruncie rzeczy nic przecież nie zmienia. Lecz trzeba przyznać,
że obłaskawienie zła naturalnego, płci, przy pomocy chrześcijańskiego małżeństwa
było rozumnym wybiegiem.
– Niechętnie słyszę – odparłem – że naturę utożsamiasz ze złem. Humanizm tak
stary jak i nowy nazywa to zniesławieniem źródeł życia.
– Mój drogi, nie ma tam zbyt wiele do zniesławienia.
– Popada się przez to – ciągnąłem dalej – w rolę tego, co dziełom bożym zaprzecza, stając się adwokatem nicości. Kto w diabła wierzy, już doń należy.
Zaśmiał się krótko.
– Nie znasz się na żartach. Mówiłem przecież jako teolog, a więc z konieczności
i j a k teolog.
– Dajże spokój! – odparłem śmiejąc się również. – Zwykłeś traktować swoje
żarty poważniej niż swoją powagę.
Prowadziliśmy tę rozmowę na gminnej ławce pod klonami na szczycie Zionsbergu, w jesiennym popołudniowym słońcu. Faktem było, żem sam już wówczas
w konkury chodził, chociaż ze ślubem, a nawet oficjalnymi zaręczynami, trzeba
było czekać do ustalenia się mojej sytuacji, i że pragnąłem opowiedzieć mu o Helenie i o tym moim zamiarze. Rozważania jego bynajmniej nie ułatwiały mi tego
zadania.
– „I mają być jedno ciało” – zaczął znowu. – Czy to nie dziwaczne błogosławieństwo? Pastor Schröder darował sobie dzięki Bogu ten cytat. W obliczu pary
nowożeńców raczej przykro tego słuchać. Lecz intencja jest jak najlepsza i rzecz
w tym, co nazwałem obłaskawieniem. Widocznie chodzi tu o wyświęcenie z małżeństwa elementu grzechu, zmysłowości i w ogóle brzydkiej pożądliwości – pożądliwość bowiem istnieje jedynie w dwoim ciele, nie w jednym, a że mają być jednym ciałem, jest przeto pospolitą bzdurą. Z drugiej jednak strony nie można się
dość nadziwić, że jedno ciało pożąda drugiego – to przecież fenomen, – ależ tak,
zupełnie wyjątkowy fenomen miłości. Oczywiście zmysłowość i miłość są od siebie zawsze nieodłączne. I najlepiej można oczyścić miłość z zarzutu zmysłowości,
jeśli się, odwrotnie, udowodni istnienie elementu miłosnego w zmysłowości. Pożądanie obcego ciała oznacza przezwyciężenie istniejących zazwyczaj oporów, polegających na obcości „ja” wobec „ty”, tego, co moje, wobec tego, co cudze. Ciało –
żeby już zachować terminologię chrześcijańską – normalnie nie odczuwa wstrętu
jedynie wobec samego siebie. Z cudzym nie chce mieć nic wspólnego. Jeśli nagle
obce ciało staje się przedmiotem pożądania i rozkoszy, to stosunek „ja” do „ty”
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alterowany zostaje w sposób, dla którego określenie „zmysłowość” jest jedynie
pustym słowem. Nie można się obejść bez pojęcia miłości, nawet jeśli rzekomo
nic duchowego w grę tu nie wchodzi. Wszelki akt zmysłowy jest przecież przejawem czułości, jest dawaniem w braniu rozkoszy, szczęściem przez uszczęśliwianie,
świadczeniem miłości. „Jednym ciałem” kochankowie nigdy nie byli, a przepis ten
chce wraz z pożądaniem wygnać z małżeństwa miłość.
Dziwnie przejęty i zmieszany byłem jego słowami i powstrzymywałem się od
spojrzenia na niego ukradkiem, choć kusiło mnie, żeby to zrobić. Wspomniałem
już, czego się doznawało za każdym razem, gdy Adrian mówił o rozkoszy zmysłów.
Nigdy jednak dotąd nie wywnętrzał się do tego stopnia i wydawało mi się, że sposób jego mówienia miał w sobie jakąś niezwyczajną mu wyrazistość, stanowił lekki
nietakt wobec samego siebie, a więc i wobec słuchacza, co mnie zaniepokoiło, wraz
ze świadomością, że mówił to wszystko ze wzrokiem przymglonym migreną. Przy
tym sens jego wywodów był mi nader sympatyczny.
– Dobrześ ryknął, lwie! – odparłem z żywością, na jaką tylko było mnie stać. –
Oto, co się zowie stać o dzieło boże. Nie, z diabłem nie masz nic wspólnego. Zdajesz sobie chyba sprawę, że mówiłeś przed chwilą znacznie bardziej jako humanista
niż jako teolog?
– Powiedzmy: jako psycholog – odpowiedział. – To taki neutralny stan pośredni. Ale wydaje mi się, że są to ludzie najbardziej miłujący prawdę.
– A jakby to było – zaproponowałem – gdybyśmy pogadali teraz całkiem prywatnie i po mieszczańsku? Chciałem ci zakomunikować, że mam zamiar...
I powiedziałem mu, jaki to mam zamiar, opowiedziałem o Helenie, jak ją poznałem, jak się odnaleźliśmy. Jeśli zdołam przez to wpłynąć na większą serdeczność jego gratulacji – dorzuciłem – to zapewniam go, że już z góry udzielam mu
dyspensy od „tańców i obrzędów” na moim weselu.
Był niesłychanie ubawiony.
– Wspaniale! – wykrzyknął. – Zacny młodzieńcze, masz zatem ochotę wstąpić
w związki małżeńskie. Jakiż to chwalebny zamysł! Takie rzeczy zawsze zaskakują,
choć właściwie nic w tym nie ma zaskakującego. Przyjmij moje błogosławieństwo!
But, if thou marry hang me by the neck, if horns that year miscarry!
– Come, come, you talk greasily – zacytowałem z tej samej sceny. – Gdybyś znał
tę dziewczynę, a także istotę naszego związku, wiedziałbyś, że nie należy obawiać
się o mój spokój, a raczej przeciwnie, wszystko tu zmierza do utrwalenia spokoju
i bezpieczności, unormowanego i niczym nie zakłóconego szczęścia.
– Nie wątpię o tym – powiedział – nie wątpię także, że wam się to uda.
Przez chwilę zdawał się odczuwać chęć uściśnięcia mi ręki, ale zaniechał tego.
Rozmowa ucichła na moment, a potem, gdy ruszaliśmy już w drogę powrotną, skierowała się znów ku głównemu tematowi, ku planowanej operze, mianowicie ku
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owej scenie w czwartym akcie, której tekstem posłużyliśmy się dla żartu, a którą
między innymi koniecznie chciałem opuścić. Gra słów była w niej bardzo gorsząca,
dramaturgicznie zaś zbędna. Skróty były w każdym razie nieuniknione. Komedia
nie może trwać cztery godziny – to było i jest głównym moim zastrzeżeniem wobec „Śpiewaków norymberskich”. Lecz Adrian upatrzył sobie, zdaje się, właśnie
owo „Old sayings” Rosalindy i Boyeta, owo „Thou can’st not hit it, hit it, hit it” itd.
dla kontrapunktu uwertury i targował się w ogóle o każdy epizod, choć musiał się
roześmiać, gdy mu powiedziałem, że przypomina mi kretzschmarowskiego Beissla
i jego naiwną żarliwość w chęci wyrażenia przynajmniej połowy świata w muzyce. Twierdził zresztą, że nie czuje się tym porównaniem zażenowany. Na zawsze
przylgnęła doń odrobina tego humorystycznego szacunku, jaki zaczął odczuwać na
pierwsze już wieści o tym osobliwym nowatorze i prawodawcy muzycznym. Może
się to wydać absurdalne, ale nigdy nie przestał o nim myśleć, ostatnio zaś myślał
częściej niż kiedykolwiek.
– Przypomnij sobie tylko – powiedział – jak wtedy od razu broniłem jego dziecinnej tyranii podziału nut na „panów” i „sługi” przed twym zarzutem bezsensownego racjonalizmu. To, co mi się instynktownie w tym podobało, było samo czymś
instynktownym i naiwnie zgodnym z duchem samej muzyki: przejawiająca się oto
w zabawny sposób chęć skonstruowania czegoś, co przypominałoby zapis rygorystyczny. Na innej, mniej dziecinnej płaszczyźnie byłby nam dzisiaj tak samo przydatny, jak wówczas był przydatny swoim owieczkom, – przydałby się nam mistrz
jakiegoś systemu, nauczyciel obiektywizmu i organizacji, dostatecznie genialny,
aby połączyć odnowę, ba, nawet archaizmy z rewolucjonizmem. Należałoby...
Musiał się roześmiać.
– Mówię już całkiem jak Schildknapp. Należałoby! Czegóż by nie należało!
– To, coś powiedział o tym archaiczno-rewolucyjnym nauczycielu – wtrąciłem
– jest bardzo niemieckie.
– Przypuszczam – odparł – że posługujesz się tym określeniem nie dla pochwały, lecz dla krytycznej charakterystyki, tak właśnie, jak należy. Mogłoby ono ponadto wyrażać jeszcze coś aktualnie potrzebnego, zapowiedź środka zaradczego
w tych czasach obalonych konwencji i rozprzężenia wszelkich obiektywnych zależności, słowem w czasach wolności, która niczym pleśń zaczyna porastać talent
i wykazywać cechy bezpłodności.
Przy tym słowie przeraziłem się. Nie umiałbym właściwie określić, dlaczego,
lecz w ustach Adriana i w ogóle w związku z nim nabierało ono dla mnie kłopotliwego znaczenia, gdzie lęk był swoiście zmieszany z szacunkiem. Pochodziło to
stąd, że w jego obecności bezpłodność, groźba bezwładu i stagnacji twórczej była
do pomyślenia jedynie jako coś niemal pozytywnego i sztucznego, co tylko w połączeniu z czystym i wzniosłym uduchowieniem istnieć może.
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– Tragicznym byłoby – powiedziałem – gdyby bezpłodność miała się kiedykolwiek okazać wynikiem wolności. Zawsze przecież zdobywa się wolność w nadziei
wyzwolenia twórczych sił!
– Prawda – odparł. – A wolność spełnia przez chwilę te pokładane w niej nadzieje. Lecz wolność jest tylko innym określeniem subiektywności, która pewnego
dnia dość ma już samej siebie, zaczyna w jakiejś chwili wątpić w to, aby mogła być
twórcza sama z siebie, i szuka osłony i bezpieczeństwa w obiektywizmie. Wolność
zawsze się skłania ku przemianom dialektycznym. Bardzo szybko uczy się rozpoznawać samą siebie w ograniczeniu, wypełnia się w podporządkowaniu ustawie,
normie, przymusowi, systemowi – wypełnia się w nich, co znaczy: nie przestaje
przez to bynajmniej być wolnością.
– We własnym mniemaniu – zaśmiałem się. – O tyle, o ile sama o tym wie! Ale
w istocie przestaje już wtedy być wolnością, tak jak zrodzona z rewolucji dyktatura
wolnością już nie jest.
– Takiś tego pewny? – zapytał. – To zresztą już śpiewka polityczna. W każdym
razie w sztuce subiektywizm i obiektywizm splatają się ze sobą aż do nierozerwalności, jedno wynika z drugiego i przybiera jego charakter, subiektywizm krystalizuje się w obiektywizm, geniusz zaś pobudza go ponownie do spontaniczności,
„dynamizuje go”, jak mówimy; i oto nagle mówi językiem subiektywizmu. Obalone
dzisiaj konwencje muzyczne nie zawsze były tak obiektywne, tak bardzo narzucone z zewnątrz. Były one utrwaleniem żywych doświadczeń i jako takie przez długi
czas wypełniały zadanie o żywotnej wadze: zadanie organizacji. Organizacja jest
wszystkim. Bez niej nic w ogóle istnieć nie może, a już najmniej sztuka. A potem
artystyczny subiektywizm podjął się tego zadania; zobowiązał się zorganizować
dzieło, dobywając je w pełnej swobodzie ze siebie.
– Myślisz o Beethovenie.
– O nim i o zasadzie technicznej, dzięki której władczy subiektywizm opanował
organizację muzyczną, a więc przetworzenie. Przetworzenie stanowiło niewielką
część sonaty, skromny przytułek subiektywnego ujęcia i dynamiki. Od czasów
Beethovena staje się ono uniwersalnym, staje się centrum całej formy, która, tam
nawet, gdzie była tradycjonalną konwencją, zostaje wchłonięta przez subiektywizm
i poczęta na nowo w pełnej swobodzie. Wariacja, a zatem coś archaicznego, przeżytek, staje się środkiem spontanicznego odrodzenia formy. Wariacyjne przetworzenie rozszerza się na całą sonatę. U Brahmsa, w pracy tematycznej, dzieje się to
poprzez bardziej jeszcze energiczną i wszechogarniającą interwencję. Weź właśnie
Brahmsa jako przykład przekształcania się subiektywizmu w obiektywizm! U niego muzyka wyzbywa się wszelkich konwencjonalnych ozdób, wszelkich formuł
i przeżytków, stwarzając niejako każdej chwili jedność dzieła na nowo i w swobodzie. Lecz właśnie przez to swoboda staje się zasadą wszechstronnej oszczędności,
która nie dopuszcza w muzyce nic przypadkowego i z identyczności utrwalonych
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surowców rozwija skrajną różnorodność. Tam, gdzie nie ma już nic atematycznego,
nic, co nie wykazywałoby swego rodowodu od zawsze tego samego tematu, nie
można już chyba mówić o swobodnej frazie...
– Ani też o ścisłej, w dawnym tego słowa znaczeniu.
– Dawnym czy nowym, zaraz ci wytłumaczę, co rozumiem przez ścisłą frazę.
Rozumiem przez to całkowitą integrację wszelkich wymiarów muzycznych i wzajemną ich wobec siebie obojętność dzięki doskonałej organizacji.
– A czy znasz drogę ku temu?
– Czy wiesz – odpowiedział mi pytaniem – gdzie byłem najbliższy ścisłej frazie?
Czekałem. Mówił bardzo cicho, aż do niezrozumiałości, a ponadto przez zęby,
jak zwykle, gdy go bolała głowa.
– Kiedyś w owym cyklu do słów Brentana – powiedział – w pieśni „Dziewczyno
miła”. Całość wywodzi się z zasadniczego motywu, z serii zmiennych interwałów,
z pięciu tonów h-e-a-e-es, poziomy i piony są tu przez to właśnie całkowicie opanowane i określone, oczywiście o tyle, o ile jest to w ogóle możliwe przy motywie
o tak ograniczonej ilości nut. Jest to jakby słowo, jak gdyby klucz, którego ślady
odnaleźć można w całej pieśni, a które pragnęłyby zdeterminować ją całkowicie.
Słowo to jest jednak za krótkie i za mało samo w sobie ruchliwe. Przestrzeń dźwiękowa, którą daje, jest zbyt ograniczona. Należałoby od tego miejsca pójść dalej
i tworzyć z dwunastu stopni temperowanego alfabetu półtonów większe słowa,
słowa złożone z dwunastu liter, określone kombinacje i współzależności tych dwunastu półtonów, formacje seryjne, z których wywodziłby się bezpośrednio dany
utwór, poszczególna jego część albo nawet całe wieloczęściowe dzieło. Każdy ton
kompozycji powinien by móc wykazać, zarówno melodycznie jak harmonicznie,
swe pokrewieństwo z tą ustaloną uprzednio podstawową serią. Żaden nie mógłby
się powtórzyć, zanim pojawią się wszystkie pozostałe. Żaden też nie miałby prawa
wystąpić nie spełniając swej motywotwórczej funkcji w budowie całości. Nie istniałaby już żadna wolna nuta. To nazwałbym ścisłą frazą.
– Zaskakujący pomysł – powiedziałem. – Można by to już nazwać racjonalną
reorganizacją. Osiągnęłoby się przez to niezwykłą zwartość i zgodność, coś w rodzaju astronomicznej normy i prawidłowości. Lecz, próbując sobie to wyobrazić,
sądzę, że nieodmienne wygrywanie takiej serii interwałów, nawet nie wiem jak
zmiennych w melodii i rytmie, musiałoby nieuchronnie spowodować wielkie zubożenie i stagnację w muzyce.
– Prawdopodobnie – odparł z uśmiechem, który wskazywał, że był przygotowany na tego rodzaju zastrzeżenie. Był to uśmiech, przy którym silnie występowało
podobieństwo Adriana do matki, lecz do którego przymuszał się z trudem, w dobrze
mi znany sposób przezwyciężając napór migreny.
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– Nie jest to wcale takie łatwe. Należałoby włączyć w ten system wszystkie rodzaje techniki wariacyjnej, nawet i te, które okrzyczano jako sztuczne, a zatem
uciec się do środka, który przyczynił się niegdyś do opanowania sonaty przez
przetworzenie. Zadaję sobie pytanie, po co studiowałem tak długo stare praktyki
kontrapunktu u Kretzschmara i tyle papieru nutowego zasmarowałem odwróconymi fugami, rakami i przewrotami raka. Myślę więc, że można by wykorzystać to
wszystko dla sensownych modyfikacji dwunastotonowego wyrazu. Poza serią zasadniczą mogłoby ono znaleźć zastosowanie także w ten sposób, że każdy interwał
zostałby zastąpiony przez jego przewrót. Dalej można by całą figurę rozpocząć od
ostatniego dźwięku, a zakończyć pierwszym, a potem dokonać przewrotu również
i tej formy. I oto masz już cztery modi, które z kolei dają się transponować na
wszystkie podstawowe tony gamy chromatycznej w liczbie dwunastu, tak że masz
do dyspozycji czterdzieści osiem różnych form dla jednej kompozycji oraz ile tylko zechcesz wariacyjnych psikusów, jakie ci się nasuną. W kompozycji można też
wykorzystać dwie lub nawet więcej serii jako materiał wyjściowy, na sposób podwójnej albo potrójnej fugi. Decydujące jest, aby każdy ton, bez wyjątku, miał
swoją ustaloną wartość w danej serii lub jej pochodnych. Dawałoby to gwarancję
tego, co nazywam harmoniczną i melodyczną obojętnością.
– Kwadrat magiczny – powiedziałem. – Ale czy masz nadzieję, że wszystko to
będzie można także usłyszeć?
– Usłyszeć? – odparł. – Czy przypominasz sobie pewien wykład użyteczności
publicznej, którego niegdyś wysłuchaliśmy i z którego wynikało, że w muzyce bynajmniej nie trzeba wszystkiego słyszeć? Jeśli przez „słyszenie” rozumiesz ścisłą
realizację poszczególnych środków, dzięki czemu zostaje osiągnięty najwyższy,
najbardziej rygorystyczny ład, astronomiczny, kosmiczny ład i porządek, to nie,
tego słyszeć się nie da. Lecz sam ten ład, o którym mówię, dałby się lub będzie
mógł się dać usłyszeć, a jego percepcja dostarczyłaby nie znanej dotychczas satysfakcji estetycznej.
– Bardzo osobliwe – powiedziałem. – Tak, jak ty tę sprawę opisujesz, wydaje
się ona czymś w rodzaju komponowania przed komponowaniem. Cały plan dysponowania materiałem i organizowania go musiałby już być gotów, zanim się rozpocznie właściwa praca, a jeszcze pytanie, co znaczy właściwa praca. Gdyż to przygotowywanie materiału odbywałoby się poprzez wariacje, zaś tworzenie wariacji,
co można by nazwać właściwym aktem komponowania, zostałoby przeniesione na
powrót do materiałów – wraz ze swobodą kompozytora. Przystępując do twórczej
pracy, nie byłby już swobodny.
– Skrępowany przez porządek, który sam sobie narzucił, a więc wolny.
– Cóż, dialektyka wolności jest niezgłębiona. Lecz jako twórca harmonii wolnym by już nie był. Czyż tworzenie akordów nie byłoby tu zdane na los szczęścia,
na ślepy przypadek?
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– Powiedz raczej: na układ konstelacji. Polifoniczna godność każdego tonu tworzącego akord byłaby zagwarantowana konstelacją. Rezultaty historyczne, emancypacja dysonansu wobec swego rozwiązania, jego charakter absolutny, taki, jaki
znaleźć już można w różnych miejscach późnej frazy wagnerowskiej, usprawiedliwiłyby każdy akord, który potrafiłby się wylegitymować wobec systemu.
– A gdyby z tej konstelacji wynikł banał, konsonans, harmonika trójdźwięku,
pospolitość, zmniejszony akord septymowy?
– Byłoby to odnową zużytych wartości przez konstelację.
– Dostrzegam pewien element rekonstrukcji w tej twojej utopii. Jest ona bardzo
radykalna, lecz osłabia nieco zakaz, jaki już przecież zaciążył nad konsonansem.
Nawrót do staroświeckich form wariacji jest podobnym przejawem.
– Ciekawe zjawiska życia – odparł – zawsze chyba mają podwójne oblicze,
przeszłości i przyszłości, są chyba zawsze i postępowe, i wsteczne. Ukazują dwuznaczność samego życia.
– Czy to aby nie uogólnienie?
– Czego?
– Rodzimych narodowych doświadczeń?
– Och, tylko bez niedyskrecji. I nie składajmy sobie sami gratulacji! Chcę powiedzieć tylko to, że twoje zastrzeżenia – o ile je za takie uważasz – nie liczyłyby
się wobec spełnienia odwiecznych pragnień opanowania świata dźwięków, uporządkowania go i roztopienia magicznej istoty muzyki w ludzkim rozumie.
– Chcesz mnie podejść od strony mego honoru humanisty – odpowiedziałem. –
Ludzki rozum! A do tego, wybacz, co trzecie twoje słowo to „konstelacja”. A to
słowo należy chyba raczej do astrologii. Taki racjonalizm, jakiego ty się domagasz,
ma w sobie wiele z zabobonu – z wiary w nieuchwytny i niesprecyzowany demonizm, który przejawia się w grach hazardowych, kładzeniu kart, ciągnięciu losów
i tłumaczeniu znaków. System twój, w przeciwieństwie do tego, co mówisz, wydaje mi się raczej służyć roztopieniu ludzkiego rozumu w magii.
Podniósł zaciśniętą pięść do skroni.
– Rozum i magia – rzekł – spotykają się i jednoczą w tym, co nazywamy mądrością, wtajemniczeniem, w wierze w gwiazdy, w liczby...
Nie odpowiadałem już widząc, że cierpi. Zresztą wszystko, co mówił, było jakby
nacechowane cierpieniem, naznaczone nim, choć tak uduchowione i godne zastanowienia. Sam, jak się zdawało, nie miał ochoty na przedłużanie naszej rozmowy;
wskazywało na to jego obojętne pomrukiwanie i wzdychanie w takt naszych kroków. Ja wszakże umilkłem w sposób naturalny, co prawda zaskoczony i w duchu
kręcąc głową, przemyśliwując po cichu, że cierpienie być może nadaje pewien
charakter myślom, lecz nie odbiera im wartości.
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Mało mówiliśmy już przez resztę powrotnej drogi. Przypominam sobie, że zatrzymaliśmy się krótko przy Kuhmulde, zboczyliśmy nieco z polnej ścieżki i spoglądaliśmy na wodę, mając twarze oświetlone zachodzącym już słońcem. Woda
była przejrzysta; zdaliśmy sobie sprawę, że dno jest płytkie tylko przy brzegu.
Nieco dalej już osuwało się w ciemność. Wiadomo było, że stawek jest pośrodku
bardzo głęboki.
– Zimno – powiedział Adrian wskazując nań ruchem głowy – o wiele za zimno
teraz na kąpiel. – Zimno – powtórzył w chwilę później, wzdrygnąwszy się tym razem wyraźnie, i ruszył w dalszą wędrówkę.
Jeszcze tego samego wieczoru musiałem ze względu na moje obowiązki służbowe powrocie do Kaisersaschern. On wszakże opóźnił o kilka dni swój wyjazd do
Monachium, które sobie upatrzył na miejsce pobytu. Widzę oczyma duszy, jak ściska na pożegnanie rękę ojca – po raz ostatni, choć o tym nie wiedział – widzę, jak
całuje go jego matka, opierając, może w ten sam sposób, jak niegdyś w pokoju,
podczas rozmowy z Kretzschmarem, jego głowę na swoim ramieniu. Nie miał i nie
chciał do niej powrócić. To ona przyjechała do niego.

XXIII
„Bez pracy nie ma kołaczy” – pisał mi kilka tygodni później, parodiując Kumpfa,
ze stolicy Bawarii, na znak, iż rozpoczął już komponowanie „Love’s Labour’s
Lost” i domagając się szybkiego przedłożenia reszty opracowanych tekstów. Chcę
się rozejrzeć w całości, pisał, a także niekiedy sięgnąć po partie późniejsze, żeby
móc ustalić pewne związki i zależności muzyczne.
Mieszkał przy Rambergstrasse w pobliżu Akademii, jako sublokator u pewnej
wdowy po senatorze z Bremy, nazwiskiem Rodde, która ze swymi dwiema córkami
zajmowała mieszkanie na parterze w dość nowym jeszcze domu. Pokój, który mu
odstąpiła, położony po prawej stronie drzwi wejściowych, wychodzący na cichą
ulicę, odpowiadał Adrianowi zarówno czystością, jak i praktycznym, prostym umeblowaniem; wkrótce też zadomowił się w nim całkiem, wraz ze swym osobistym
dobytkiem, książkami i nutami. Bezsensowną wszakże trochę dekorację stanowił
wiszący na lewej bocznej ścianie sztych w orzechowych ramach, relikt przebrzmiałego już entuzjazmu, przedstawiający Giacomo Meyerbeera przy fortepianie, jak
z natchnieniem wznosząc oczy dotyka klawiszów, otoczony postaciami ze swoich
oper. Apoteoza ta nie wzbudzała zresztą nadmiernej niechęci w młodym lokatorze,
nadto zaś, siedząc w wiklinowym fotelu przy swoim biurku – zwykłym stole z wy-
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ciąganą płytą, pokrytą zielonym suknem – obrócony był do niej plecami, pozostawił ją więc na miejscu.
W pokoju stała niewielka fisharmonia, która, być może, przypominała mu dawne czasy i była mu przydatna. Ponieważ jednak pani senatorowa przebywała przeważnie w położonym na tyłach pokoju z widokiem na ogródek, a córki jej także
nie pojawiały się przed południem, pozostawiono mu również do dyspozycji stojący w salonie fortepian, podniszczonego już nieco, lecz o miękkim tonie Bechsteina.
Ten to więc salon, wyposażony w wyściełane fotele, pobrązowione kandelabry,
pozłacane wyplatane krzesełka, kanapę i stół przykryty brokatową serwetą oraz
mocno przyciemniony olejny obraz z 1850 roku, w bogatych ramach, przedstawiający Złoty Róg z widokiem na Galatę – słowem z rzeczami, w których łatwo było
rozpoznać szczątki zamożnego niegdyś mieszczańskiego domu – bywał często
wieczorami terenem towarzyskich zebrań w małym gronie, na które i Adrian, początkowo opornie, a później już z nawyku, dawał się przyciągnąć, aby w końcu,
jak to z okoliczności wynikało, grać po trochu rolę syna domu. Zbierał się tam
światek artystyczny lub na pół artystyczny, salonowa cyganeria niejako, cywilizowana i swobodna zarazem, a beztroska i zajmująca na tyle, aby zadowolić oczekiwania pani senatorowej Rodde, które skłoniły ją do przeniesienia się z Bremy do
stolicy południowych Niemiec.
Koleje jej można było dość łatwo odgadnąć. Dystyngowana, ciemnooka, o kasztanowych włosach, niemal nie tkniętych siwizną i wdzięcznie zafryzowanych,
cerze koloru kości słoniowej i wcale jeszcze dobrze zachowanych rysach twarzy,
spędziła jako fetowany członek stanu patrycjuszowskiego całe życie na reprezentacji, prowadząc duży dom o licznej służbie i wielorakich zobowiązaniach towarzyskich. Po śmierci męża (którego poważny portret w urzędowej todze również
zdobił salon), znalazłszy się w znacznie trudniejszych warunkach i nie mogąc zapewne w pełni utrzymać dawnej pozycji w swym dotychczasowym środowisku,
poczuła, że wyzwalają się w niej porywy niewyczerpanej, a zapewne też nigdy
całkowicie nie zaspokojonej radości życia, zmierzające ku ciekawszemu jego epilogowi w cieplejszej, bardziej ludzkiej sferze. Przyjmowała – i chciała, żeby to tak
rozumiano – w interesie córek, głównie jednak, co było zresztą dość wyraźne, po
to, aby samej mieć przyjemność i aby przyjmować hołdy. Bawiła ją zaś najlepiej
pewna, aby nie za daleko idąca, frywolność, aluzje tyczące niefrasobliwie lekkomyślnych obyczajów tej stolicy sztuki, anegdotki o kelnerkach, modelkach, malarzach, które pobudzały ją do piskliwego, afektowanie-zmysłowego śmiechu z zamkniętymi ustami.
Córki jej, Inez i Klaryssa, wyraźnie nie lubiły tego śmiechu, zamieniały wtedy
zimne, pełne dezaprobaty spojrzenia, wyrażające całą drażliwość dorosłych dzieci
wobec przejawów ludzkiego niewyżycia matki. Przy tym, przynajmniej co się tyczy
młodszej, Klaryssy, widocznym było, że wyrwała się świadomie, z własnej woli
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i demonstracyjnie z mieszczańskiego środowiska. Wysoka ta blondyna, o dużej
twarzy ubielonej kosmetykami, zaokrąglonej dolnej wardze i słabo zarysowanej
brodzie, przygotowywała się do kariery teatralnej i pobierała lekcje u pewnego aktora Królewskiej Sceny Narodowej, grającego role podstarzałych bohaterów. Złote
włosy układała w śmiałą fryzurę pod wielkimi jak koła kapeluszami i lubowała się
w ekscentrycznych boa z piór. Potężna jej postać zresztą doskonale znosiła to wszystko i tłumiła wyzywające efekty. Pewna skłonność Klaryssy do dziwacznej makabry bawiła krąg jej adoratorów. Miała ona jaskrawożółtego kota imieniem Izaak,
któremu kazała nosić żałobę po zmarłym papieżu, zawiązując czarną atłasową
wstążkę na ogonie zwierzęcia. W pokoju jej powtarzał się motyw trupiej czaszki,
zarówno w postaci prawdziwego, szczerzącego zęby preparatu z ludzkiego szkieletu, jak też pod postacią brązowego przycisku na listy, przedstawiającego ów pustooki symbol przemijania i „wyzwolenia”, spoczywający na jakimś foliancie. Na
foliancie tym greckimi literami wyryto imię Hipokratesa. Księga była wydrążona,
jej gładki spód zaś przykręcony czterema malutkimi śrubkami, które odkręcić
można było jedynie z wielkim trudem i przy użyciu bardzo delikatnego narzędzia.
Później, kiedy Klaryssa odebrała sobie życie zażywając truciznę ukrytą w owym
wydrążeniu, pani senatorowa Rodde ofiarowała mi ów przedmiot na pamiątkę i zachowałem go dotychczas.
Również Inez, starsza siostra, predystynowana była do tragicznego czynu. Była
ona jednak – czyż mam powiedzieć: mimo wszystko – elementem zachowawczym
tej małej rodziny, żyła w proteście przeciwko wyobcowaniu, przeciw południowym
Niemcom, miastu artystów, cyganerii, wieczornym przyjęciom w domu matki –
stanowczo odwrócona ku przeszłości, ku ojcowskiej tradycji, ku mieszczańskiej
surowości i godności. Odnosiło się jednak wrażenie, że konserwatyzm ten stanowił
ochronę przed napięciami i niebezpieczeństwami, zagrażającymi jej własnej osobowości, której przypisywała z kolei znaczenie intelektualne. Z postaci drobniejsza
była od Klaryssy, z którą zresztą rozumiała się doskonale, podczas gdy matkę spokojnie i wyraźnie ignorowała. Gęste, popielatoblond włosy obciążały jej głowę,
którą nosiła przechyloną ukośnie na rozdętej szyi, uśmiechając się buzią w ciup.
Nos miała z lekka garbaty, spojrzenie bladych oczu, całkiem niemal przysłoniętych
powiekami, matowe, delikatne i nieufne, pełne zrozumienia i smutku, choć nie bez
skłonności do łobuzerstwa. Wychowanie odebrała staranne, ale i nic więcej, spędziła
dwa lata na wytwornej, protegowanej przez dwór pensji dla dziewcząt w Karlsruhe.
Nie przykładała się do żadnej gałęzi sztuki lub wiedzy, natomiast przywiązywała
wagę do tego, by jako córka domu zajmować się gospodarstwem, czytała jednak
wiele, pisywała niezwykle pięknym stylem listy „do domu”, w przeszłość, do przełożonej pensji, do dawnych koleżanek, a także układała po kryjomu wiersze. Klaryssa pokazała mi kiedyś pewien jej poemat pt. „Górnik”, którego pierwszą zwrotkę
jeszcze pamiętam. Brzmiała ona następująco:
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Górnikiem jestem – aż na duszy dno
Opadam w mroku, milcząc, – nie znam trwogi
I widzę ludzkich cierpień kruszec drogi,
Jak noc rozjaśnia mdłą poświatę swą.

Dalszego ciągu zapomniałem. W pamięci zachowała mi się jeszcze tylko ostatnia linijka:
I nigdy już ku szczęściu nie pragnę się wzbić.

Tyle na razie o córkach, z którymi Adrian nawiązał przyjazne stosunki domownika. Ceniły go bowiem obie i wpływały również w tym względzie na osąd matki,
choć ona uważała, że jest w nim zbyt mało z artysty. Co się tyczy przyjaciół domu,
to zdarzało się nieraz, że proszono niektórych spośród nich, między nimi i Adriana
albo, jak mówiono: „naszego sublokatora, pana doktora Leverkühna”, już na kolację, do jadalni pań Rodde, ozdobionej o wiele za monumentalnym i przeciążonym
rzeźbami dębowym kredensem; pozostali goście przychodzili o dziewiątej, albo
i później, na muzykę, filiżankę herbaty i pogawędkę. Byli to koledzy i koleżanki
Klaryssy, ten lub ów młody zapaleniec o przedniojęzykowym „r” i panny z dobrze
postawionymi głosami; następnie państwo Knöterich, mąż Konrad Knöterich, rodowity monachijczyk, o wyglądzie starego Germanina, Sugamba lub Ubijczyka –
brakowało mu tylko skręconej na czubku głowy kukiełki z włosów – zajmujący się
bliżej nie określoną pracą artystyczną – zostałby był zapewne malarzem, lecz trudnił się po dyletancku wyrobem instrumentów muzycznych i grał po wariacku a dość
nieprecyzyjnie na wiolonczeli, prychając przy tym gwałtownie przez swój orli nos
– oraz jego żona Natalia, brunetka, z kolczykami i czarnymi pierścieniami loczków,
opadającymi aż na policzki, o egzotycznym hiszpańskim typie, również zajmująca
się malarstwem; dalej dr Kranich, uczony, numizmatyk i konserwator zbioru monet, o jasnym, zdecydowanym, pogodnie dostępnym sposobie mówienia, lecz przytłumionym astmą głosie; następnie dwóch zaprzyjaźnionych malarzy i członków
Secesji, Leo Zink i Babtysta Spengler, – pierwszy Austriak z okolic Bolzano, z talentów towarzyskich żartowniś, przypochlebny klown, który nieustannie ironizował
swym łagodnym, rozwlekłym głosem na temat samego siebie i swego zbyt długiego
nosa, typ nieco fauniczny, umiejący rozśmieszać kobiety swym naprawdę bardzo
zabawnym spojrzeniem okrągłych, blisko siebie osadzonych oczu, co zawsze stanowi dobry początek, – drugi zaś, Spengler, rodem z Niemiec środkowych, o bardzo bujnych, jasnych wąsach, sceptyczny światowiec, zamożny, niewiele pracujący, hipochondryk, oczytany, zawsze uśmiechnięty podczas rozmowy i szybko
mrugający powiekami. Inez Rodde szczególnie mu nie ufała, – w jakiej mierze,
tego już nie mówiła, lecz określiła go w rozmowie z Adrianem jako człowieka
skrytego i utajonego dwulicowca. Adrian przyznawał, że Babtysta Spengler działa
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na niego w inteligentnie uspokajający sposób, i chętnie z nim rozmawiał, – znacznie mniej natomiast ulegał awansom innego gościa, który dobrodusznie zabiegał
o pokonanie jego nieprzystępności. Człowiekiem tym był Rudolf Schwerdtfeger,
utalentowany młody muzyk, zasiadający w rzędach pierwszych skrzypiec orkiestry
„Zapfenstösser”, która odgrywała obok kapeli dworskiej poważną rolę w muzycznym życiu miasta. Urodzony w Dreźnie, lecz pochodzący raczej z północnych Niemiec, blondyn, średniego wzrostu i miłej postury, posiadał właściwy cywilizacji
saskiej szlif oraz ujmującą zręczność towarzyską, równie dobroduszny jak próżny,
gorliwy bywalec salonów, spędzał każdy wolny wieczór przynajmniej na jednym,
zazwyczaj jednak na dwóch albo i trzech przyjęciach, całą duszą oddając się flirtom z płcią piękną, zarówno z młodymi dziewczętami, jak i z kobietami dojrzalszymi. Leo Zink i on odnosili się do siebie chłodno, niekiedy złośliwie, – jak często
zdołałem zauważyć, ludzie sympatyczni raczej się wzajemnie nie lubią, a dotyczy
to zarówno uwodzicieli rodzaju męskiego, jak i pięknych kobiet. Osobiście nie
miałem nic przeciwko Schwerdtfegerowi, a nawet szczerze go lubiłem i jego wczesna, tragiczna śmierć, budząca we mnie wciąż jeszcze swoistą, niesamowitą grozę,
do głębi duszy mną wstrząsnęła. Jakże wyraźnie widzę jeszcze przed sobą tego
młodego człowieka z jego chłopięcym nawykiem poruszania ramieniem i ściągania przy tym w krótkim grymasie kącika ust ku dołowi; i z jednym jeszcze jego
naiwnym przyzwyczajeniem – wpatrywania się w interlokutora z gniewnym napięciem; jego stalowobłękitne oczy ryły wprost twarz rozmówcy, wpijając się na przemian to w jedno, to w drugie oko, przy czym wargi miał rozchylone. Ileż miał
zresztą zalet, abstrahując już od talentu, który wliczyć można było do innych jego
uroków! Cechowała go szlachetność, przyzwoitość, brak uprzedzeń, artystyczna,
pozbawiona zazdrości obojętność wobec pieniędzy i majątku, słowem jakaś swoista czystość, promieniująca również i ze spojrzenia jego – powtarzam to raz jeszcze – pięknych, stalowobłękitnych oczu, w przypominającej co prawda buldoga
albo mopsa, lecz urzekającej młodością twarzy. Często muzykował z senatorową,
która była niezłą pianistką – przez co znowu wchodził w paradę owemu Knöterichowi, pałającemu żądzą rzępolenia na swej wiolonczeli, podczas gdy całe towarzystwo wolałoby raczej występ Rudolfa. Gra jego była czysta i kulturalna, niezbyt
dużego tonu, lecz pełna dźwięcznej słodyczy i technicznie w niemałym stopniu
efektowna. Rzadko można było usłyszeć bardziej nienaganne wykonanie pewnych
utworów Vivaldiego, Vieuxtempsa i Spohra, Sonaty c-mol Griega, a nawet i Sonaty Kreutzerowskiej i utworów Césara Francka. Umysł miał przy tym prostoduszny,
ani tknięty literaturą, choć troszczył się o dobrą opinię u ludzi wyżej od niego intelektualnie stojących, – nie tylko przez próżność, lecz dlatego, że poważnie cenił
sobie stosunki z nimi, starając się tą drogą wzbogacać i doskonalić duchowo. Adriana upodobał sobie od razu, zabiegał o jego względy, tak że aż damy wskutek
tego zaniedbywał, prosił go o ocenę, chciał, aby mu akompaniował, czego zresztą
183

Adrian wówczas stale odmawiał, przejawiał gorące pragnienie rozmawiania z nim
na muzyczne i niemuzyczne tematy i – co świadczyło o jego niezwykłej prostoduszności, lecz również o beztroskim wyrozumieniu i wrodzonej kulturze – nie dawał się odstraszyć ani zmitygować żadnymi oznakami chłodu, rezerwy czy obcości.
Pewnego wieczoru, gdy Adrian, z powodu bólu głowy oraz absolutnej niechęci do
przebywania w towarzystwie, nie przyjął zaproszenia senatorowej i pozostał w swoim pokoju, zjawił się nagle u niego Schwerdtfeger w swym żakiecie i czarnym plastronie, aby go, rzekomo w imieniu kilku czy nawet wszystkich gości, namówić,
żeby jednak zechciał się do nich przyłączyć. Tak nudno bez niego!... Było to zaskakujące, gdyż Adrian bynajmniej nie ożywiał towarzystwa. Nie pamiętam już
zresztą, czy dał się wtedy przekonać. Lecz mimo iż podejrzewał, że stał się dla
Schwerdtfegera jedynie przedmiotem ogólnej potrzeby podobania się, nie potrafił
powstrzymać uczucia niejakiego uszczęśliwienia i zdumienia wobec tak niezniszczalnej ufności.
Tak oto przedstawiłem tu mniej więcej pełny skład osobowy salonu senatorowej
Rodde, same zresztą postacie, z którymi obok wielu innych członków monachijskiego towarzystwa zawarłem później znajomość, już jako profesor we Freising.
Niebawem przyłączył się jeszcze Rüdiger Schildknapp, – który za przykładem Adriana doszedł do przekonania, że zamiast w Lipsku należy zamieszkać w Monachium, i którego decyzja miała w sobie tyle mocy, że propozycję swą zamienił
w czyn. Miał tu przecież siedzibę wydawca jego przekładów z literatury staroangielskiej, co przedstawiało dla Rüdigera pewną praktyczną wartość, a prócz tego
brak mu było zapewne kontaktu z Adrianem, którego też zaraz zaczął znowu rozśmieszać swymi historyjkami o ojcu i swoim „popatrzcież na owo!” Wynajął sobie
na trzecim piętrze pewnego domu przy Amalienstrasse, niedaleko od mieszkania
przyjaciela, pokój, a z natury stale łaknąc świeżego powietrza przesiadywał całą
zimę za biurkiem, przy otwartym oknie i, opatulony płaszczem i kocem, na poły
z nienawiścią, na poły zaś z namiętnym oddaniem, zmagał się pośród przeróżnych
oporów, paląc papierosa za papierosem, z trudnościami ścisłego oddania w języku
niemieckim angielskich słów, fraz i rytmów. Obiad zwykł był jadać z Adrianem
w restauracji Teatru Dworskiego albo w jednej z piwnic śródmieścia, lecz wkrótce
uzyskał dzięki swym lipskim stosunkom wstęp do domów prywatnych i dopiął
tego, że – nie mówiąc już o zaproszeniach na wieczór – także i w porze obiadowej
kładziono dla niego tu i ówdzie nakrycie, – na przykład po powrocie z „shoppingu”
z oczarowaną jego nobliwym ubóstwem panią domu. Tak właśnie było u jego wydawcy, właściciela firmy Radbruch & Co, przy Fürstenstrasse, podobnie w domu
państwa Schlaginhaufenów, starszego, zamożnego i bezdzietnego małżeństwa,
którzy – mąż, rodem ze Szwabii, prywatny docent, i żona, pochodząca z rodziny
monachijskiej, – zajmowali przy Briennerstrasse nieco mroczne, lecz wspaniałe
mieszkanie. W ich ozdobionym kolumnami salonie gromadziło się towarzystwo
184

złożone z artystów i arystokratów, przy czym dla gospodyni, z domu von Plausing,
najmilszą rzeczą było łączenie obu tych elementów w jednej i tej samej osobie, jak
chociażby w przypadku generalnego intendenta scen królewskich, jego ekscelencji
von Riedesela, który tam również bywał. – Prócz tego jadał Schildknapp również
u przemysłowca Bullingera, bogatego fabrykanta papieru, mieszkającego przy Widenmayerstrasse nad rzeką, na pierwszym piętrze pobudowanej przez siebie kamienicy czynszowej; w domu pewnego dyrektora spółki akcyjnej browarów Pschorra
i wielu jeszcze innych miejscach.
Rüdiger wprowadził również Adriana do Schlaginhaufenów, gdzie zatem, małomówny i obcy wszystkim, spotkał się przelotnie i powierzchownie z nobilitowanymi sławami malarskimi, z heroiną wagnerowską Tanią Orlanda, a także z Feliksem Mottlem, bawarskimi damami dworu, „prawnukiem Schillera”, panem von
Gleichen-Russwurm, pisującym książki z dziedziny historii sztuki, a także z takimi
pisarzami, którzy w ogóle nic nie pisali, zdobywając rozgłos towarzyski jedynie
wygłaszaniem zdań o literaturze. Co prawda, tam też właśnie zawarł znajomość
z Jeanette Scheurl, godną zaufania osobą o szczególnym uroku, o dobre dziesięć
lat starszą od niego, córką nie żyjącego już bawarskiego urzędnika państwowego
i paryżanki, – sparaliżowanej, stale w fotelu przesiadującej, lecz duchem wielce
energicznej starszej pani, która nigdy nie zadała sobie trudu nauczenia się języka
niemieckiego; słusznie zresztą, gdyż w środowisku znajdującym szczęście w frazeologicznej konwencji płynna francuszczyzna zastępowała pieniądze i stanowisko.
Mme Scheurl wraz z trzema swoimi córkami, z których Jeanette była najstarsza,
zajmowała w pobliżu Ogrodu Botanicznego bardzo skromny apartament, gdzie
w małym, całkiem na sposób paryski urządzonym i pełnym wdzięku salonie wydawała muzyczne herbatki, cieszące się niezwykłym powodzeniem. Standartowe głosy dworskich śpiewaków i śpiewaczek wypełniały tu ciaśniutkie pokoiki niemal je
rozsadzając. Błękitne karoce dworskie często zatrzymywały się przed tym skromnym domem.
Co się tyczy Jeanette, była ona autorką, powieściopisarką. Wyrósłszy na pograniczu dwóch języków, pisywała uroczo niepoprawnym, swoistym językiem, znamionującym kobietę światową, oryginalne studia społeczne, nie pozbawione psychologicznego i muzycznego wdzięku i niewątpliwie należące do literatury wyższego
rzędu. Na Adriana zwróciła od razu uwagę i garnęła się do niego, on zaś również
czuł się bezpieczny w rozmowie z nią i w jej pobliżu. Dystyngowanie brzydka,
o eleganckiej twarzy owcy, gdzie rysy chłopskie mieszały się z arystokratycznymi,
zupełnie tak jak dialekt bawarski łączył się w jej mowie z francuszczyzną, była
niezwykle inteligentna, równocześnie przeniknięta na wskroś naiwnie poszukującą
nieświadomością starzejącej się panny. Umysł jej cechowała jakaś trzepotliwość,
jakieś zabawne roztargnienie, z którego sama śmiała się najserdeczniej, – bynajmniej nie na sposób Leo Zinka, który drwiąc samego siebie oskarżał, lecz z czystego
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i skorego do wesołości serca. Przy tym wszystkim była bardzo muzykalna, grała
na fortepianie, entuzjazmowała się Chopinem, w sensie literackim zajmowała
Schubertem, przyjaźniła z niejednym człowiekiem o nazwisku głośnym we współczesnej muzyce, zaś inteligentna wymiana myśli na temat polifonii Mozarta i jego
stosunku do Bacha była pierwszą z jej wielu późniejszych dyskusji z Adrianem.
Adrian czuł dla niej pełną zaufania życzliwość, która przetrwała wiele lat.
Zresztą, nikt chyba się nie spodziewa, żeby miasto, które sobie obrał na siedzibę, zdołało go rzeczywiście wchłonąć w swą atmosferę, żeby kiedykolwiek przekształciło go na swoją modłę. Piękno, monumentalność i przepojona szumem górskich potoków sielskość miejskiej panoramy pod błękitnym niebem, gdzie dął
alpejski föhn, zapewne i oczom Adriana sprawiały zadowolenie, zaś nieskrępowane
obyczaje tego miasta, nieco przypominające nieustanny bal maskowy, mogły również i jemu ułatwić życie. Duch tego miasta – sit venia verbo! – bezmyślnie niewinny nastrój, zmysłowo-dekoratywna i karnawałowa orientacja artystyczna tej zadowolonej z siebie Capui musiały być w gruncie rzeczy obce duchem człowiekowi
tak głębokiemu i surowemu jak on, – i właśnie życie w tym mieście pobudzało go
do tego spojrzenia, które od lat już znałem, przymglonego, chłodnego, dalekiego
i zadumanego, któremu towarzyszyło nagłe odwracanie się i uśmiech.
Mówię tu o Monachium okresu późnej Regencji, oddalonym o cztery zaledwie
lata od wojny, której skutki przekształciły wdzięk jego psychiki w psychiczną chorobę, powodując – jedną po drugiej – ponure groteski; była to stolica o pięknych
perspektywach, gdzie problemy polityczne ograniczały się do kapryśnej antynomii
pomiędzy na pół separatystycznym narodowym katolicyzmem a pełnym żywotności liberalizmem, nabożnie obserwującym prawa Rzeszy; było to Monachium koncertów podczas zmiany warty w Feldherrnhalle, sklepów z przedmiotami sztuki,
wspaniałych przedsiębiorstw dekoratorskich i sezonowych wystaw, zapustnych
festynów chłopskich, opilstwa piwem marcowym, monstrualnego wielotygodniowego kiermaszu na Oktoberwiese, gdzie beztroska i zadziorna ludność, od dawna
przecież korumpowana obyczajowością współczesnego tłumu, obchodziła swe
Saturnalia; Monachium ze swym skostniałym wagneryzmem, ze swymi ezoterycznymi koteriami, celebrującymi wieczorne nabożeństwa estetyczne za Bramą Zwycięstwa, ze swoją cyganerią, która wśród ogólnej przychylności umościła sobie
wygodne gniazdko. Adrian patrzył na to wszystko, poruszał się wśród tego, pokosztował tego podczas tych dziewięciu miesięcy, które tym razem spędził w Górnej Bawarii – jesień, zimę i wiosnę. Na balach artystów, które odwiedzał wraz
z Schildknappem, spotykał znowu w iluzorycznym półmroku stylowo udekorowanych sal ludzi z towarzyskiego kręgu rodziny Rodde, młodych aktorów, Knöterichów, dra Kranicha, Zinka, Spenglera, a także obie córki senatorowej, siadywał
przy jednym stole z Inez i Klaryssą, jak również z Rüdigerem, Spenglerem i Kranichem, a czasami i z Jeanette Scheurl, skąd Schwerdtfeger, przebrany za wiej186

skiego parobka albo w piętnastowiecznym stroju florentyńskim, który podkreślał
zgrabność jego nóg i sprawiał, że cała postać przypominała nieco portret młodzieńca w czerwonej czapce Boticellego – na wskroś przeniknięty atmosferą zabawy
i całkiem zapominając w owej chwili o potrzebie rozwijania własnego umysłu –
„w miły sposób” zapraszał panny Rodde do tańca. „W miły sposób” było jego ulubionym wyrażeniem; usilnie starał się o to, aby wszystko odbywało się mile, oraz
unikał wszystkiego, co mogło być niemiłe. Miał wiele zobowiązań i pociągających
go flirtów na sali, lecz wydawałoby mu się niezbyt miłym zaniedbywać całkowicie
panie z Rambergstrasse, z którymi przestawał na raczej braterskiej stopie, ta zaś
grzecznościowa zapobiegliwość była tak widoczna, kiedy zaaferowany do nich
podchodził, że Klaryssa mówiła wyniośle:
– Mój Boże, Rudolfie, gdyby pan nie podchodził tu przynajmniej z tak promienną miną wybawcy! Zapewniam pana, że natańczyłyśmy się już dość i wcale pana
nie potrzebujemy.
– Nie potrzebujecie? – powtarzał Rudolf z zabawnym oburzeniem, swym nieco
gardłowym głosem. – A potrzeby m o j e g o serca wcale się tu nie liczą?
– Ani dydka – odpowiedziała. – A poza tym jestem za wysoka dla pana.
Po czym szła z nim tańczyć, dumnie zadzierając niewielką bródkę bez zagłębienia pod zaokrągloną wargą. Albo też prosił z kolei Inez, która z przymglonym
spojrzeniem i złożonymi w ciup ustami ruszała z nim do tańca. Był zresztą miły
nie tylko dla obu sióstr. Kontrolował swe roztargnienie. Niekiedy, zwłaszcza gdy
dziewczęta odmawiały mu tańca, potrafił zamyślić się nagle i przysiąść do stołu,
do Adriana i Babtysty Spenglera, który zawsze był ubrany w domino i pił czerwone wino. Spengler, mrugając oczami, z dołeczkiem na policzku ponad swym gęstym wąsem, cytował właśnie fragment pamiętnika Goncourtów albo listy abbé
Galianiego, a Schwerdtfeger z owym wyrazem napiętej wręcz do oburzenia uwagi
wpijał się wzrokiem w twarz gadającego. Rozmawiał z Adrianem o programie orkiestry „Zapfenstösser”, domagał się, jakby już nie miał powszędy pilniejszych
interesów i zobowiązań, wyjaśnienia i rozwinięcia czegoś, co Adrian powiedział
był niedawno u pani Rodde na temat muzyki, stanu opery czy rzeczy podobnej,
i poświęcał mu resztę czasu. Brał go pod rękę i wlókł za sobą dokoła rozbawionej
ciżby na sali, zwracając się do niego karnawałowym „ty” i nie bacząc wcale, że
Adrian mu się nie odwzajemnia. Jeanette Scheurl opowiadała mi później, że pewnego razu, gdy Adrian wrócił z takiej przechadzki do stolika, Inez Rodde rzekła do
niego:
– Nie powinien pan sprawiać mu tej przyjemności. On chciałby mieć wszystko.
– A może i pan Leverkühn chciałby mieć wszystko – zauważyła Klaryssa, oparłszy brodę na ręku.
Adrian wzruszył ramionami.
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– On chciałby po prostu – odparł – żebym napisał dla niego koncert skrzypcowy, z którym mógłby występować na prowincji.
– Niech pan tego nie robi! – powiedziała znowu Klaryssa. – Gdyby pan komponował dla niego, przychodziłyby panu tylko układne pomysły.
– Ma pani zbyt dobre wyobrażenie o mojej giętkości – zareplikował Adrian,
a poparł go bekliwy śmiech Baptysty Spenglera.
Lecz dość o uczestnictwie Adriana w monachijskich uciechach! Zimą już rozpoczął był w towarzystwie Schildknappa i przeważnie za jego poduszczeniem wycieczki w rzeczywiście cudowne, choć nieco przez turystykę ośmieszone okolice
i spędzał z nim całe dnie wśród połyskliwych, stwardniałych śniegów w Ettal,
Oberammergau i Mittelwaldzie. Z nastaniem wiosny wycieczki te stały się jeszcze
częstsze, celem ich były słynne jeziora i pompatyczne pałace ulubionego przez lud
szaleńca, a często wyruszali rowerami (Adrian lubił bowiem rower jako niezależny środek lokomocji na wędrówkach) na los szczęścia w zieleniejący kraj, nocując
gdzie popadło, to w lepszych, to w niepozornych warunkach. Wspominam o tym,
gdyż właśnie w ten sposób poznał Adrian już wówczas miejscowość, która miała
później stanowić zewnętrzne ramy jego osobistego życia, – Pfeiffering koło Waldshut oraz obejście Schweigestillów.
Miasteczko Waldshut, pozbawione zresztą uroku i jakichkolwiek osobliwości,
leży przy linii kolejowej Garmisch-Partenkirchen, godzinę jazdy od Monachium,
a następną stacją, oddaloną tylko o dziesięć minut drogi, jest Pfeiffering albo Pfeffering, gdzie wszakże pociągi pośpieszne się nie zatrzymują. Omijają one cebulastą
wieżę kościółka w Pfeiffering, wyrastającą z nieciekawego tu jeszcze krajobrazu.
Odwiedziny Adriana i Rüdigera w tym zakątku były czystą improwizacją i tym razem jedynie przelotne. Nie przenocowali nawet u Schweigestillów, obaj bowiem
mieli następnego rana dużo pracy i chcieli przed wieczorem wrócić pociągiem
z Waldshut do Monachium. Zjedli obiad w gospodzie na rynku miasteczka, a ponieważ rozkład jazdy pozostawiał im jeszcze kilka wolnych godzin, pojechali wysadzaną drzewami szosą dalej do Pfeiffering, przeprowadzili swoje rowery przez
wioskę, zapytali któreś dziecko o nazwę pobliskiego stawu – Klammerweiher –
rzucili okiem na uwieńczony drzewami pagórek Rohmbühel i przy akompaniamencie szczekania uwiązanego na łańcuchu psa podwórzowego, którego jakaś bosa
dziewczyna wabiła imieniem Kaschperl, poprosili o szklankę lemoniady pod ozdobioną biskupim herbem dworską bramą – nie tyle z powodu pragnienia, ile dlatego,
że masywny i charakterystyczny chłopski barok tego budynku od razu im się rzucił
w oczy.
Nie wiem, czy i o ile Adrian już wtedy coś „zauważył”, czy natychmiast, czy
też dopiero stopniowo, z upływem czasu i z dystansu pamięci rozpoznawał pewne
okoliczności, przetransponowane w inną, choć niezbyt odległą tonację. Skłonny
jestem przypuszczać, że początkowo nie uświadamiał sobie tego odkrycia, a do188

piero później, może we śnie, z nagła mu się to objawiło. W każdym razie ani słowem nie zdradził się z tym Schildknappowi, tak jak i wobec mnie o niezwykłym
tym podobieństwie nigdy nie wspominał. Lecz oczywiście mogę się mylić. Staw
i wzgórze, ogromne, stare drzewo na podwórku – co prawda wiąz – z okalającą je,
na zielono pomalowaną ławką i inne jeszcze dodatkowe szczegóły mogły go na
pierwszy rzut oka uderzyć; może wcale nie trzeba było snu, aby mu otworzyć oczy,
a to, że nic nie powiedział, z pewnością niczego jeszcze nie dowodzi.
Pani Elza Schweigestill we własnej osobie wyszła godnie naprzeciw gości witając ich w bramie, uprzejmie ich wysłuchała i zamieszała im lemoniady w wysokich
szklankach łyżką na długim trzonku. Podała im ją w sklepionej, będącej czymś
w rodzaju chłopskiego salonu i na kształt sali pałacowej nieomal pobudowanej
izbie gościnnej po lewej stronie sieni, z potężnym stołem, z niszami okiennymi
pozwalającymi ocenić grubość murów oraz z uskrzydloną gipsową Nike z Samotraki, ustawioną wysoko na barwnie pomalowanej szafie. Stało tam również i brązowe pianino. Sala nie jest przez rodzinę używana – wyjaśniła pani Schweigestill,
przysiadając się do swych gości; zbierają się wieczorami w mniejszej nieco izbie,
leżącej na wskos, tuż obok drzwi wejściowych. W domu tym w ogóle jest wiele
zbytecznego miejsca; dalej po tej samej stronie jest jeszcze jedno przestronne pomieszczenie, tak zwana cela opata, nazywana tak zapewne dlatego, że służyła jako
pracownia przełożonemu klasztoru augustianów, którzy tu niegdyś gospodarowali.
Potwierdziła tymi słowami, że dwór należał dawniej do dóbr klasztornych. Schweigestillowie siedzieli tu od trzech pokoleń.
Adrian wspomniał, że sam pochodzi ze wsi, od dawna mieszka co prawda w
mieście, zapytał, ile ziemi należy do majątku, i dowiedział się, że wraz z łąkami
i lasem jest tego około czterdziestu jochów. Niższe budynki z rosnącymi przed
nimi kasztanami, stojące na otwartym placu naprzeciw obejścia, również należą do
posiadłości. Dawniej mieszkali tam służebni braciszkowie, teraz zawsze niemal
stoją puste i nie bardzo zresztą są przystosowane do mieszkania. Zaprzeszłego lata
podnajął je jakiś malarz z Monachium, który chciał malować okoliczne pejzaże,
trzęsawiska koło Waldshut i tak dalej, sporządził też sporo ładnych widoczków,
wprawdzie raczej smutnych, w różnych odcieniach szarości. Trzy z nich były wystawione w Glaspalast w Monachium, gdzie oglądała je na własne oczy, a jeden
z nich nabył dyrektor Stiglmayer z Bawarskiego Banku Dyskontowego. Panowie
też pewno są malarzami?
Zaczęła opowiadać o tym lokatorze być może dlatego tylko, aby móc wyrazić
to przypuszczenie i dojść, z kim mniej więcej ma do czynienia. Dowiedziawszy
się, że jeden z jej gości jest muzykiem, a drugi pisarzem, podniosła z szacunkiem
brwi i orzekła, że to wypadek rzadszy i bardziej interesujący. Artystów-malarzy
jest jak stokroci. A panowie zaraz wydali jej się bardzo poważni, podczas gdy malarze to przeważnie ludek lekkomyślny i beztroski, bez zrozumienia dla powagi
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życia, – oczywiście nie ma tu na myśli powagi praktycznej, zarabiania pieniędzy
i takich rzeczy, lecz mówiąc o powadze myśli raczej o trudnościach życia, o jego
ciemnych stronach. Nie chce zresztą bynajmniej krzywdzić malarskiej braci, bo na
przykład ówczesny jej lokator okazał się od razu wyjątkiem pod tym względem
i był człowiekiem bardzo cichym, zamkniętym w sobie i raczej przygnębionym, –
świadczyły o tym przecież jego obrazy, te nastrojowe trzęsawiska i samotne leśne
polany wśród mgieł; tak, należało się właściwie dziwić, że dyrektor Stiglmayer
upatrzył sobie jeden z nich, i to najbardziej posępny, musi on, mimo że finansista,
sam odczuwać jakąś skłonność do melancholii.
Siedziała koło nich wyprostowana, z ciemnymi, lekko tylko siwizną przyprószonymi włosami, zaczesanymi mocno i gładko, tak że przedziałek, rozdzielający
je pośrodku, ukazywał białą skórę głowy, w kraciastym gospodarskim fartuchu,
z owalną broszą przy okrągłym wycięciu sukni, złożywszy na blacie stołu swe
małe, ładnie ukształtowane i pracowite ręce, z których prawą zdobiła gładka obrączka.
Lubi artystów, oznajmiła swą zabarwioną dialektem, lecz jednak czystą mową,
bo są oni ludźmi pełnymi zrozumienia, a zrozumienie to najlepsza i najważniejsza
rzecz w życiu; a wesołość artystów malarzy w gruncie rzeczy pewno też na tym polega, bo istnieje wesoły i istnieje również poważny sposób zrozumienia, a jeszcze
nie wiadomo, któremu należy się pierwszeństwo. Najsłuszniejszym jest chyba trzeci:
zrozumienie spokojne. Artyści muszą oczywiście żyć w miastach, bo tam ma swoje siedlisko kultura, z którą mają do czynienia; ale właściwie należą raczej do chłopów, którzy są bliżej przyrody, a przez to i zrozumienia, niż do mieszczan, u których zrozumienie albo już zmarniało, albo musieli je w sobie zdławić ze względu
na mieszczański porządek, co przecie też na zmarnowanie wychodzi. Nie chce jednak być niesprawiedliwą i w stosunku do mieszczuchów; zawsze są wyjątki, być
może ukryte wyjątki, a dyrektor Stiglmayer, którego znów tu należy wspomnieć,
dowiódł przez kupno tego przygnębiającego obrazu, że posiada wiele zrozumienia,
i to nie tylko artystycznego.
Po czym poprosiła swoich gości na kawę z plackiem, ale Schildknapp i Adrian
woleli raczej wykorzystać pozostały im czas na zwiedzenie domu i obejścia, jeśli
będzie tak uprzejma i zechce ich oprowadzić.
– Chętnie – odpowiedziała. – Szkoda tylko, że mój Maks (był to pan Schweigestill) jest w polu z Gereonem, naszym synem. Chcą wypróbować nową maszynę
do rozrzucania nawozu, którą Gereon sprowadził. Muszą więc panowie poprzestać
na mojej osobie.
Nie można tego nazwać „poprzestaniem”, odpowiedzieli i ruszyli za nią przez
rozległe domostwo. Obejrzeli najpierw świetlicę rodzinną, gdzie zapach fajkowej
machorki, który czuć było wszędzie, najmocniej się zagnieździł; a potem jeszcze
celę opata, przyjemne i wcale niewielkie pomieszczenie, stylem starsze nieco od
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zewnętrznej architektury domu, w charakterze raczej z roku 1600 niż 1700, z boazeriami, drewnianą, nie pokrytą dywanem podłogą i tapetą z wytłaczanej skóry
pod belkowanym pułapem, z obrazami świętych na ścianach, płasko sklepioną niszą
okienną i okrągłymi, oprawnymi w ołów szybami, w które wpuszczono kwadraty
barwnych malowanek na szkle; z niszą ścienną, gdzie zawieszony był miedziany
kociołek na wodę nad również miedzianą misą, i z szafą ścienną, zaopatrzoną w żelazne okucia i zamki. Była tam również narożna ława, wyłożona skórzanymi poduszkami, i stojący w pobliżu okna ciężki dębowy stół w kształcie skrzyni, z głębokimi szufladami pod polerowaną płytą. Środkowa jej część była nieco wpuszczona,
brzegi wyższe, a nadto miała nadbudówkę w postaci rzeźbionego pulpitu. Nad stołem zwisał z belkowanego pułapu krąg olbrzymiego lichtarza, w którym tkwiły
jeszcze resztki świec woskowych, dekoracyjny zabytek z okresu Renesansu, najeżony nieregularnie ze wszystkich stron rogami, łopatami łosi i różnymi innymi
fantastycznymi tworami.
Goście szczerze podziwiali celę opata. Schildknapp oznajmił nawet, kiwając
w zamyśleniu głową, że należałoby się tu osiedlić i zamieszkać, ale pani Schweigestill miała wątpliwości, czy dla pisarza nie byłoby tu zbyt samotnie, zbyt daleko
od życia i kultury. Poprowadziła ich także schodami na górne piętro, aby pokazać
kilka spośród licznych pokoi sypialnych, sąsiadujących ze sobą wzdłuż bielonego
i pachnącego pleśnią korytarza. Izdebki te były wyposażone w łoża i skrzynie w
stylu barwnej szafy z dużej sali, a tylko część łóżek była zasłana; aż pod sufit, na
chłopską modłę, z puszystymi piernatami. – Ileż tu tych sypialni! – wykrzyknęli
obaj. – Tak, stoją wszystkie niemal zawsze pustką – odparła gospodyni, chwilowo
tylko któraś z nich bywa zajęta. Przez dwa lata, jeszcze do zeszłej jesieni, mieszkała tu niejaka baronowa von Handschuchsheim i snuła się po całym domu, dama,
której myśli, jak się wyraziła pani Schweigestill, nie pozostawały w należytej zgodzie z myślami pozostałego świata i która szukała tu schronienia przed tym rozdźwiękiem. Ona sama była z nią zresztą w dobrych stosunkach, lubiła z nią porozmawiać, a czasami udawało się jej doprowadzić ją do tego, że sama śmiała się ze
swych wypaczonych myśli. Lecz nie dawały się one, niestety, właśnie ani rozproszyć, ani zatrzymać w rozwoju, tak że trzeba było w końcu powierzyć miłą panią
baronową fachowej opiece.
Pani Schweigestill opowiadała tę historię już przy schodzeniu ze schodów i podczas wychodzenia na podwórze, dokąd udano się, aby rzucić jeszcze okiem i na
stajnie. Innym razem – mówiła znowu – dawniej jeszcze, jedna z licznych sypialni
zajęta była przez panienkę z najlepszego towarzystwa, która tu wydała na świat
swoje dziecko, – skoro mówi z artystami, wolno jej chyba nazywać fakty, choć nie
osoby, po imieniu. Ojciec tej panienki piastował wysoki urząd sędziowski w Bayreuth i sprawił sobie elektryczny automobil i to był właśnie początek wszystkich
nieszczęść. Bo do maszyny tej wynajął również szofera, który musiał go wozić do
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urzędu, i ten młody człowiek, bynajmniej nic szczególnego, choć dość elegancki
w swej wygalowanej liberii, zawrócił głowę owej panience aż do zapamiętania.
Poczęła z nim dziecko, a kiedy rzecz cała ujawniła się już bez żadnej wątpliwości,
zaczęły się ze strony rodziców wybuchy furii i rozpaczy, załamywanie rąk i wyrywanie włosów, jęki, przekleństwa i wymysły, jakich by się nikt nie spodziewał.
Zrozumienia nie było tam żadnego, ani wiejskiego, ani artystycznego, tylko dziki
mieszczański strach o towarzyski honor, a ta panienka naprawdę tarzała się przed
swymi rodzicami po ziemi, błagając i łkając pod ich przeklinającymi pięściami,
a w końcu, jednocześnie z własną matką, zemdlała. Ów przewodniczący sądu przyjechał tu wszakże któregoś dnia i porozmawiał z nią, panią Schweigestill; niedużego
wzrostu, z siwą bródką, w okularach o złotej oprawie, przybity zgryzotą. Umówili
się, że panienka zlegnie tutaj w spokoju, a potem, wciąż pod pretekstem anemii, pozostanie jeszcze przez pewien czas. A gdy ów niewielki wysoki urzędnik zwrócił
się już ku wyjściu, podszedł do niej raz jeszcze i ze łzami za szkłem swoich w złoto
oprawnych okularów ponownie uścisnął jej rękę, mówiąc: „Dziękuję pani, moja
droga, za to kojące zrozumienie!” Ale miał na myśli zrozumienie dla przygnębionych rodziców, a nie dla tej panienki.
Ona też przyjechała w końcu, biedne stworzenie, o stale otwartych ustach i podniesionych brwiach; a czekając tutaj na swój czas zwierzyła się jej, pani Schweigestill, z wielu rzeczy, szczerze uznając swoją winę i nie udając wcale, że została
uwiedziona, – przeciwnie, Karl, ów szofer, powiedział nawet podobno: „To niedobrze, proszę panienki, lepiej dajmy temu spokój!” Ale to było silniejsze od niej
i zawsze zresztą gotowa była śmiercią za to odpokutować, co też i uczyni, a gotowość na śmierć, tak jej się wydawało, będzie zadośćuczynieniem. Bardzo się też
dzielnie sprawiała, kiedy nadeszła jej pora, i wydała na świat dziecko, dziewczynkę,
przy pomocy poczciwego doktora Kürbisa, tutejszego lekarza powiatowego, któremu całkiem obojętne jest, skąd się dziecko bierze, byle poza tym wszystko było
w porządku i byle nie miał do czynienia z położeniem pośladkowym. Lecz mimo
wiejskiego powietrza i dobrej opieki była ta panienka nadal bardzo słaba po rozwiązaniu, nigdy też nie przestawała otwierać ust i unosić brwi, wskutek czego policzki jej wydawały się jeszcze mizerniejsze, a gdy po pewnym czasie przyjechał
po nią jej niewielki, a wysoko postawiony ojciec, to na jej widok znowu łzy mu
zalśniły za złotymi okularami. Dziecko oddano szarym siostrom w Bamberg, ale
matka tego dziecka stała się także od tej chwili taką szarą panienką; siedząc w swym
pokoiku z kanarkiem i żółwiem, które dali jej rodzice z miłosierdzia, zmarniała na
suchoty, których zarodek zawsze pewno nosiła w sobie. W końcu wysłano ją jeszcze do Davos, ale to właśnie chyba ją dobiło, bo tam prawie zaraz umarła, – według
swej woli i chęci; a jeśli miała rację twierdząc, że gotowość na śmierć wszystko
z góry wyrównuje, to swoje zrobiła i wszystko miała za sobą.
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Wstąpili do obory, zajrzeli do koni; rzucili też okiem na chlewy, podczas gdy
gospodyni opowiadała o owej panience, która u niej znalazła schronienie. Zwiedzili też jeszcze kurnik i ule za domem, a potem poprosili o rachunek, lecz pani
Schweigestill odpowiedziała im, że nic nie są winni. Podziękowali za wszystko
i popedałowali z powrotem do Waldshut, aby złapać pociąg. Zgodzili się obaj, że
dzień nie był stracony i że Pfeiffering jest ciekawym zakątkiem.
Adrian zachował w duszy obraz owej miejscowości, choć na razie nie miał on
żadnego wpływu na jego decyzje. Chciał wyjechać, ale wyjechać dalej niż godzinę
pociągiem w stronę gór. Co się tyczy muzyki do „Love’s Labour’s Lost”, to szkic
fortepianowy najbardziej eksponowanych scen był już wówczas napisany, lecz robota utknęła, trudno było utrzymać parodystyczną sztuczność stylu, wymagającą
stałego odnawiania ekscentrycznego nastroju i budzącą w nim tęsknotę za egzotyczną atmosferą, za bardziej obcym środowiskiem. Ogarnął go niepokój. Męczył
go również jego „pokój przy rodzinie” na Rambergstrasse, nie gwarantujący mu
bynajmniej całkowitej samotności, gdyż lada chwila mógł tam ktoś wejść i poprosić go do towarzystwa. „Szukam – pisał mi – duchem rozglądam się po świecie
i nasłuchuję wskazania mi miejsca, gdzie mógłbym całkowicie ukryć się przed
światem i nie nagabywany prowadzić dialog ze swoim życiem, z losem swoim...”
Dziwne, złowieszcze słowa! Czyż zimny dreszcz może nie przeniknąć mnie na
wskroś, a pisząca ręka nie zadrżeć na myśl, dla jakiego to dialogu, dla jakiego spotkania szukał on wówczas, świadomie lub nieświadomie, miejsca?
Wybór jego padł w końcu na Włochy, dokąd wyruszył w porze niezbyt stosownej dla turystyki, akurat z nastaniem lata, pod koniec czerwca. Do towarzystwa
namówił Rüdigera Schildknappa.

XXIV
Wakacje letnie roku 1912, gdy wraz z młodą moją żoną odwiedziłem jeszcze z Kaisersaschern Adriana i Schildknappa w Górach Sabińskich, gdzie sobie obrali mieszkanie, były drugim już latem, jakie tam obaj spędzali. Przezimowali w Rzymie,
w maju zaś, gdy wzmogły się upały, powrócili w góry, w te same gościnne progi,
gdzie podczas trzymiesięcznego pobytu w roku ubiegłym zadomowili się na dobre.
Miejscowość ta, rodzinne miasteczko kompozytora, zwała się Palestrina, według
nazwy antycznej Praeneste, wspomniana przez Danta w 27 pieśni „Piekła” jako
Penestrino, forteca księcia Colonna – osada malowniczo przytulona do gór, do której wiodła schodkami z dolnego placu przed kościołem ocieniona domami i niezbyt
czysta uliczka. Uganiały po niej małe czarne świnki, a częstokroć jeden z ciężko
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objuczonych osłów, które również pięły się tędy w dół i w górę, mógł z łatwością
szerokimi swymi jukami przycisnąć nieostrożnego przechodnia do ściany domu.
Ponad osiedlem uliczka wiodła dalej, już jako ścieżka górska, mimo klasztoru kapucynów, na szczyt wzgórza, do nielicznie już zachowanych szczątków Akropolu,
obok których znajdowały się również ruiny starożytnego teatru. Podczas krótkiego
naszego pobytu wspinaliśmy się nieraz z Heleną ku tym szacownym szczątkom,
podczas gdy Adrian, który „nic nie chciał widzieć”, miesiącami nie wychodził poza
cienisty ogród kapucynów, będący ulubionym jego zakątkiem.
Dom Manardich, goszczący Adriana i Rüdigera, był najokazalszy w całym osiedlu i choć rodzina gospodarzy składała się z sześciu osób, również i nam, hospitantom, bez trudu udzielił schronienia. Był to budynek poważny i masywny, przypominający niemal jakieś palazzo lub kasztel, położony przy uliczce wspinającej
się schodkami, a pochodzenie jego oceniałem na połowę XVII wieku. Skąpo zdobiony gzyms ciągnął się pod jego płaskim, niezbyt wysuniętym łupkowym dachem,
okienka były małe, w oszalowaniu zaś zdobnej wczesnobarokowej bramy wycięto
właściwą furtkę, opatrzoną dzwonkiem. Przyjaciołom naszym oddano do dyspozycji obszerne mieszkanie na parterze, składające się z dwuokiennej izby o wymiarach sali pałacowej z kamienną, jak we wszystkich pokojach, posadzką, cienistej,
chłodnej, nieco mrocznej i bardzo skromnie umeblowanej wyplatanymi krzesłami
oraz kanapkami wyściełanymi włosiem, lecz rzeczywiście tak rozległej, że dwie
osoby, rozdzielone znaczną przestrzenią, mogły oddawać się tam swoim zajęciom
bez przeszkód. Do sali tej przylegały dość duże, choć równie skromnie urządzone
pokoje sypialne. Trzecią taką sypialnię otwarto dla nas.
Rodzinna jadalnia, obok przylegającej, znacznie od niej większej kuchni, gdzie
przyjmowano przyjaciół z miasteczka, znajdowała się na pierwszym piętrze. Był
tam ciemny, ogromny komin, ściany zaś obwieszono bajecznych rozmiarów chochlami, nożami i widelcami, które mogłyby należeć do olbrzymów, półki zaś zastawiono miedzianym naczyniem, kociołkami, misami, półmiskami, rondlami i moździerzami. Królowała tutaj signora Manardi, zwana przez swoich Nellą – zdaje mi
się, że miała na imię Peronella – okazała matrona w typie rzymskim, o wydatnej
górnej wardze, – raczej kasztanowata szatynka niż brunetka, z oczami pełnymi dobroci, uczesana gładko, z niteczkami siwizny w mocno ściągniętych włosach, o figurze pełnej, lecz bardzo proporcjonalnej, skromna z wiejska, a zarazem energiczna. Często widzieliśmy, jak opierała na wydatnych, paskiem od fartucha silnie
skrępowanych biodrach małe, ale nawykłe do pracy ręce, przy czym na prawej połyskiwała podwójna obrączka, znak wdowieństwa.
Z małżeństwa pozostała jej jedna córka, Amelia, mająca lat trzynaście czy czternaście, trochę niedorozwinięta, która siedząc przy stole miała zwyczaj poruszać łyżką lub widelcem tuż przed oczyma, powtarzając przy tym pytająco byle jakie słowo,
które akurat utkwiło jej w pamięci. Kiedyś na przykład zatrzymała się u Manardich
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pewna wytworna rodzina rosyjska, której patriarcha – hrabia czy nawet książę –
widywał duchy i od czasu do czasu zakłócał nocny spokój mieszkańcom całego
domu, strzelając z pistoletu do owych duchów nawiedzających go w sypialni. Wspomnienie to, które, jak łatwo pojąć, nader żywo musiało utkwić w pamięci Amelii,
było przyczyną, że często a uporczywie wypytywała swoją łyżkę: „Spiriti? Spiriti?”
Lecz nawet i pomniejsze sprawy prześladowały ją niekiedy obsesyjnie. Zdarzyło
się kiedyś, że pewien niemiecki turysta użył słowa „melon” w rodzaju żeńskim,
tak jak się go używa w języku niemieckim, a nie w męskim, jak brzmi po włosku –
i oto dziecko siadywało teraz kręcąc głową, frasobliwym wzrokiem śledząc poruszenia łyżki i powtarzając przy tym: „La melona? La melona?” Signora Peronella
i jej bracia nie zwracali już na nią uwagi, gdyż od dawna do tego przywykli, uśmiechając się jedynie do zdumionych gości, i to raczej ze wzruszeniem, z rozrzewnieniem niż przepraszająco, a nawet z niejakim odcieniem uszczęśliwienia, jakby chodziło o coś szczególnie miłego. My z Heleną również przywykliśmy dość szybko
do tych ponurych rozważań Amelii przy stole. Adrian i Schildknapp w ogóle ich
już nie dostrzegali.
Braćmi naszej gospodyni, o których już wspomniałem – przy czym wiekiem należało jej się pomiędzy nimi miejsce mniej więcej pośrednie, byli: adwokat Ercolano Manardi, zazwyczaj krótko a z satysfakcją zwany po prostu l’avvocato, chluba
tej wieśniaczo prostej a nieuczonej rodziny, człowiek sześćdziesięcioletni o nastroszonych siwych wąsach i ochrypłym, wrzaskliwym głosie, który z trudem, niczym
u osła, dobywał mu się z gardła, – oraz sor Alfonso, młodszy, mniej więcej w połowie czterdziestki, przez swoich zwany poufale „Alfo”, wieśniak, którego wracając z popołudniowego spaceru spotykaliśmy jadącego z pola na swym niewielkim
kłapouchu, z nogami wlokącymi się niemal po ziemi, pod parasolem i w niebieskich
ochronnych okularach na nosie. Adwokat nie zajmował się już widocznie praktyką,
czytywał tylko gazety, – lecz to właśnie robił nieustannie, przy czym w upalne dni
pozwalał sobie przesiadywać w swoim pokoju przy drzwiach otwartych jedynie w
kalesonach. Ściągał tym na siebie dezaprobatę sor Alfa, który uważał, że uczony
prawnik – „quest’uomo” – jak mawiał przy takich okazjach – zbyt wiele jednak
sobie pozwala. Za plecami brata ganił głośno ów wyzywający sposób bycia i nie
dawał się przekonać łagodzącym wywodom siostry, która twierdziła, że sangwiniczna natura adwokata oraz groźba ataku apoplektycznego, jakiemu mógłby ulec
w czasie upałów, zmusza go do tak lekkiego ubioru. To niechże quest’uomo przynajmniej drzwi zamyka – odpowiadał Alfo – zamiast wystawiać się w tak dalece
niedbałym stroju na widok swym krewnym i distinti forestieri. Wyższe wykształcenie bynajmniej nie usprawiedliwia zuchwałego niechlujstwa. Było rzeczą jasną,
że pod tym, dobrze zresztą wybranym, pretekstem znajdowała sobie ujście pewna
animozja contadino do uczonego członka rodu, mimo iż sor Alfo – czy też może
dlatego właśnie – w głębi duszy podzielał podziw wszystkich Manardich dla ad195

wokata, w którym upatrywali coś w rodzaju męża stanu. Lecz światopoglądy obu
braci również się znacznie różniły, adwokat bowiem był przekonań raczej konserwatywnych, nabożnych i godnych, Alfonso natomiast był wolnomyślicielem, libero
pensatore, i krytykantem, nastawionym buntowniczo wobec Kościoła, monarchii
i governo, które w czambuł oskarżał o skandaliczne zepsucie. „Ha capito, che sacco di birbaccione?” „Rozumiesz, jaki to worek draństwa?” zwykł kończyć swe
oskarżenia, znacznie przy tym obrotniejszy w języku niż adwokat, który po kilku
próbach ochrypłych protestów obrażony wycofywał się za swoją gazetę.
W domu tym mieszkał jeszcze wraz ze swą niepozorna, chorowitą żoną krewniak
trojga rodzeństwa, brat zmarłego męża pani Nelli, Dario Manardi, łagodny, siwobrody, o kiju chodzący człowiek w typie wieśniaka. Stołowali się oni jednak osobno, podczas gdy nas siedmioro: obu braci, Amelię, dwóch stałych i dwoje w odwiedziny tylko przybyłych gości, signora Peronella żywiła z zasobów swojej romantycznej kuchni z hojnością bynajmniej nie odpowiadającą skromnej cenie, jaka
była wyznaczona za utrzymanie, nieustannie nam coś proponując. Gdy zjedliśmy
już bowiem treściwą minestrę, słowiki z polentą, scaloppini w winie marsala, baraninę albo dziczyznę w słodkiej potrawce, a nadto mnóstwo owoców, sałaty, serów
i przyjaciele nasi zapalali już przy czarnej kawie swoje monopolowe papierosy,
potrafiła nagle zapytać zachęcającym tonem człowieka, któremu właśnie przyszedł
dobry pomysł do głowy: „Signori – a teraz może trochę ryby?” – Do gaszenia pragnienia służyło nam miejscowe purpurowe wino, które adwokat pochrząkując pił
wielkimi łykami jak wodę, choć napój ten był właściwie zbyt rozgrzewający, żeby
polecać go jako trunek do dwóch posiłków dziennie, z drugiej jednak strony szkoda
go było po prostu rozcieńczać wodą. Padrona zachęcała nas do picia go słowami:
„Pijcie! Pijcie! Fa sanque il vino!” Lecz Alfonso gromił ją za takie zabobony.
Popołudnia zachęcały nas do pięknych spacerów, podczas których rozlegały się
wybuchy śmiechu z angielskich żarcików Rüdigera Schildknappa. Schodziliśmy
w dolinę ścieżkami obrośniętymi morwą i wędrowaliśmy po tej dobrze uprawionej
ziemi, wśród oliwek i festonów winorośli, wśród żyznych pól, porozdzielanych
murowanymi ogrodzeniami na małe posesje, w których otwierały się monumentalne niemal bramy. Wzruszonego tą sposobnością przebywania z Adrianem, czyż
mam mówić jeszcze, jakim uczuciem szczęścia przepełniało mnie to klasyczne
niebo, na którym w ciągu całych tygodni naszego pobytu nie pojawiła się ani jedna
chmurka, ów antyczny nastrój, unoszący się nad całym tym krajem, ujawniający
się tu i ówdzie to w cembrowinie jakiejś studni, to w malowniczej postaci pasterza
lub demonicznym, przypominającym bożka Pana łbie jakiegoś kozła? Oczywiście
Adrian jedynie z uśmiechem nie pozbawionym ironii i kiwnięciem głową podzielał
te moje humanistyczne zachwyty. Artyści mało zwracają uwagi na otaczającą ich
rzeczywistość nie związaną bezpośrednio z dziedziną pracy, którą żyją, i w rezultacie dostrzegają w niej nie więcej niż obojętne, mniej lub bardziej dla ich twór196

czości korzystne ramy. – Powracając do miasteczka oglądaliśmy zachód słońca
i doprawdy nigdy nie widziałem tak wspaniałego wieczornego nieba. Na zachodniej
stronie horyzontu płynęła w karmazynowym otoku gęsta warstwa złota, połyskująca jak oliwa – i niezwykły ten, a piękny widok napełniał dusze uniesieniem. Lecz
mimo to przykro mi było trochę, gdy Schildknapp, wskazując cudowne widowisko,
wykrzykiwał swoje: „Popatrzcie na owo!” Adrian zaś wybuchał pełnym wdzięczności śmiechem, do którego zawsze go pobudzały humorystyczne wyskoki Rüdigera.
Wydawało mi się bowiem, że korzysta on z okazji, aby wyśmiać zarówno zachwyt
mój i Heleny, jak i wspaniałe widoki natury.
Wspomniałem już o ogrodzie klasztornym, do którego co rano wspinali się obaj
nasi przyjaciele z teczkami pod pachą, żeby tam pracować, każdy w swoim kątku.
Prosili zakonników o pozwolenie przebywania tam i życzliwie im tego pozwolenia
udzielono. My również towarzyszyliśmy im często do tego cienistego zakątka, woniejącego gorzkim zapachem liści, niezbyt uporządkowanego według zasad ogrodniczego kunsztu, ogrodzonego rozpadającym się murem. Po przybyciu na miejsce
pozostawialiśmy ich dyskretnie własnym zajęciom i, niewidoczni dla obu, – przy
czym sami siebie również nie widzieli – odizolowani krzewami oleandrów, laurów
i żarnowca, na własną już rękę spędzaliśmy przedpołudnie we wzrastającym upale
– Helena z szydełkową robótką, ja zaś czytając książkę, zadowolony i zaciekawiony
na myśl, że oto Adrian pracuje nie opodal nad kompozycją swej opery.
Na mocno rozstrojonym klawicymbale, znajdującym się w izbie mieszkalnej
obu przyjaciół, zagrał nam Adrian raz – niestety, raz jeden tylko podczas naszego
pobytu – fragmenty ukończonych i przeważnie już dla wyszukanej orkiestry zinstrumentowanych części tej „przyjemnej a kapryśnej komedii, zwanej «Stracone
zachody miłosne»”, jak się owa sztuka w roku 1598 nazywała. Były to miejsca
charakterystyczne oraz kilka zamkniętych już scenicznych sekwensów: akt pierwszy wraz ze sceną w domu Armanda i sporo scen późniejszych, które fragmentarycznie był antycypował: przede wszystkim monologi Birona, które go zawsze
szczególnie zajmowały, – a więc wierszowany monolog przy końcu trzeciego aktu,
jak również monolog prozą w akcie czwartym – „they have pitch’d a toil. I am toiling a pitch, pitch, that defiles”, – pełen komicznej, groteskowej, a przecież szczerej i głębokiej rozpaczy rycerza z racji zadurzenia się w owej black beauty, pełen
wściekłej, niepohamowanej autoironii – „By the Lord, this love is as mad as Ajax:
it kills sheep, it kills me, I a sheep” – muzycznie bardziej jeszcze udany niż pierwszy. Lepszy zaś dlatego, że owa prędka, urywana, dowcipna, na krótkim oddechu
budowana proza podsunęła kompozytorowi pomysły nowej, szczególnie dziwacznej akcentacji, po części jednak również i dlatego, że w muzyce najbardziej wyraziste i przejmujące są znaczące nawroty dobrze już znajomych, dowcipnych albo
pełnych skupienia motywów, zaś w drugim monologu elementy pierwszego przypominane były w nieporównanie uroczy sposób. To samo można było powiedzieć
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o gorzkich wyrzutach, jakie czyniło sobie zaślepione serce, iż zadurzyło się w
„owym bladym koboldzie o brwiach aksamitnych, co zamiast oczu ma dwie kulki
smoły”, a zwłaszcza o muzycznym obrazie owych przeklętych, ukochanych, smolistych oczu; był to melanż zestawiony z ciemno iskrzących się dźwięków wiolonczeli i fletu, na poły liryczny i namiętny, na poły groteskowy, który w tekście przy
słowach: „O, but her eye, – by this light, but for her eye I would not love her” –
powraca w formie dzikiej karykatury, przy czym harmonizacja pogłębia jeszcze
ciemność owych oczu, przebłysk światła w nich zostaje jednak tym razem oddany
przez piccolo flet.
Nie ulega wątpliwości, że owa dziwnie uporczywa, a przy tym niepotrzebna,
dramatycznie bowiem niezbyt usprawiedliwiona charakterystyka Rosaliny jako
zepsutej, niewiernej, niebezpiecznej niewiasty, – którą określają tak jedynie przemowy Birona, gdyż w rzeczywistości, w samej komedii, jest ona jedynie zalotną
i dowcipną, – nie ulega wątpliwości, że charakterystyka ta powstała z przymusu,
jaki odczuwał nie troszczący się o artystyczne błędy twórca, pragnący utrwalić
swe osobiste doświadczenia i, w porę czy nie w porę, pisarsko się za nie zemścić.
Rosalina, którą ów zakochany niezmordowanie opisuje, jest ową ciemną damą
z drugiego cyklu sonetów, damą dworu Elżbiety i kochanką Szekspira, zdradzającą
go z pięknym, młodym przyjacielem; zaś ów „kawałek z rymów złożony i melancholii”, z którym występuje Biron w swym monologu prozą – „Well, she has one
o’my sonnets already?” – jest jednym z owych sonetów, które sam Szekspir owej
bladej, ciemnowłosej piękności przypisał. Zresztą skąd u Rosaliny owa mądrość,
skierowana do bohatera sztuki, jowialnego, choć ciętego w języku Birona:
Młodzieńcza krew nie takim żarem płonie,
Co człek poważny, gdy zmysły w nim się wzburzą.*

Biron j e s t przecież młody i wcale nie „poważny”, bynajmniej też nie jest
osobą, która mogłaby dać asumpt do rozważań o tym, jak żałosny to widok, gdy
mędrzec w błazna się zamienia i wszystkie siły ducha usiłuje zużyć na to, aby głupocie swojej użyczyć nimbu zasługi. W ustach Rosaliny i jej przyjaciółek Biron
całkowicie wypada ze swej roli; nie jest to już Biron, lecz Szekspir w swym nieszczęsnym związku z ciemnowłosą damą; Adrian zaś, który stale nosił przy sobie
angielskie kieszonkowe wydanie owych sonetów, tego przedziwnego tria artysty,
przyjaciela i kochanka, od początku postawił sobie za cel dostosować charakter
swego Birona do tego ulubionego przezeń miejsca dialogu i przydać mu taką muzykę, która, zachowując konieczny związek z karykaturującym stylem całości,
określałaby tę postać jako „poważną” i psychologicznie ważką, jako prawdziwą
ofiarę upokarzającej namiętności.
* Przekład J. Ulricha
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Piękne to było i bardzo go chwaliłem. Zresztą, ileż powodów do pochwał i radosnego zaskoczenia dawało to wszystko, co nam grał! I zupełnie serio można tu
było zastosować to, co uczony cyzelator słów Holofernes sam o sobie powiedział:
„Dar to jest, który posiadam, prosty, prosty! Umysł błazeńsko dziwaczny, pełen
form, postaci, kształtów, przedmiotów, idei, zjawisk, podniet, przemian. Poczęte
zostają one w macicy pamięci, żywione w matczynym łonie pia mater, zrodzone
zaś dzięki pobudzającej dojrzewanie okazji”. „Delivered upon the mellowing of
occasion!” Wspaniale! Traktując rzecz ubocznie i żartobliwie, daje tu oto pisarz
niezrównanie pełny opis duchowego życia artysty i mimo woli uznać trzeba było
działanie tych sił psychicznych, które wpłynęły na to, aby satyryczne, młodzieńcze
dzieło Szekspira przeniesione zostało w sferę muzyki.
Czy powinienem przy tym całkowicie przemilczeć lekkie uczucie osobistej przykrości i zakłopotania, wywołane wyszydzeniem studiów antycznych, co w tej komedii ukazane zostało jako ascetyczna pretensjonalność? Do tej karykatury humanizmu nie przykładał ręki Adrian, lecz Szekspir i jego też dziełem jest tak dziwaczne
uszeregowanie poglądów, że pojęcia „kultura” i „barbarzyństwo” nader osobliwą
odgrywają rolę. Kultura staje się tu synonimem duchowej ascezy, zmniejszenia,
głębokiej pogardy dla życia i natury, uczonym przeestetyzowaniem, które właśnie
w naturze i życiu, w bezpośredniości, uczuciu, w tym, co ludzkie, dopatruje się
barbarzyństwa. Nawet Biron, który w gronie egzaltowanych spiskowców w gaju
Akademosa wstawia się dobrym słowem za naturalnością, przyznaje, że „bardziej
barbarzyństwa bronił niż Anioła Mądrości”. Anioł ten zostaje wprawdzie ośmieszony, lecz także znowu i jedynie przez ukazanie śmieszności; „barbarzyństwo”
bowiem, w które ponownie popadają sprzysiężeni, błogie stany miłosne według
sonetowego wzorca, nałożone na nich jako kara za fałszywy ich związek, jest również dowcipnie wystylizowaną karykaturą, miłosnym persyflażem, dźwięki Adriana zaś aż nazbyt umiejętnie potrafiły osiągnąć, aby owo poczucie nie więcej było
warte niż powściągliwe jego wyrzeczenie się. Sądziłem, że właśnie muzyka, ze
względu na swe właściwości wewnętrzne, powołana była do tego, aby jako przewodniczka wyprowadzać z owej sfery absurdalnej sztuczności na swobodę, w świat
natury i człowieczeństwa. Ona jednak nie podjęła tego zadania. To, co rycerz Biron
nazywa „barbarzyństwem”, a więc właśnie naturalność, spontaniczność, nie święciło w niej bynajmniej triumfu.
Muzyka, którą przyjaciel mój snuć tu zaczął, była z artystycznego punktu widzenia największego podziwu godna. Wzgardziwszy zmasowaniem dźwięków, od
samego początku rozpisał był partyturę jedynie na klasyczną orkiestrę beethovenowską i tylko ze względu na komiczno-pompatyczną postać Hiszpana Armada
musiał dodać owej orkiestrze drugą parę rogów, trzy trąby i jedną bastubę. Lecz
wszystko to utrzymane było ściśle w stylu muzyki kameralnej, roboty filigranowej,
było mądrą dźwiękową groteską, przemyślnie humorystyczną, o bogactwie fine199

zyjnych i przekornych pomysłów. Meloman, którego zmęczyła już romantyczna
demokracja umoralniających kazań do narodu, spragniony jedynie sztuki dla sztuki, pozbawionej ambicji, a przynajmniej ambitnej wyłącznie w najbardziej ekskluzywnym sensie, bo dostępnej tylko dla artystów i znawców, amator taki musiał
wpaść w zachwyt wobec tego ezoteryzmu, chłodnego i ześrodkowanego wyłącznie
na samym sobie – który jednak, j a k o ezoteryzm właśnie, sam z siebie w duchu
owej sztuki kpił na wszelkie sposoby i z parodystyczną przesadą, co zaprawiało
zachwyt kropelką smutku i szczyptą beznadziejności.
Tak, podziw i smutek dziwnie się ze sobą stapiały przy odczytywaniu tej muzyki. „Jakież to piękne!” – wołało serce – a przynajmniej moje serce tak wołało –
„I jakie smutne!” Zachwyt dotyczył bowiem dowcipnej, melancholijnej sztuczki,
intelektualnego osiągnięcia, które należało nazwać heroicznym, powściągliwego
cierpienia o gestach błazeńskiej trawestacji, której nie potrafię określić inaczej niż
nazywając ją po prostu karkołomnym, nigdy w napięciu nie słabnącym igraniem
sztuki na skraju niemożliwości. I to właśnie zasmucało. Lecz podziw i cierpienie,
podziw i troska, czyż nie są już niemal definicją miłości? Słuchałem gry Adriana
z boleśnie napiętym umiłowaniem jego i jego dzieła. Niewiele potrafiłem powiedzieć; Schildknapp, który stanowił zawsze dobrą, wrażliwą publiczność, komentował wszystko, co usłyszeliśmy, znacznie celniej i bardziej inteligentnie ode mnie,
– ja zaś, później jeszcze, przy pranzo, siedziałem przy stole Manardich oszołomiony
i zwrócony ku wewnątrz, wstrząsany uczuciami, przed którymi muzyka, jakiej słuchaliśmy, tak szczelnie się zamykała. – Bevi! Bevi! – mówiła tymczasem padrona.
– Fa sanque il vino! – Amelia zaś poruszała łyżką przed oczami, pomrukując: –
Spiriti? Spiriti?...
Wieczór ten był już jednym z ostatnich, jakie spędziliśmy wraz z zacną moją
żoną w osobliwych warunkach życia naszych przyjaciół. Kilka dni później musieliśmy po trzytygodniowym pobycie wyrwać się znowu stamtąd, aby rozpocząć podróż powrotną do Niemiec, podczas gdy oni kilka miesięcy jeszcze, aż do jesieni,
mieli pozostać wierni idyllicznej jednostajności owego życia pomiędzy klasztornym ogrodem, stołem familijnym, campagną obrębioną naoliwionym złotem i kamienną salą, gdzie przy świetle lampy spędzali wieczory na czytaniu. W ten sam
sposób spędzili już całe lato roku ubiegłego, a tryb ich życia w mieście, zimą, również niewiele się różnił w istocie od obecnego. Mieszkali przy Via Torre Argentina,
w pobliżu Teatru Constanzi i Panteonu, na trzecim piętrze, w pokoju odnajętym od
jakiejś kobiety, która gotowała im śniadania i kolacje. W pobliskiej trattorii spożywali główny posiłek za ryczałtową miesięczną opłatą. Rolę klasztornego ogrodu
w Palestrina odgrywała w Rzymie Villa Doria Panfili, gdzie w ciepłe dni, wiosną
lub jesienią, przy pięknie pobudowanej fontannie, do której niekiedy podchodziła
krowa lub swobodnie pasący się koń, oddawali się swym pracom. Adrian rzadko
opuszczał popołudniowe koncerty municypalnej kapeli na Piazza Colonna. Wie200

czorem bywał czasami w operze. Zazwyczaj jednak spędzali wieczory na grze
w domino przy szklance gorącego pomarańczowego ponczu, w zacisznym kącie
kawiarenki.
Nie utrzymywali zresztą żadnych albo prawie żadnych znajomości – i odosobnienie ich w Rzymie było niemal tak całkowite, jak na wsi. Elementu niemieckiego
unikali starannie, – zwłaszcza Schildknapp nieodmiennie rzucał się do ucieczki,
gdy tylko dźwięk ojczystej mowy dotarł do jego uszu: potrafił nawet wysiąść z autobusu lub pociągu, jeśli znajdowali się tam „Germans”. Lecz samotniczy albo raczej samowtóry tryb życia nie nastręczał również okazji do zawierania miejscowych
znajomości. Dwukrotnie byli podczas zimy zaproszeni do Madame de Coniar, damy
o niepewnym pochodzeniu, opiekującej się artystami i sztuką. Schildknapp jeszcze
w Monachium dostał do niej list polecający. W jej mieszkaniu przy Corso, ozdobionym dedykowanymi fotografiami w srebrnych i pluszowych ramkach, spotkali się
z międzynarodową gromadą artystów, aktorów, muzyków i malarzy, Polaków, Węgrów, Francuzów, a także Włochów, której pojedynczych przedstawicieli wkrótce
znów stracili z oczu. Schildknapp rozstawał się niekiedy z Adrianem, aby z młodymi Anglikami, których sympatia pchnęła w jego ramiona, odwiedzać knajpki
malwezjańskie, jeździć na wycieczki do Tivoli albo popijać eukaliptusową nalewkę u trapistów w Quattro Fontane i dla odpoczynku wygadywać z nimi nonsensy,
zapominając o trudnościach, jakich nie szczędziła mu sztuka przekładu.
Słowem, tak w mieście, jak i w samotności małego górskiego miasteczka, wiedli obaj życie ludzi unikających świata i całkowicie pochłoniętych troską o swoją
pracę. Tak przynajmniej można to wyrazić. I czyż mam wyznać, że pożegnanie
z domem Manardich było dla mnie osobiście, mimo że, jak zawsze, niechętnie odchodziłem od Adriana, połączone z pewnym ukrytym uczuciem ulgi? Wypowiedzenie tego równa się obowiązkowi uzasadnienia owego uczucia, a przyjdzie mi to
z niejakim trudem, gdyż zmuszony będę ukazać się samemu sobie, a również i innym w zabawnym nieco świetle. Prawda wygląda tak: pod pewnym względem, in
puncto puncti, jak chętnie mawiają młodzi ludzie, stanowiłem w gronie domowników dość zabawny wyjątek; wypadałem, że się tak wyrażę, z ram: mianowicie
z uwagi na to, że byłem człowiekiem żonatym, czyli składającym daninę temu, co
na wpół usprawiedliwiająco, na wpół zaś gloryfikujące nazywamy „naturą”. Nikt
poza mną tego nie czynił w owym domu przy wąskiej, ze schodów tylko złożonej
uliczce. Nasza znakomita gospodyni, signora Peronella, była od wielu lat wdową,
jej córka Amelia nieco niedorozwiniętym dzieckiem. Bracia Manardi, tak adwokat,
jak i rolnik, okazali się zakamieniałymi starymi kawalerami, a nawet łatwo było
przypuścić, że żaden z nich nigdy nie tknął kobiety. Był jeszcze kuzyn Dario, siwy
i łagodny, ze swą bardzo drobniutką, chorowitą żoną, para małżonków, którzy, jeśli świadczyli sobie coś miłego, to jedynie w charytatywnym sensie tego słowa.
Wreszcie byli tam Adrian i Rüdiger Schildknapp, którzy miesiącami przebywali
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w kręgu tych spokojnych, surowo żyjących ludzi, do jakich i my tu nawykliśmy,
zachowując się nie inaczej aniżeli mnisi w górnym klasztorze. Czyż w takiej sytuacji nie było czegoś upokarzającego i zawstydzającego dla mnie, pospolitego człowieka?
Wspominałem już wyżej o osobliwym stosunku Schildknappa do rozległej dziedziny możliwości szczęścia i jego skłonnościach do skąpienia owego skarbu przez
skąpienie samego siebie. Dostrzegałem w tym klucz do jego sposobu życia i to służyło mi dla wyjaśnienia trudno dającego się inaczej wyjaśnić faktu, że był w stanie
tak właśnie żyć. Inaczej było z Adrianem, – choć zdawałem sobie sprawę, że fundamentem przyjaźni ich obu była wspólnota w czystości lub, jeśli określenie to sięga
zbyt daleko, że stanowiła ona przynajmniej podstawę ich współżycia. Przypuszczam, że nie udało mi się ukryć przed czytelnikiem pewnej zazdrości wobec stosunku tego Ślązaka do Adriana; niechże więc czytelnik zechce pojąć, że zazdrość
ta dotyczyła w istocie tej właśnie wspólnoty, tej u nich obu występującej wstrzemięźliwości.
Schildknapp jednak żył, jeśli mi wolno tak powiedzieć, jako potencjalny „roué”,
natomiast Adrian – i w to wątpić nie mogłem – od czasu owej podróży do Grazu
czy raczej do Bratysławy wiódł życie świętego – jak żył zresztą i do owego momentu. Drżenie ogarniało mnie jednak na myśl, że czystość jego o d o w e j c h w i l i,
od czasu owego uścisku, od czasu przelotnej jego choroby i utraty lekarzy, których
się radził, nie wywodziła się już z etyki czystości, lecz z patosu nieczystości.
W osobowości jego było zawsze coś z „noli me tangere”, – znałem to; znałem
tę jego niechęć do zbyt wielkiego fizycznego zbliżenia z innymi ludźmi, do znalezienia się w zasięgu cudzych wyziewów, do kontaktu cielesnego. Był on w najbardziej dosłownym znaczeniu człowiekiem „niechęci”, wymijania, rezerwy, dystansu.
Fizyczne przejawy serdeczności wydawały się nie do pogodzenia z jego naturą;
już uścisk dłoni był dla niego czymś nader rzadkim, dokonywał go zaś z niejakim
pośpiechem. Osobliwa ta jego cecha wystąpiła jeszcze wyraźniej niż zazwyczaj
podczas ostatniego naszego spotkania, miałem przy tym uczucie – choć nie potrafię wyjaśnić, dlaczego – jakby to jego „Nie tykaj mnie!” i „Trzy kroki odstępu!”
zmieniło jakoś swój sens, jakby nie odrzucał już w ten sposób pewnych sugestii,
lecz lękał się i chciał uniknąć sugestii odwrotnych, co także, najwidoczniej, łączyło
się z jego wstrzemięźliwością wobec kobiet.
Tylko tak uważnie obserwująca przyjaźń, jak moja, mogła wyczuć albo przeczuć
taką zmianę znaczenia stanu rzeczy; i niechże Bóg broni, aby świadomość tego psuła mi radość znajdowania się w pobliżu Adriana! To, co się w nim działo, mogło
mną wstrząsnąć, lecz nie mogło oddalić mnie od niego. Istnieją ludzie, z którymi
żyć niełatwo, ale których opuścić nie sposób.
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XXV
Dokument, o którym wielekroć mowa już była na tych kartach, tajemny zapis
Adriana, będący w moim posiadaniu od chwili jego zgonu i strzeżony jak drogi,
straszliwy skarb – oto on, podaję go do wiadomości. Nastała chwila włączenia go
do biografii. Ponieważ w duchu odwróciłem się zaś plecami do jego samowolnie
obranego, z owym Ślązakiem dzielonego refugium, gdziem go był odwiedził, milknie głos mój, czytelnik zaś słyszy w tym dwudziestym piątym rozdziale głos jego
bezpośrednio.
Lecz czyż tylko jego? Chodzi tu przecież o dialog. Ktoś inny, całkiem inny,
przeraźliwie inny, dochodzi tu przeważnie do głosu, nawet zaś piszący w owej kamiennej sali notuje jedynie to, co od niego słyszy. Dialog? Lecz czyż doprawdy
dialog? Szalony musiałbym być, żeby w to uwierzyć. I dlatego też nie mogę uwierzyć, aby on sam w głębi duszy uważał za prawdziwe to, co widział i słyszał: wtedy, gdy widział to i słyszał, i później, gdy przeniósł to na papier, – niezależnie od
cynizmu, z jakim rozmówca usiłował przekonać go o swej obiektywnej obecności.
Lecz jeśli go nie było, owego gościa – wzdragam się zaś przed zawartym w tym
realnym uznaniem jego obecności, choćby warunkowo jedynie i hipotetycznie! –
to okrutna jest myśl, że przecież ów cynizm, sarkazm i szyderstwa pochodziły
z własnej duszy nawiedzonego...
Rozumie się samo przez się, że rękopisu Adriana nie zamierzam powierzyć drukarzowi. Własnym rylcem spisuję słowo po słowie z nutowego papieru, pokrytego
jego dawniej już scharakteryzowanym, rondowym, drobnym, czarnym pismem
w staroświeckie zakrętasy, pismem, rzec można, mnisim. Posłużył się papierem
nutowym, ponieważ widocznie nie miał akurat innego pod ręką, lub też dlatego, że
ów kramarz przy placu Św. Agapita nie mógł mu zaofiarować nic stosowniejszego.
Dwie linijki pisma przypadają zawsze na górną pięciolinię i dwie na dolną: lecz
i biała przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona jest również dwiema linijkami.
Dokument nie jest oznaczony datą, nie podobna więc ustalić ściśle, w jakim czasie został spisany. Jeśli moje przeświadczenie może się tu zdać na co, to sądzę, że
nie powstał on w żadnym razie po naszej wizycie w owym górskim miasteczku ani
podczas naszego tam pobytu. Pochodzi albo z wcześniejszego okresu lata, którego
trzy tygodnie przebyliśmy z przyjaciółmi, albo z lata poprzedniego, pierwszego,
które obaj spędzili jako goście w domu Manardich. Pewien jestem, że w okresie,
w którym tam przybyliśmy, przeżycie będące źródłem powstania manuskryptu już
się było dokonało, że Adrian odbył już był rozmowę, której zanotowanie na piśmie
nastąpiło bezpośrednio po owej wizji, prawdopodobnie dnia następnego.
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Przypisuję więc – i obawiam się, że nie trzeba będzie huku dalekich eksplozji
wstrząsających moim schronieniem, aby mi ręka drżała i litery koślawiły się podczas pisania...
«Wiesz-li co, to zmilcz. I owszem, milczeć będę, choćby ze wstydu i żeby ludzi
oszczędzić, ej, ze względów społecznych. Mocną a twardą mam wolę, by kontrola
mego umysłu z uwagi na obyczajność aż do samego końca nie zawiodła. Lecz ujrzałem Go przecież, wreszcie, wreszcie; był u mnie, tu w sali, wizytę mi złożył, nieoczekiwanie, choć oczekiwany od dawna, i długi dyskurs z Nim stoczyłem, z jednej
tylko przyczyny gniew mnie potem ogarnął, żem nie był pewien, dlaczegom drżał
tak przez cały czas, dla zimna jeno, czy też dla Jego widoku. Czyżbym sam sobie
wyimaginował, czy też On mi wmówił, że zimno, iżbym drżeć począł, a tak upewnił się, że On tu był w całej powadze, sam we własnej osobie? Bo każdy wżdy wie
o tym, że wszelki szaleniec wcale nie drży przed majakami myśli własnej, przeciwnie, zwyczajne mu one i bez turbacji żadnej ani dygotania zadawać się z nimi
gotów. Czyżby mnie miał za szaleńca, gdy przez to zimno pieskie wmówił mi, że
nim nie jestem, On zaś majakiem nie jest żadnym, gdy tak przerażony i ogłupiały
drżeć przed Nim zacząłem? Chytry On jest.
Wiesz-li co, to zmilcz. Milczę tedy w sobie. Wmilczam to wszystko w ten nutowy papier, podczas gdy mój kompan in eremo, z którym się śmieję, głowi się
w drugim końcu sali nad translacją miłej mu mowy obcej na mowę rodzimą, a jemu
nienawistną. Myśli, że komponuję, a gdyby ujrzał, że słowa piszę, pomyślałby, że
i Beethoven podobnie czynił.
Przez cały dzień, boleściwa creatura, leżałem w ciemnościach z obrzydłą moją
przypadłością, mdłości też i duszności doświadczając wielekroć, jak to przy ciężkich napadach, lecz pod wieczór polepszyło mi się niespodzianie, a niemal nagle.
Zdołałem przełknąć zupę, którą mi matka przyniosła („Poveretto!”), wypiłem też
potem chętnie szklankę czerwonego wina („Bevi! Bevi!”) i naraz poczułem się tak
pewien siebie, żem sobie nawet papierosa pozwolił. Mógłbym też był wyjść nawet,
jak to dnia poprzedniego umówiono. Dario M. chciał nas wprowadzić do klubu
szacownych obywateli Praeneste, na dole, przedstawić, pokazać nam pomieszczenia, bilard, czytelnię. Nie chcąc poczciwca urazić, przyjęliśmy zaproszenie, które
teraz jedynie Sch. dotyczyło, ja bowiem usprawiedliwiony byłem atakiem. Po pranzo ruszył więc beze mnie z kwaśną miną u boku Daria ową uliczką w dół, do tych
rolników i mieszczan zarazem, ja zaś pozostałem sam.
Siedziałem tu w sali, w pobliżu okien osłoniętych okiennicami i przy świetle
lampy czytałem Kierkegaarda o Don Juanie Mozarta, a przede mną było widać pokój w całej jego długości.
I oto czuję, jak ogarnia mnie z nagła przejmujące zimno, tak jakby kto siedział
zimą w ogrzanym pokoju, a nagle otwarło się okno na mróz wiejący ze dworu.
Lecz zimno to szło nie zza mnie, tam gdzie okna, ale opadło mnie od przodu. Od204

suwam książkę, patrzę na salę, widzę, że pewno Sch. wrócił, bo już nie jestem sam;
ktoś siedzi w mroku na wypchanej końskim włosiem sofie, która wraz ze stołem
i krzesłami stoi w pobliżu drzwi, mniej więcej pośrodku pokoju, tam gdzie rano
jadamy śniadanie, – siedzi w kącie kanapy, założywszy nogę na nogę, ale nie jest
to Sch., to Ktoś inny, mniejszy od niego, wcale nie tak postawny i w ogóle żaden
prawdziwy pan. Ale zimno nadal mnie nieustannie przenika.
– Chi è costà! – oto, co wołam, z zaciśniętym nieco gardłem, oparłszy ręce na
poręczach fotela, tak że mi książka spada z kolan na ziemię. Odpowiada mi spokojny, powolny głos Tamtego, dobrze wyszkolony, o przyjemnym nosowym
brzmieniu:
– Gadajże po niemiecku! I tylko pięknie, w starej niemczyźnie bez nijakich
ogródek i facecji. Znam się na tym, to prawdziwie moja ulubiona mowa. Niekiedy
w ogóle tylko po niemiecku rozumiem. A poza tym idź, przynieś sobie płaszcz,
a także kapelusz i pled. Zimno na ciebie zaciąga. Zakłapiesz zębami, choćbyś się
i nie przeziębił.
– Któż to mówi mi „ty”? – pytam oburzony.
– Ja – powiada On. – Ja, za pozwoleniem. Ach, chodzi ci o to, że sam nikomu
nie mówisz po imieniu, nawet temu swojemu humoryście, temu gentlemanowi,
a wyjątkiem jedynie towarzysz lat dziecinnych, wierny druh, który ciebie nazywa
po imieniu, ale ty mu po imieniu nie mówisz? Dajże pokój! Takie to już stosunki
między nami, że jesteśmy na ty. No, jak tam? Przyniesiesz sobie coś ciepłego?
Wbijam oczy w półmrok, wpatruję się w niego ze złością. Człek to postury raczej nikłej, znacznie mniejszy od Sch., ale i mniejszy ode mnie, – sportową czapkę
ma naciągniętą na ucho, a z drugiej strony, od skroni, wystają spod niej rudawe
włosy; rude też rzęsy u zaczerwienionych oczu, twarz ziemista, koniuszek nosa
nieco przekrzywiony; na trykotowej koszulce w poprzeczne paski marynarka kraciasta o przykrótkich rękawach, z których wystają ręce z niezdarnymi paluchami;
wstrętnie opięte spodnie i żółte, znoszone trzewiki, których nie da się już doczyścić. Strizzi. Alfons. I głos, dykcja aktora.
– No, jak tam? – powtarza.
– Przede wszystkim – powiadam w drżącym opanowaniu – pragnąłbym wiedzieć,
kto poważył się wtargnąć tutaj i u mnie zasiadać?
– Przede wszystkim – powtarza On. – Przede wszystkim – to wcale nieźle. Ależ
jesteś przeczulony wobec każdej wizyty, którą uważasz za nieoczekiwaną i niepożądaną. Ja przecież nie przychodzę po to, żeby cię ciągnąć do kompanii, żeby ci
schlebiać, abyś zechciał wstąpić do kółka muzycznego. Tylko po to, żeby z tobą
pogadać o interesach. Pójdziesz po swoje rzeczy? Zła to rozmowa przy kłapaniu
zębów.
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Siedziałem jeszcze kilka sekund nie spuszczając go z oczu. A mróz, idący od
niego, przejmuje mnie ostro, aż czuję się bezbronny przed nim i nagi w moim lekkim ubraniu. Poszedłem więc. Wstaję doprawdy i wychodzę przez najbliższe drzwi
po lewej, gdzie znajduje się moja sypialnia (druga jest dalej po tej samej stronie),
wyjmuję z szafy płaszcz zimowy, który noszę w Rzymie, gdy wieje tramontana,
i który musiałem zabrać ze sobą, bo inaczej nie wiem, gdzie bym go podział; nakładam też kapelusz, chwytam podróżny pled i tak zaopatrzony wracam na swoje
miejsce.
On, jak przedtem, siedzi na swoim.
– Jeszcze tu jesteście – powiadam podnosząc kołnierz płaszcza i owijając sobie
kolana pledem – nawet teraz, kiedy odszedłem i wróciłem? Dziwi mnie to. Bo mocno podejrzewam, że Was nie ma wcale.
– Nie ma? – pyta szkolonym nosowym głosem. – Jak to, nie ma?
JA: – Bo jest wysoce nieprawdopodobne, aby ktoś zasiadał tu u mnie wieczorem, mówiąc po niemiecku i zimnem zionąc, rzekomo w celu omówienia ze mną
interesów, o których nic nie wiem i wiedzieć nie chcę. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że lęgnie się we mnie jakaś choroba, ja zaś, dreszcze gorączki, przeciw którym się opatulam, w oszołomieniu swoim na Waszą osobę przenoszę i widzę
Was tylko po to, aby w Was widzieć źródło owej choroby.
ON (śmiejąc się spokojnie i przekonująco jak aktor): – Cóż za brednie! Jakież
inteligentne brednie pleciesz! Toć to właśnie to, co się w dobrej starej niemczyźnie
nazywa konceptem. I jak kunsztownie! Zmyślny to kunszt, jakby z twojej opery
zapożyczony! Ale przecież nie zajmujemy się muzyką w tej chwili. A poza tym, to
czysta hipochondria. Nie wmawiajże sobie, proszę, jakichś słabości! Miej trochę
dumy i nie rezygnuj z miejsca ze swoich pięciu zmysłów. Żadna choroba się w tobie nie kluje, cieszysz się natomiast, po swoim lekkim ataku, najlepszym młodzieńczym zdrowiem. Zresztą, pardon, nie chciałbym być nietaktowny, bo cóż to jest
zdrowie. Ale w ten sposób, mój drogi, choroba twoja nie wybucha. Nie masz śladu
gorączki i żadnych powodów, abyś miał jej dostać.
JA: – A nadto, ponieważ za każdym trzecim słowem, które wypowiadacie, okazujecie swoją nicość. Ciągle mówicie rzeczy, które we mnie są i ode mnie pochodzą, nie od Was. Małpujecie Kumpfa i jego sposób wyrażania się, a sami przy tym
wcale nie wyglądacie na kogoś, kto kiedykolwiek na uniwersytecie albo w jakiej
szkole wysokiej sciencji wraz ze mną na oślej ławie siadywał. Mówicie o biednym
gentlemanie i o tym, któremu mówię „ty”, a nawet o takich, którzy mnie mówią
„ty”, choć im się nie odwzajemniam.– I o operze także jeszcze mówicie. Skąd mielibyście o tym wszystkim wiedzieć?
ON (śmieje się znowu w nauczony sposób i potrząsa głową, jakby słuchał uroczej dziecinady): – Skąd miałbym wiedzieć? Przecie widzisz, że wiem. I stąd chcesz
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na własną niesławę mniemać, że źle widzisz? Oto doprawdy, co się nazywa stawianiem na głowie wszelkiej logiki, jakiej nauczają w szkołach wysokiej sciencji.
Zamiast wywieść z mego wtajemniczenia, żem nieobecny, powinieneś raczej wnioskować, iżem nie tylko obecny, ale jestem również tym, za którego od samego początku mnie bierzesz.
JA: – A za kogóż Was biorę?
ON (tonem uprzejmej wymówki): – Idźże, idź, wiesz przecie! I nie bądź taki ważny, nie udawaj, żeś już od dawna mnie nie wyczekiwał! Wiesz przecie tak jak i ja,
że wzajemny nasz stosunek domaga się wreszcie rozmowy. Jeśli istnieję – a myślę,
że już to uznajesz, – mogę być JEDNYM tylko. Pytając, kim jestem, masz może
na myśli, jak się nazywam? Ależ zachowałeś chyba w pamięci te wszystkie dziwaczne przezwiska moje, jeszcze ze szkół wysokiej sciencji, w pierwszym okresie
twych studiów, kiedy to nie cisnąłeś był jeszcze Pisma za drzwi ani pod ławę. Znasz
je wszystkie po kolei i możesz wśród nich wybierać, – ja przecież miewam przeważnie tylko przezwiska, którymi, żeby tak rzec, próbują łaskotać mnie dwoma palcami
pod brodę: powodem ich zaś wielka moja, iście niemiecka popularność. Przyjmuje
się tę popularność, prawda, nawet jeśli się jej nie szukało i w istocie jest się przekonanym, że polega ona na nieporozumieniu. Zawszeć to schlebia, zawszeć to miłe.
Wybierz więc sobie któreś, jeśli już koniecznie chcesz mnie nazwać, choć zazwyczaj przecie nie nazywasz ludzi po imieniu, ponieważ za mało cię obchodzą, abyś
znał ich imiona – wybierz sobie spomiędzy tych chłopskich karesów, jaki zechcesz,
wedle gustu! Jednej tylko nazwy znać i słyszeć nie chcę, bo jest ona zdecydowanie
złośliwą obmową i bynajmniej do mnie nie pasuje. Ten, kto mnie zowie panem Dicis et non facis, zabrnął w ślepy zaułek. I ten przydomek ma wprawdzie łaskotać
mnie pod brodę, lecz jest w istocie oszczerstwem. Już ja robię to, co mówię, co do
joty dotrzymuję obietnic, jest to nawet poniekąd moja naczelna zasada handlowa,
po trochu tak jak Żydów, na których najbardziej można polegać w interesach, a jeśli
nawet doszło kiedy do oszustwa, no, to przecie przysłowiowym już się stało, że
zawsze ja, który ufam w rzetelność i uczciwość, bywam oszukiwany...
JA: – Dicis et non es. Utrzymujecie więc, że doprawdy siedzicie tu przede mną
na sofie i przemawiacie do mnie z zewnątrz na modłę starego Kumpfa, dobrą starą
niemczyzna? Akurat tu, w italskiej krainie, chcecie mi składać wizytę, tu, poza
strefą swoją i pozbawieni wszelkiej popularności? Cóż za absurdalny brak stylu!
W Kaisersaschern ścierpiałbym jeszcze Waszą obecność. W Wittenberdze albo na
Wartburgu, a nawet i w Lipsku gotów byłbym jeszcze w nią uwierzyć. Ale przecie
nie tu, pod tym pogańsko-katolickim niebem!
ON (potrząsając głową i cmokając w zatroskaniu): – Tss, tss, tss, zawsze ta sama
pogoń za wątpliwościami, zawsze ten sam brak wiary w siebie! Gdybyś przynajmniej miał odwagę powiedzieć sobie: „Tam, gdzie jestem ja, jest i Kaisersaschern!”,
prawda, nagle wszystko byłoby w porządku i szanowny pan esteta nie użalałby się
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na zły styl! Do kroćset! A miałbyś przecie rację tak mówiąc, tylko brak ci na to
odwagi albo udajesz, że ci jej brak. Za nisko siebie cenisz, przyjacielu, a mnie także cenisz zbyt nisko, jeśli tak mnie ograniczasz i całkiem tylko niemieckim prowincjuszem chcesz zrobić. Jestem wprawdzie Niemcem, Niemcem do szpiku kości,
zgoda, aleć przecie na dawny, lepszy sposób, z sercam bowiem kosmopolitą. Chcesz
zaprzeczyć mojej tutaj obecności, wcale nie biorąc pod rozwagę starej niemieckiej
nostalgii ani skłonności do romantycznych wędrówek po pięknej Italii! Niemcem
mam być, ale tego, że mnie na dobrą dürerowską modłę z zimna za słońcem trzęsie, tego mi już waćpan przyznać nie chce, – nawet jeśli, nie mówiąc już o słońcu,
mam tu piękne a pilne sprawy do załatwienia z powodu pewnej nobliwej ludzkiej
istoty...
Tu ogarnął mnie wstręt tak niewymowny, że aż się skuliłem w dzikim napadzie
dreszczu. Niełatwo było jednak rozeznać prawdziwą przyczynę tego wstrząsu; mógł
on być zarazem i zimnem wywołany, gdyż mroźny podmuch odeń idący nagle się
jeszcze nasilił, tak że przez płaszcz przenikał mnie do szpiku kości. Pytam niechętnie:
– Nie możecie przynajmniej wstrzymać tej obrzydliwości, tego lodowatego
tchnienia?
ON na to: – Niestety nie. Bardzo mi przykro, że nie mogę oddać ci tej przysługi.
Taki już jestem zimny. Jakże inaczej mógłbym zresztą wytrzymać i zadomowić się
tam, gdzie mieszkam?
JA (mimo woli): – Piekło macie na myśli i jego czeluście?
ON (śmiejąc się jak połaskotany): – Znakomicie! Mocną niemczyzną po szelmowsku powiedziane! Ma ono jeszcze wiele pięknych nazw, uczonych a patetycznych, które waćpan ex-teologus zna wszystkie przecie: carcer, exitium, confutatio,
pernicies, condemnatio i tak dalej. Lecz te swojskie, niemieckie a humorystyczne,
są mi zawsze, cóż robić, najmilsze. Zresztą, dajmy na razie jeszcze pokój temu
miejscu i jego urządzeniom! Widzę z twojej miny, że masz ochotę mnie o to zapytać. Ale do tego daleko jeszcze, to wcale nie paląca kwestia. Wybacz mi ten żart,
że to kwestia nie paląca! Ale mamy czas na to, niezmierzone zasoby czasu. Czas
to najlepsze i najistotniejsze z tego, co dajemy, a darem naszym jest klepsydra, –
tak wąziutka jest owa szczelina, przez którą sypie się czerwony piasek, tak cieniutka, jak włos, strużka, którą się on sypie, oko wcale nie dostrzega ubytku w górnym
zbiorniku, dopiero pod koniec, wtedy wydaje się, że piasek sypie się szybko i że
się szybko przesypał, ale to trwa tak długo przy wąskości owej szczeliny, że nie
warto o tym mówić ani nad tym rozmyślać. Chciałem tylko, mój drogi, porozumieć
się z tobą co do tego, że klepsydra została już ustawiona, a piasek bądź co bądź
sypać się zaczął.
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JA (mocno drwiąc): – Niezwykle po dürerowsku lubicie się wyrażać; najpierw
Was „z zimna za słońcem trzęsie”, a teraz jeszcze klepsydra Melancholii. A choćby
i zadźwięczał magiczny kwadrat, gotów jestem na wszystko i do wszystkiego mogę
się przyzwyczaić. Przyzwyczajam się do Waszej bezczelności i do tego, że mi mówicie „ty” i „mój drogi”, choć mi to szczególnie wstrętne. Ostatecznie mówię przecież „ty” sam do siebie, – co prawdopodobnie wyjaśnia, że i Wy tak mi mówicie.
A zatem, Waszym zdaniem, wiodę teraz dyskurs z czarnym Kesperlinem, – a Kesperlin to Kaspar, tak tedy Kaspar i Samiel to jedno.
ON: – Znowu zaczynasz?
JA: – Samiel. Śmiechu warte! A gdzież twoje fortissimo w c-moll z tremolandem smyczków, drewna i trąbek, które wyłania się z czeluści fis-moll – jak ty ze
swojej skały, niby przemyślny straszak dziecinny dla romantycznej publiki? Dziwi
mnie, że go nie słyszę!
ON: – Daj pokój. Mamy znacznie godniejsze instrumenty i już ty je usłyszysz.
Zagrają ci jeszcze, kiedy dojrzejesz na tyle, aby ich słuchać. Wszystko to kwestia
dojrzałości i miłego czasu. A właśnie o tym przecie chcę z tobą mówić. Ale Samiel? – To głupia forma. Ja doprawdy lubię, co ludowe, ale Samiel, nie, to zbyt
głupie, a poprawił to już Johann Balhorn z Lubeki. Właściwa nazwa brzmi Sammael. A co znaczy Sammael?
JA (milczę uparcie).
ON: – Wiesz-li co, to zmilcz. Wysoce cenię dyskrecję, z jaką mnie pozostawiasz
zniemczenie tego. Znaczy: „Anioł trucizny”.
JA (przez zęby, których ani rusz nie mogę zacisnąć): – Tak, i nawet bardzo mi
na to wyglądacie! Całkiem jak anioł, akurat! Wiecie, jak wyglądacie? Ordynarnie
– to jeszcze niewłaściwe słowo. Jak bezczelna szumowina, jak kurwa męska, jak
krwawy alfons – oto, jak wyglądacie, oto postać Wasza, w której uważaliście za
stosowne mnie nawiedzić, – a nie postać anioła!
ON (spoglądając po sobie i rozkładając ręce): – Jak to, jak to? Jakże to ja wyglądam? Nie, doprawdy, to dobrze, że pytasz mnie, czy wiem, jak wyglądam, bo
zaiste, nie wiem tego. A raczej nie wiedziałem, ty dopiero zwróciłeś mi na to uwagę. Bądź pewien, że nie przywiązuję najmniejszej wagi do mego zewnętrznego
wyglądu, pozostawiam go niejako samemu sobie. To kwestia czystego przypadku,
jak wyglądam, a raczej, dzieje się to samo przez się, zależnie od okoliczności, nie
zaprzątam sobie tym głowy. Adaptacja, mimikra, znasz to przecie, maskarada i mistyfikacja Matki Natury, uśmiechającej się zawsze z przekorą. Ale ty przecież, mój
drogi, nie będziesz do siebie odnosić tej adaptacji, o której ja wiem tyleż i równie
niewiele, co motyl przystosowany wyglądem swym do liścia, na którym przycupnął, i nie będziesz mi jej miał za złe? Musisz przyznać, że z drugiej strony ma ona
swój odpowiednik, – od tej strony, skąd wiesz, co złapałeś, i to ostrzeżony w porę,
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od strony tej twojej ładnej pieśni z literowym symbolem, – och, doprawdy nader
kunsztownej i niemal natchnionej:
A w chwili, gdy mi dałaś
Ów chłodny napój nocą,
Zatrułaś życie moje...

Doskonałe.
I do tej rany mojej
Ach, żmija się przyssała...

Naprawdę kunsztowne. I właśnie to rozeznaliśmy zawczasu i dlatego też bardzo
wcześnie zaczęliśmy cię mieć na oku, – widzieliśmy, że twój casus wart jest szczególnego trudu, że jest to przypadek o niesłychanie sprzyjającej lokalizacji. I że wystarczy tu podłożyć tylko trochę naszego ognia, podgrzać tylko odrobinę, rozkołysać, upoić, a da się z tego zrobić doprawdy coś wspaniałego. Czy to nie Bismarck
powiedział, że Niemiec potrzebuje pół flaszki szampana, aby osiągnąć swój naturalny poziom? Wydaje mi się, że to chyba on właśnie kiedyś tak powiedział. I słusznie. Zdolny bowiem jest Niemiec, ale mdły – zdolny dostatecznie, żeby się złościć
na omdlałość swoją i żeby ją opanować per illuminationem, na zasadzie: wyłaź,
dydku. Ty, mój drogi, doskonale wiedziałeś, czego ci brak, i pozostałeś wierny
swemu rodzajowi, odbywając ową podróż i przywożąc sobie, salva venia, francę.
– Milcz!
– Milcz? Patrzajcież, to już pewien postęp z twojej strony. Zaczynasz się rozgrzewać. Porzucasz wreszcie tę swoją grzeczność liczby mnogiej i mówisz mi „ty”,
jak przystało między ludźmi, którzy zawarli ze sobą umowę, a mają zawrzeć pakt
na czas i na wieczność.
– Milczeć macie!
– Milczeć? Ależ my milczymy już pięć lat blisko i raz w końcu musimy dyskurs
otworzyć i zasiąść do rady nad całą tą sprawą i nad ciekawymi okolicznościami,
w których się znajdujesz. Oczywiście jest to sprawa, którą należałoby przemilczeć,
ale przecież nie da się tego między nami czynić stale, – z chwilą gdy już klepsydra
została ustawiona, a czerwony piasek jął się sypać przez wąziuteńki otwór, – och,
zaczął dopiero! Prawie go jeszcze na dole nie ma w porównaniu z tym, co jest na
górze, – dajemy czas, wiele, nieskończenie wiele czasu, o końcu wcale myśleć nie
trzeba, długo jeszcze nie trzeba o nim myśleć, ani nawet wtedy, kiedy można by
już zacząć myśleć o końcu, kiedy można by już powiedzieć „respice finem”, nie ma
co zaprzątać sobie tym naprzód głowy, jako że chwila ta jest nieustalona, zdana na
łaskę samowoli i temperamentu, a nikt nigdy nie wie, jak jej dać początek i jak
określić jej położenie wobec owego końca. Dobry to żart i znakomite urządzenie:
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niepewność i dowolność owej chwili, kiedy czas już będzie pomyśleć o końcu,
przysłaniają zmyślną mgiełką moment ostateczny.
– Bzdury!
– E, któż tobie dogodzi! Nawet wobec mojej psychologii jesteś gburem – a sam
przecie niegdyś, na swej rodzimej górze Syjonu, nazwałeś był psychologię miłą,
neutralną mieszczańskością, zaś psychologów ludźmi najbardziej miłującymi prawdę. Wcale ja i bynajmniej bzdur tu nie gadam, kiedy mówię o czasie, który został
dany, i o wyznaczonym końcu, lecz ściśle trzymam się rzeczy. Wszędzie, gdzie
została ustawiona klepsydra oraz dany czas, niewyobrażalny, a przecie ograniczony
czas i naznaczony koniec, tam my pojawiamy się na scenie, wtedy nam się darzy.
Sprzedajemy czas, – powiedzmy, na przykład, dwadzieścia cztery lata, – czyż da
się to przewidzieć? Odpowiada ci taka miara? Toć można już sobie pożyć iście po
królewsku i jako wielki nigromanta niejedną diabelską sztuczką wprawić cały
świat w zdumienie; to już można zapomnieć – im dalej, tym dokładniej – wszelką
omdlałość swoją, i wysoce iluminowany przejść samego siebie, nie stając się jednak bynajmniej sobie obcym, lecz będąc i pozostając sobą, wyniesionym jedynie
na naturalny swój poziom z pomocą owej pół flaszki szampana; i wtedy wolno
człowiekowi w samoupojeniu zakosztować wszystkich rozkoszy darów wlanych,
przekraczających niemal wytrzymałość ludzką, tak że w końcu przekonany będzie
słusznie czy niesłusznie, że podobnych darów od tysięcy lat nikt już nie doświadczył, i w niektórych chwilach rozpasania będzie siebie wręcz za bóstwo uważać.
Jakżeby ktoś taki miał się troszczyć o chwilę, w której czas już pomyśleć o końcu!
Tylko że koniec ten jest nasz, koniec do nas należy, to właśnie trzeba ustalić, i nie
zwyczajnie, w milczeniu, choć reszta może być przemilczana, lecz wyraźnie i po
męsku.
JA: – Więc chcecie mi sprzedać czas?
ON: – Czas? Sam tylko czas? Nie, mój drogi, to nie jest diabelski towar. Za to
nie zasłużylibyśmy jeszcze na taką cenę, żeby kres do nas należał. Jaki to gatunek
czasu, w tym rzecz! Wielki czas, szalony czas, czas iście diabelski, pełen radości
i wesela, – a przy tym, oczywiście, marny też bywa nieco, a nawet bardzo marny –
nie tylko to przyznaję, ale podkreślam z dumą, bo tak właśnie dobrze jest i sprawiedliwie, taki jest przecie sposób i natura artysty. Jest ona, jak wiadomo, zawsze
skłonna do wyskoków na obie strony i w najzupełniej normalny sposób nieco występna. Wahadło buja tu zawsze szeroko pomiędzy uweseleniem a melancholią, to
rzecz zwykła, to jeszcze, żeby tak rzec, odpowiada raczej obyczajom mieszczańskim, norymberskim, w porównaniu z tym, czego my dostarczamy. My dostarczamy
bowiem wszelkich krańcowości w tej dziedzinie – uniesień dostarczamy i oświecenia, uczucia swobody i wyzwolenia z wszelkich więzów, wolności, pewności,
lekkości, poczucia władzy i triumfu tak wielkiego, że nasz człowiek przestaje własnym zmysłom wierzyć, – wliczając w to ponadto jeszcze ogromny podziw dla
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swego dzieła, który pozwoliłby mu nawet z łatwością zrezygnować ze wszelkich
obcych, z zewnątrz pochodzących przejawów podziwu, ów dreszcz samouwielbienia, ba, rozkosznej grozy wobec samego siebie, kiedy wydaje się on sobie jakoby
tuba mirum albo boska bestia. I należycie głębokie, czcigodnie głębokie bywają na
odmianę upadki – nie tylko w pustkę i próżnię, i pełen niemocy smutek, lecz także
w cierpienia i mdłości, – znajome już zresztą, takie, które istniały od dawna, które
są nieodłączne od usposobienia, a teraz tylko godnie zostały nasilone skutkiem owej
iluminacji i wiadomego odurzenia. Są to cierpienia, które się znosi z przyjemnością
i dumą w zamian za tamte ogromne rozkosze, cierpienia, znane z bajek, podobne
tym, jakich doznawała mała Syrenka, czując jakby ostrza noży wbijające się w jej
śliczne, ludzkie nóżki, kiedy je otrzymała zamiast rybiego ogona. Znasz przecie
bajkę Andersena o Syrence? To dopiero byłby klejnocik dla ciebie! Powiedz tylko
słowo, a przyprowadzę ci ją do łóżka.
JA: – Czy zamilkniesz wreszcie, szmato?
ON: – Wolnego, wolnego i bez takich ordynarnych wymysłów. Ciągle domagasz
się jeno milczenia. Nie pochodzę przecie z rodu Schweigestillów. Mateczka Elza
wypaplała ci zresztą w swej dyskretnej wyrozumiałości mnóstwo rzeczy o swych
czasowych gościach. Ja wszakże bynajmniej nie gwoli milczenia przybyłem tu do
ciebie, do tego pogańskiego kraju, lecz dla wyraźnego umocnienia w cztery oczy
i dla zawarcia solidnego paktu, dotyczącego tak usługi, jak i zapłaty. Powiadam ci
przecie, że milczymy już przeszło cztery lata, – a tymczasem wszystko już się zaczyna wypełniać, i to w najbardziej przemyślny, piękny i obiecujący sposób, a dzwon
już w połowie został ulany. Czy mam ci opowiedzieć, jak się rzeczy mają?
JA: – Zdaje się, że będę musiał słuchać.
ON: – A poza tym chcesz tego i kontent pewno jesteś, że możesz posłuchać.
Wydaje mi się nawet, że cię korci mocno, żeby posłuchać, i zacząłbyś labidzić
i biadolić, gdybym to przed tobą zataił. I miałbyś rację. Przecie to świat tak bliski,
tak znajomy, na którym razem przebywamy, ja i ty, – i obaj czujemy się tam jak
w domu, toć to istne Kaisersaschern, dobra, staroniemiecka aura z anno domini
1500 czy coś około tego, na krótko przed pojawieniem się doktora Martinusa, który
w tak serdecznej, choć szorstkiej był ze mną komitywie i bułką, nie, kałamarzem
we mnie cisnął, na długo więc przed trzydziestoletnią pohulanką. Przypomnij no
sobie, jak żywo kipiał wtedy ten wasz ludek w samym sercu Niemiec nad Renem
i wszędzie, serdecznie rześki, a dobrze czupurny, pełen przeczuć i niepokojów, –
ten natłok pielgrzymek do Świętej Krwi w Niklashausen przy Tauberthal, krucjaty
dziecięce i krwawiące hostie, głód, chodak na drzewcu, wojna, zaraza w Kolonii,
meteory, komety i wielkie znaki, mniszki ze stygmatami, krzyże ukazujące się nagle na ludzkich szatach i ta przedziwnie krzyżem naznaczona koszula dziewicy,
koszula, którą jako sztandar chciano ponieść przeciw Turkom. Dobry to był czas,
diablo niemiecki czas! I czy nie czujesz wielkiego ukontentowania wspominając
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o nim? Wtedy to zeszły się właściwe planety w znaku Skorpiona, jak to uczenie
wyrysował mistrz Dürer w swojej medyckiej ulotce, i wtedy to również pojawili
się w niemieckiej krainie ci pokrętni, ci nieskończenie drobni a delikatni mili
przybysze, roje biczowników z zachodnich Indii – patrzaj, teraz nastawiasz uszu?
Myślisz pewno, że mówię o konfraterniach pokutników, o flagelantach, co to za
swoje i cudze grzechy siekli sobie grzbiety. Ale ja mówię o flagelatach, o niedostrzegalnych gołym okiem przedstawicielach rodzaju, co mają rózgi jak nasza blada
Venus; spirochaeta pallida, to mi właściwy rodzaj! Ale masz rację, brzmi to jakoś
swojsko i przypomina późne średniowiecze oraz flagellum haereticorum fascinariorum. O, tak, ci obywatele naszego roju mogliby wystąpić jako fascinarii, szczególnie w lepszych wypadkach, jak na przykład twój. Obyczajne są już zresztą i od
dawna zadomowione i w starych krajach, gdzie osiadły od wieków, nie płatają tak
ordynarnych figlów jak niegdyś, z otwartymi wrzodami i odpadającymi nosami.
Malarz Baptysta Spengler też przecież wcale nie wygląda na to, aby miał na każdym kroku wymachiwać ostrzegawczą kołatką, a zewłok owinąć szczelnie włosiennicą.
JA: – To ze Spenglerem też jest... tak?
ON: – A czemużby nie? Myślisz, że tylko z tobą? Wiem, wiem, wolałbyś zachować swoje dla siebie i drażni cię wszelkie porównanie. Mój drogi, zawsze ma
się liczne towarzystwo! Oczywiście, że Spengler to też Esmeraldus. Nie na próżno
mruga ciągle oczami z tak chytrym zawstydzeniem i nie na próżno Inez Rodde nazywa go podstępnym hipokrytą. Tak to bywa. Leo Zink, ów „faunus ficarius”, jakoś
się jeszcze dotąd uchował, ale temu przyścipnemu frantowi, Spenglerowi, dość
wcześnie się dostało. Zresztą bądź spokojny; oszczędź sobie zazdrości o niego. To
nudny, banalny przypadek, z którego nic nadzwyczajnego nie wyniknie. To żaden
Python, na którym dokonywalibyśmy sensacyjnych wyczynów. Nawiedzenie sprawiło może, że umysł jego stał się nieco bardziej bystry, obdarzyło go niejakimi
przebłyskami intelektu i może nie rozczytywałby się tak chętnie w pamiętnikach
Goncourtów i dziełach abbé Galianiego, gdyby nie nawiązał był kontaktu z wyższą sferą, i nie był naznaczony tajemną pieczęcią. Psychologia, mój miły. Choroba,
a w dodatku jeszcze gorsząca, dyskretna, tajemna choroba, stwarza krytyczną opozycję względem świata ludzkiej przeciętności, nastraja buntowniczo i ironicznie
wobec mieszczańskiego porządku i człowiek nią dotknięty szuka schronienia w sferze wolnej myśli, w książkach, w rozważaniach. Ale też i nic więcej ze Spenglerem
się nie dzieje. Czas, który mu jest jeszcze dany na czytanie, cytowanie, popijanie
czerwonego wina i leniuchowanie, nie myśmy mu sprzedali i nie jest to bynajmniej
czas geniusza. To tylko światowiec, który raz się sparzył, teraz słabnie, po trochu
jeszcze interesujący, nic ponadto. Będzie tak kwękał i gnił po kawałku, wątroba,
nerki, żołądek, kiszki, serce, pewnego dnia ogłuchnie albo dostanie straszliwej
chrypy i ze sceptycznym żarcikiem na ustach kipnie sobie niesławnie po paru la213

tach – i cóż więcej? To przypadek bez znaczenia, nie był nigdy ową illuminatio,
uniesieniem i natchnieniem, bo to nie było mózgowe, cerebralne, rozumiesz? –
Nasze maleństwa nie zadbały tu wcale o to, co szlachetne, co wzniosłe, widocznie
nie miały na to ochoty, nie doszło więc do przerzutów w sferę metafizyczną, metaweneryczną, metainfekcyjną...
JA (z nienawiścią): – Jak długo będę tu siedzieć i marznąć wysłuchując tej Waszej nieznośnej gadaniny?
ON: – Gadaniny? I – wysłuchiwać? Dziwnie mi jakoś śpiewasz, mój ptaszku!
Zda mi się, że słuchasz bardzo uważnie i zżymasz się jeno, chcąc dowiedzieć się
jeszcze więcej. Przed chwilą przecież dopiero zapytywałeś przy okazji o swego
przyjaciela Spenglera z Monachium, a gdybym nie był przerwał, wypytywałbyś
mnie chciwie przez cały ten czas o piekło i jego czeluście. Nie udawaj, proszę, urażonego! Ja też posiadam miłość własną i wiem, że nie jestem tu intruzem. Słowem,
metaspirochateosa to proces meningialny i zapewniam cię, że wygląda to tak, jakby niektóre z tych maleństw upodobały sobie ze szczególną pasją górne partie,
zwłaszcza zaś rejon głowy, meningi, zarówno dura mater, namiot mózgu, jak i pia
mater, wewnętrzną osłonę delikatnej parenchymy, jakby zaraz, od pierwszej chwili
ogólnego zakażenia, uporczywie tylko tam, ku górze, zmierzały.
JA: – Składnie o tym mówicie. Alfons studiował zda się kiedyś medicinam.
ON: – Nie więcej, niż ty teologiam, rzec chciałbym: fragmentarycznie i specjalistycznie. Bo czyż zaprzeczysz, żeś tę najlepszą ze wszystkich sztuk i nauk studiował także tylko jako specjalista i amator? Zainteresowania twoje dotyczyły – mnie.
Bardzo ci jestem zobowiązany. Lecz jakżebym miał ja, przyjaciel i sutener Esmeraldy, jakim mnie tu przed sobą widzisz, nie interesować się szczególnie tą właśnie
dziedziną, najbardziej mi pokrewną, najbliższą mi dziedziną medycyny, i nie wyspecjalizować się w tym względzie? Istotnie, z wielką uwagą śledzę tu wyniki najnowszych badań. Item, niektórzy doctores upierają się przy tym, klnąc się w żywy
kamień, że wśród tych maluśkich muszą istnieć specjaliści od mózgu, amatorzy
strefy cerebralnej, słowem, jakiś virus nerveux. Ale ci właśnie doktorzy zabrnęli
w ślepą uliczkę. Rzecz ma się odwrotnie. To właśnie mózg pożądliwie i z nadzieją
wypatruje odwiedzin owych maluśkich, niczym ty moich, to mózg je zaprasza
i przyciąga, jakby wcale nie mógł się ich doczekać. Pamiętasz jeszcze? Filozof –
„De anima”: „Działanie działających dokonuje się na uprzednio dysponowanych
na przyjęcie działania”. Widzisz, właśnie od tej dyspozycji, gotowości, wezwania
wszystko zależy. A już czcigodni autorzy „Malleusa” wspominają o tym, że niektórzy ludzie są bardziej skłonni do uprawiania czarnoksięskich praktyk niż inni,
my zaś znakomicie umiemy ich sobie wybrać.
JA: – Cóż mnie i tobie, oszczerco. Ja ciebie nie zapraszałem.
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ON: – Ach, ach, patrzcież na to niewiniątko! Wojażujący klient moich maluśkich nie był zapewne ostrzeżony! Zaś lekarzy wybrałeś sobie również z niezawodnym instynktem.
JA: – Trafiłem na nich w książce adresowej. Kogóż miałem był pytać? I któż
mógł mi powiedzieć, że obaj zostawią mnie na lodzie? Co zrobiliście z dwoma
moimi lekarzami?
ON: – Usunęliśmy ich, usunęli. Och, oczywiście w twoim interesie usunęliśmy
tych partaczy. I to w samą porę, nie za wcześnie i nie za późno, akurat kiedy przy
pomocy swego pigularstwa naprowadzili rzecz całą na właściwą drogę, a gdybyśmy
im pozwolili dalej robić swoje, sfuszerowaliby jedynie ten piękny przypadek. Pozwoliliśmy im na dokonanie prowokacji, a potem – basta i precz z nimi. Z chwilą
gdy swą specyficzną kuracją ograniczyli należycie pierwsze, skórne stadium ogólnej infiltracji, dając tym samym potężny bodziec przerzutowi w górne rejony, zadanie ich było spełnione, należało ich usunąć. Ci durnie nie wiedzą bowiem, a jeśli
wiedzą, to nie potrafią tego zmienić, że ogólna kuracja silnie przyśpiesza owe górne, metaweneryczne procesy. W początkowych stadiach zdarza się też co prawda,
że doznają one znacznego przyśpieszenia również przez zaniedbanie kuracji, słowem, cokolwiek się robi, jest źle. Ale w żadnym wypadku nie mogliśmy dopuścić
do tego, aby owa prowokacja wywołana kuglarstwem i pigularstwem dłużej trwała.
Proces cofania się infiltracji ogólnej należało zostawić samemu sobie, aby się owa
progrediencja tam w górze pięknie a powolutku mogła rozwijać, aby ci salwować
lata całe, dziesiątki lat pięknego, nigromantycznego czasu, pełniutką klepsydrę
diabelskiej genialności. A dziś, cztery lata po tym, jakeś to sobie zadobył, jest ów
punkcik u ciebie na pięterku, wprawdzie ładniutko, czyściutko i wąziutko zakreślony, ale istnieje – istnieje to ognisko, pracownia owych maluśkich, które dotarły
tam drogą likworu, drogą, aby tak rzec, wodną, istnieje to siedlisko rodzącej się
dopiero iluminacji.
JA: – A przyłapałem cię wreszcie, głupcze! Sam się zdradzasz, nazwawszy mi
to miejsce w moim mózgu, to ognisko gorączki, która mnie postacią twoją zwodzi,
a bez której nie mógłbyś istnieć! Zdradzasz mi oto, że w podnieceniu widzę cię
wprawdzie i słyszę, ale jesteś mi jedynie pustym dźwiękiem!
ON: – O, ty moje logiczności! Głuptasku, bierz się do rzeczy od drugiego końca.
Nie ja jestem wytworem twego pialnego ogniska tam w mózgu, lecz właśnie to ognisko d a j e c i m o ż n o ś ć , rozumiesz, dostrzeżenia mnie, a bez niego, istotnie,
nie mógłbyś mnie ujrzeć. Czyż istnienie moje jest więc związane jedynie z twym
rodzącym się odurzeniem? Czy dlatego to stanowię część twej osobowości? Przepraszam bardzo! Cierpliwości tylko – to, co się w tobie progresywnie rozwija i dokonuje, uczyni cię zdolnym do całkiem jeszcze innych rzeczy, do pokonania całkiem innych jeszcze przeszkód i uniesie cię ponad wszelkie opory i niedoskonałość.
Czekaj Wielkiego Piątku, a wkrótce będzie Wielkanoc! Czekaj jeszcze rok, dzie215

sięć, dwanaście lat, aż ta iluminacja, ten świetlisty wyskok sprawi, że poczujesz
się pozbawiony wszelkich wątpliwości i skrupułów i będziesz wiedział, za co płacisz, dlaczego nam zaprzedałeś duszę i ciało. Wtedy ci, sine pudore, wykiełkują
z aptekarskiego posiewu osmotyczne rośliny...
JA (z uniesieniem): – Stul swój brudny pysk! Zabraniam ci mówić o moim ojcu!
ON: – O, twój ojciec wcale nie jest tak bardzo nie na miejscu w tym moim pysku. To w nim tkwi, ciągle chciałby żywiołami spekulować! Twą wielką chorobę,
początek ostrych cierpień małej Syrenki, masz także przecież po nim... Zresztą,
całkiem to słusznie wywiodłem, bo właśnie o osmozę, o diffusio pewnego likworu,
a nawet o zjawisko proliferacji chodzi głównie we wszystkich tych czarach. Macie
przecież worek lędźwiowy wraz z pulsującą w jego wnętrzu strugą likworu, która
dociera do ośrodków cerebralnych, do opon mózgowych, w ich zaś tkance utajony
weneryczny meningit prowadzi cichcem i z wolna swoją robotę. Lecz do wnętrza,
do parenchymy, nasze maluśkie dostać by się nie mogły, choć bardzo je tam ciągnie i nawzajem tęsknie przez owo wnętrze są przyciągane – bez dyfuzji owego
likworu, bez osmozy z komórkowym sokiem pia mater, który go rozwadnia, rozpuszcza tkanki i toruje tym biczom bożym drogę do środka. Wszystko to dzieje się
za sprawą osmozy, miły przyjacielu, której figlarne produkty tak cię od młodych
lat bawiły.
JA: – Nędza ich pobudzała mnie do śmiechu. Chciałbym, żeby Schildknapp już
wrócił i żebym mógł śmiać się razem z nim. Chciałbym mu opowiedzieć o moim
ojcu, ja również. Chciałbym mu opowiedzieć o łzach w oczach mojego ojca, gdy
mówił: „A przecież są martwe”.
ON: – Tam do kata! Miałeś rację śmiejąc się z jego litości godnych łez – nie
mówiąc już o tym, że każdy, kto z natury swej ma do czynienia z Kusicielem, jest
z uczuciami ludzkimi na bakier i stale odczuwa pokusę, aby śmiać się, gdy inni
płaczą, a płakać, gdy się śmieją. I cóż znaczy „martwe”, skoro cała ta flora tak
barwnie i bogato się krzewi i rozrasta, a nadto jest jeszcze heliotropiczna? Cóż
znaczy „martwe”, skoro kropla płynu przejawia tak znakomity apetyt? O tym, co
chore, a co zdrowe, nie powinni, mój chłopcze, decydować zwykli zjadacze chleba.
Bo to jeszcze pytanie, czy właśnie oni znają się na życiu. Życie bowiem nieraz już
z radością sięgało po to, co powstało dzięki śmierci albo chorobie, dając się prowadzić dalej i wyżej. Czy zapomniałeś już, czegoś się uczył w swej szkole wysokiej sciencji, że Bóg ze zła dobro może uczynić i że nie powinno się przeszkadzać
mu w wyzyskaniu każdej po temu okazji? Item, ktoś musiał zawsze być szalony
i chory, aby inni nimi być nie musieli. A nikt nie potrafi z pewnością ustalić, w jakiej chwili szaleństwo przekształca się w chorobę. Notuje sobie który na marginesie raptularza: „Jestem szczęśliwy! Nie posiadani się z błogości! Oto, co nazywam
wielkim i nowym! O, płomienna rozkoszy natchnienia! Lica moje płoną jak roztopione żelazo! Szaleję, i wy także szaleć będziecie, gdy to do was dotrze! Bóg nie216

chaj wówczas okaże miłosierdzie waszym biednym duszom!” – czy jest to jeszcze
objawem szaleńczego zdrowia, normalnego szaleństwa, czy też wlazło mu już w
meningi? Mieszczanin jest ostatnim, który by mógł to osądzić, a w każdym razie
przez długi jeszcze czas nie widzi w tym nic osobliwego, bo przecie wiadomo, że
wszyscy artyści mają bzika. A woła który nazajutrz w przygnębieniu: „O, głupia
pustko! O, psie życie, kiedy nic się zrobić nie da! Żebyż choć wojna wybuchła na
świecie, żeby przynajmniej coś się działo! Żebym choć zdechnąć zdołał w przyzwoity sposób! Niechże się piekło nade mną zlituje, bom synem piekła jest!” –
czyż należy to brać dosłownie? Czy to, co on tam wygaduje o piekle, jest dosłowną
prawdą, czy tylko metaforą malutkiej, normalnej, dürerowskiej Melancoliae? In
summa, dostarczamy wam jedynie tego, za co już ów poeta klasyk najgodniejszy
piękne dzięki swym bogom składa:
Wszystko dają bogowie nieobjęci
Swym ulubieńcom – bez reszty;
Wszystkie radości, nieobjęte,
Wszystkie cierpienia, nieobjęte – bez reszty.

JA: – Kłamco szyderczy! Si diabolus non esset mendax et homicida! Skoro już
muszę cię słuchać, nie gadaj mi przynajmniej o świętych ogromach i złocie z retorty! Wiem, że złoto stworzone przez ogień, miast przez słońce, nie jest prawdziwe.
ON: – Któż to mówi? Czy ogień słoneczny lepszy jest od kuchennego? A święte ogromy! Nie lubię nawet słuchać o tym. Czy ty doprawdy wierzysz w takie rzeczy, w ingenium, nic nie mające wspólnego z piekłem? Non datur! Artysta jest
bratem zbrodniarza i szaleńca. Czy sądzisz, że powstało jakiekolwiek rozkoszne
dzieło, jeśli jego twórca nie dostrzegł przy tym istnienia zbrodni i szaleństwa? Co
tu chorobą, co zdrowiem! Życie nigdy w życiu nie dawało sobie rady bez chorobliwości. Co tu prawdą, co fałszem! Czyż jesteśmy zasrańcami? Czyż wydłubujemy
te wszystkie dobre rzeczy próżni z nosa? Gdzie nic nie ma, nawet diabeł traci prawa i żadna blada Wenus nie zdoła tam nic mądrego dokonać. My nie stwarzamy
nic nowego – to dobre dla innych. My jesteśmy akuszerami jedynie, wyzwolicielami. My wysyłamy tylko do diabła bezwład i onieśmielenie, wstydliwość i wątpliwości. My podniecamy, my usuwamy za pomocą odrobiny ekscytującego przekrwienia całe zmęczenie wielkie i małe, zmęczenie prywatne i zmęczenie czasu.
I o to chodzi, a ty nie myślisz o upływie czasu, nie myślisz historycznie, jeśli użalasz się, że ten lub ów mógł mieć wszystko, cierpienia i radości w nieskończoność,
a żadna klepsydra nie była mu ustawiona i żadnego w końcu nie przedkładano mu
rachunku. Co ów za czasów klasycznych mógł był i bez nas posiąść, dzisiaj my
tylko możemy oferować. Lecz my oferujemy rzeczy lepsze, oferujemy wartości
istotne i prawdziwe, – i nie klasycznych już doświadczeń za naszą doznaje się
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sprawą, mój drogi, ale archaicznych, przedhistorycznych, od dawna już nie sprawdzanych. Któż to dziś wie jeszcze, któż wiedział nawet i za czasów klasycznych,
czym jest natchnienie, czym stary, prawdziwy, pierwotny zachwyt, czym uniesienie
nie skażone jeszcze w najmniejszym stopniu krytyką, obezwładniającą refleksją,
zabójczą kontrolą rozumu, czym święte zachwycenie? Wydaje mi się nawet, że
diabeł uchodzi za wcielenie niszczycielskiej krytyki? Oszczerstwo – wierz mi, przyjacielu, znowu oszczerstwo! Tam do kata! Diabeł, jeśli czego nienawidzi, jeśli jest
czemuś na świecie głęboko przeciwny, to właśnie owej niszczycielskiej krytyce.
I tym, czego pragnie i co ofiarowuje, jest właśnie triumfujące uczucie uniesienia
się ponad samego siebie, wspaniała beztroska!
JA: – Jarmarczny krzykaczu!
ON: – No, oczywiście! Jeśli kto próbuje wyjaśnić najgrubsze nieporozumienia,
których padł ofiarą, i to raczej z umiłowania prawdy, niż z miłości własnej, od
razu go mają za pieniacza. Ja nie pozwolę zatkać sobie gęby twym niełaskawym
zawstydzeniem i wiem, że tłumisz w sobie te swoje affecta, a właściwie słuchasz
mnie z tak wielką przyjemnością, jako owa dzieweczka podszeptywacza w kościele... Weź chociażby zagadnienie pomysłu – a raczej tego, co tak od stu czy dwustu
lat nazywacie – bo dawniej ta kategoria wcale nie istniała, na równi z prawem własności w muzyce i wszystkimi tymi rzeczami. A więc pomysł – kwestia trzech,
czterech taktów, prawda, nie więcej. Cała reszta to już opracowanie, przysiadywanie
fałdów, no nie? Dobra, ale jesteśmy przecież doświadczonymi znawcami literatury
i oto zauważamy, że pomysł ten nie jest nowy, że nazbyt nawet coś przypomina,
coś, co zachodzi już u Rimskiego-Korsakowa albo u Brahmsa. Jak temu zaradzić?
Ano – zmieniając pomysł. Ale czyż zmieniony pomysł jest jeszcze w ogóle pomysłem? Spójrz na szkicowniki Beethovena! Tam ani jedna tematyczna koncepcja
nie ostała się tak, jak Bóg ją dał. Beethoven przekształca ją i pisze przy tym: ,.Meilleur”. I w tym bynajmniej jeszcze nie entuzjastycznym „meilleur” jakże mało ufności w boże natchnienie, jak mało respektu. Prawdziwie bowiem uszczęśliwiająca, porywająca, pełna wiary, a pozbawiona wszelkich wątpliwości inspiracja, taka,
wobec której nie ma wyboru, nie ma kwestii poprawek i przeróbek, przy której
wszystko przyjmuje się jak wspaniałe dyktando, dech staje w piersiach, wzniosłe
dreszcze przenikają nawiedzonego od stóp do głów, potok łez z nadmiaru szczęścia
tryska mu z oczu, – taka inspiracja nie jest możliwa z pomocą Boga, który zawsze
zbyt wiele na rozum zdaje, lecz jedynie z pomocą szatana, prawdziwego władcy
entuzjazmu.
Aliści podczas ostatnich przemówień zaczęła się stopniowo dokonywać w moim
interlokutorze niejaka przemiana: przy uważnym spojrzeniu jął mi się on wydawać
odmienny od dawnej swojej postaci; siedzi tam oto już nie jako alfons i szelma,
ale, proszę ja kogo, jako coś lepszego, ma biały kołnierzyk i krawat w kokardę zawiązany, na zakrzywionym nosie rogowe okulary, za którymi migoczą jego ciemne,
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wilgotne i nieco zaczerwienione oczy – w rysach jego zmieszana ostrość z miękkością, ostry nos, ostro zarysowane wargi, ale miękka broda z dołeczkiem, nadto
i na policzku dołeczek jeszcze, – czoło blade i sklepione, z którego włosy zaczesane
w górę, lecz po bokach odstające, wełniste, czarne, – inteligent, pisujący o sztuce
i muzyce do popularnych gazet, krytyk i teoretyk, który sam komponuje, o ile myśli
własne na to mu pozwalają. Nadto ręce miękkie i szczupłe, których delikatne, choć
nieporadne gesty towarzyszą słowom jego, niekiedy zaś lekko przesuwają się po
gęstych włosach na skroniach i karku. Taki oto nowy obraz mego gościa, siedzącego w kącie sofy. Większy nie stał się jednak; a przede wszystkim głos jego nosowy, wyraźny, o miłym, wyszkolonym brzmieniu pozostał ten sam; zachował swą
identyczność mimo zmienność postaci. Słyszę tedy, jak mówi, i widzę, jak wyraziście formuje zgłoski grubymi wargami o zaciśniętych kącikach, z których górna
źle ogolona:
– Czymże jest dzisiaj sztuka? Klęczeniem na grochu. Do tańca więcej dziś trzeba niż pary czerwonych pantofelków, a ty nie jesteś jedynym, którego diabeł dręczy, Przypatrzże im się, twoim kolegom, wiem oczywiście, że się im nie przyglądasz, że się na nich ani obejrzysz, podtrzymując w sobie iluzję samotności i chcąc
mieć wszystko wyłącznie dla siebie, całe przekleństwo czasu. Ale przyjrzyjże im
się na pociechę, tym współinauguratorom nowej muzyki, myślę o tych uczciwych,
poważnych, tych, co wyciągają konsekwencje z sytuacji! Nie mówię tu o folklorystycznych i neoklasycznych uciekinierach, których cała współczesność na tym polega, że wzbraniają się przed muzyczną erupcją i z większą albo mniejszą godnością noszą szatę stylu preindywidualnego. Wmawiają sobie i innym, że to, co nudne,
stało się nagle interesujące, gdyż interesujące zaczęło być nudne...
Musiałem się roześmiać, bo chociaż zimno nadal napierało, trzeba przyznać, że
od chwili owej przemiany lepiej się poczułem w jego towarzystwie. Uśmiechnął
się wraz, napinając jedynie silniej kąciki zaciśniętych warg i przymykając nieco
przy tym oczy.
– Bezradni są oni również – mówił dalej – lecz sądzę, że i ty, i ja wolimy godną
szacunku bezradność tych ludzi, którzy nie chcą ukrywać pod szacownym przebraniem objawów ogólnego schorzenia. Choroba jest jednak powszechna, uczciwi zaś
mogą stwierdzić jej symptomy tak na sobie, jak i na przedstawicielach wstecznych
kierunków. Czyż produkcja nie grozi wygaśnięciem? A to, co jeszcze godnego
uwagi dostaje się na papier nutowy, świadczy o mitrędze i zniechęceniu. Z przyczyn
zewnętrznych, społecznych? Brak popytu, – i czyżby, jak w epoce preliberalnej,
możliwość dalszej produkcji zależała nadal od przypadkowej łaskawości mecenatu?
Słuszne to, ale jako wyjaśnienie nie wystarcza. Samo komponowanie stało się zbyt
trudne, rozpaczliwie trudne. Jakże kto może pracować, gdy dzieła już nie pogodzi
ze szczerością? Ale tak właśnie jest, przyjacielu, arcydzieło, twór sam w sobie zamknięty, należy do okresu sztuki tradycyjnej, a sztuka emancypowana mu zaprze219

cza. Sprawa zaczyna się od tego, że bynajmniej nie macie prawa dysponowania
wszelkimi kombinacjami dźwięków niegdyś używanymi. Niemożliwy stał się pomniejszony akord septymowy. Niemożliwe niektóre modulujące tony w chromatyce.
Z lepszych każdy nosi w sobie cały kanon rzeczy zabronionych, zakazów istniejących samoistnie, a obejmujących stopniowo wszystkie środki tonalności, a więc
wszelkiej muzyki tradycyjnej. Kanon określa, co fałszywe, co stało się już zużytą
kliszą. Dźwięki tonalne, trójdźwięki w kompozycji o obecnym technicznym horyzoncie – przewyższają wszelki dysonans. I jako takich można ich jedynie używać,
– ale ostrożnie i tylko in extremis, szok bowiem jest znacznie silniejszy niż dawniej przy najostrzejszych dysonansach. Wszystko zależy od technicznego horyzontu. Zmniejszony akord septymowy jest słuszny i pełen wyrazu na początku Opusu
111. Odpowiada on ogólnemu poziomowi beethovenowskiej techniki, prawda?
Napięciu pomiędzy najbardziej skrajnym z możliwych dlań dysonansów a konsonansem. Zasada tonalności i jej dynamika nadają owemu akordowi ciężar właściwy. Lecz obecnie utracił go – na skutek historycznego procesu, którego nikt nie
zdoła odwrócić. Posłuchaj tego zamarłego akordu, – nawet w swej wyizolowanej
postaci jest on symbolem pewnego ogólnego stanu techniki, sprzecznego z rzeczywistością. Każdy dźwięk niesie w sobie całość, a także całość historii. Ale dlatego
ucho nieomylnie rozeznające, co złe, a co dobre, pozostaje związane bezpośrednio
z tym jednym, samym w sobie wcale nie fałszywym akordem, całkiem bez abstrakcyjnego powoływania się na ogólny poziom techniczny. Oto żądanie prawdziwości, jakiej dzieło domaga się od artysty, – żądanie nieco surowe, prawda? Bo czyż
działalność tego artysty nie wyczerpie się rychło, skoro wykonywać może jedynie
to, co zostało określone obiektywnymi warunkami produkcji? W każdym takcie,
który artysta odważy się pomyśleć, stan techniki urasta przed nim do problemu.
Technika jako całość domaga się od niego w każdej chwili, aby jej całkowicie zadość czynił i znalazł jedynie słuszną odpowiedź, którą ona w danej chwili dopuszcza. Dochodzi do tego, że kompozycje jego stają się już tylko takimi odpowiedziami, tylko rozwiązywaniem takich technicznych rebusów. Sztuka staje się krytyką –
czymś bardzo godnym, któż przeczy! Trzeba tu wiele nieposłuszeństwa przy surowej dyscyplinie, wiele samodzielności i wiele odwagi. Ale niebezpieczeństwo jałowości, – jak sądzisz? Czy jest ono jeszcze tylko niebezpieczeństwem, czy już po
prostu faktem?
Spauzował. Spojrzał na mnie przez okulary wilgotnymi, zaczerwienionymi oczami, uniósł delikatnym ruchem rękę i dwoma środkowymi palcami przygładził włosy na głowie. Powiedziałem:
– Na co czekacie? Czy mam Wasze drwiny podziwiać? Nigdy nie wątpiłem, że
zdołacie mi powiedzieć to, co wiem. A sposób, w jaki to robicie, jest aż nazbyt wyraźny w intencji. Wszelkimi środkami usiłujecie mi wyjaśnić, że nikogo nie znajdę,
kto by pomoc okazał mym zamierzeniom i memu dziełu, prócz diabła. A przecież
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nie uda Wam się wykluczyć teoretycznej możliwości spontanicznej harmonii pomiędzy własnymi potrzebami a chwilą, „prawidłowością” chwili, – czyli możliwością naturalnej zgodności, pozwalającej na twórczość bez wysiłku i przymusu.
ON (śmiejąc się): – Bardzo to, zaiste, teoretyczna możliwość! Mój drogi, sytuacja jest zbyt krytyczna, aby bezkrytycyzm jej sprostał. Odrzucam zresztą twój
zarzut, że tendencyjnie oświetlam te sprawy. Z twego powodu nie trzeba nam już
ponosić ekspensów dialektyki. Nie zaprzeczam jednak uczuciu pewnej satysfakcji,
jakie gwarantuje mi ogólna sytuacja „dzieła”. W zasadzie jestem dziełom w ogóle
przeciwny. Jakżebym miał więc nie doznawać niejakiej rozkoszy wobec niestosowności, w którą popadła obecnie sama idea dzieła muzycznego! Nie spychaj wszystkiego na warunki społeczne! Wiem, żeś do tego skłonny i masz zwyczaj utrzymywać, że owe warunki nie dają żadnej dostatecznie wiążącej i trwałej gwarancji dla
zachowania harmonii samowystarczalnego dzieła. Słuszne to, ale nieistotne. Prohibitywne trudności dzieła ukryte są głęboko w nim samym. Historyczna ewolucja
materiału muzycznego zwróciła się przeciw zwartości dzieła. Kurczy się ono w czasie, drwi z wypełniania czasu stanowiącego przestrzeń dzieła muzycznego i pozostawia go pustym. Nie jest to skutek bezwładu ani niemożności stwarzania form.
To tylko nieodwołalny imperatyw zagęszczenia, odrzucający wszystko zbędne,
negujące frazę, rozbijający ornament, imperatyw, który zwraca się przeciw rozciągliwości w czasie, owej witalnej formie dzieła. Dzieło, czas i pozór stanowią jedno; jednakże też podpadają krytyce. Nie znosi już ona gry i pozoru, fikcji, samouwielbienia formy, która cenzuruje namiętności i cierpienia ludzkie, przenosi je na
obrazy i rozdziela role. Dopuszczalny pozostał teraz jedynie nie fikcyjny ani udawany, ani zdeformowany i wysublimowany wyraz cierpienia w chwili realnej jego
obecności. Jego bezwład i nędza tak bowiem wzrosły, że nie wolno już tym igrać
przy pomocy pozorów.
JA (bardzo ironicznie): – Wzruszające to, wzruszające. Diabeł staje się patetyczny. Dręczyciel staje się moralistą. Cierpienia ludzkie leżą mu na sercu. I na własną
chwałę przypochlebia się sztuce. Lepiej zrobilibyście, nie wspominając o Waszej
antypatii do dzieł, jeśli nie chcecie, abym rozeznał w tych Waszych wywodach
smród diabelski na hańbę i szkodę dzieła.
ON (nieporuszony): – Im dalej, tym lepiej. W zasadzie jednak zgadzasz się chyba ze mną, że nie można nazwać sentymentalizmem ani złośliwością, jeśli ktoś
stara się uznać stan czasu i świata. Pewne rzeczy stały się już niemożliwe. Pozór
uczuć jako dzieło kompozytorskie, samowystarczalny pozór muzyki jako takiej –
stał się niemożliwy i nie do utrzymania – jako iż ów pozór od wieków polega na
tym, że dane już uprzednio według ustalonych formułek elementy stosowane są
tak, jakby stanowiły nieuniknioną konieczność dla tego właśnie poszczególnego
wypadku. Albo odwróćmy ten układ: ów poszczególny wypadek udaje, że jest
identyczny z uprzednio stworzoną i dobrze znaną formułą. Cała wielka muzyka
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zadowalała się od czterystu lat udawaniem tej niezłomnej jedności – znajdowała
upodobanie w myleniu swych najtajniejszych tęsknot z ogólnie obowiązującą konwencją, której sama podlega. Przyjacielu, tak dalej nie można. Krytyka ornamentu,
krytyka konwencji i abstrakcyjnej powszechności stanowi jedno. Krytyka uderza
w pozorność mieszczańskiego dzieła sztuki, w którym muzyka uczestniczy, choć
nie stwarza obrazu. Oczywiście, różni się od innych dziedzin sztuki tym właśnie
przywilejem, że nie stwarza obrazu, lecz wskutek niezmordowanych usiłowań pogodzenia swych specyficznych dążeń z tyranią konwencji uczestniczy również, na
miarę swych sił, w tym – wyższej miary – oszustwie. Podporządkowanie wyrazu
wszystko ze sobą godzącej powszechności jest najistotniejszą zasadą muzycznego
pozoru. Koniec z tym. Pretensja, aby sprawy ogólne dawały się harmonijnie zamknąć w szczególe, przeczy sama sobie. Koniec już z konwencjami, które z góry
posiadały siłę prawa i umożliwiały swobodę gry.
JA: – Można by wiedzieć o tym, a jednak na nowo uznawać owe konwencje,
niezależnie od wszelkiej krytyki. Można by spotęgować tę grę, zabawiając się formami, z których, jak wiadomo, wszelkie życie uszło.
ON: – Wiem, wiem. Parodia. Mogłaby nawet być wesoła, gdyby nie była tak
zasmucająca w swym arystokratycznym nihilizmie. Czyżbyś spodziewał się wiele
szczęścia i chwały z takich sztuczek?
JA (odpowiadam mu z gniewem): – Nie.
ON: – Krótko i ostro! Ale dlaczego ostro? Czy dlatego, że zadaję ci w cztery
oczy przyjazne pytania, dotyczące spraw sumienia? Że ukazałem ci własne twoje
zrozpaczone serce i z całą wiedzą znawcy postawiłem ci przed oczy doprawdy niepokonalne trudności współczesnego komponowania? Ale jako znawcę powinieneś
mnie mimo wszystko mieć w estymie. Już to diabeł musi się nieco na muzyce znać.
Jeśli się nie mylę, czytałeś tu przedtem książkę tego chrześcijanina zakochanego
w estetyce? On znał się na rzeczy, a rozumiał także mój szczególny stosunek do tej
pięknej sztuki – najbardziej chrześcijańskiej ze sztuk, jak znajduje – w negatywnym
kluczu, oczywiście, wprowadzonej wprawdzie i rozwiniętej przez chrześcijaństwo,
ale zaprzeczanej i wykluczanej jako włość szatana – no, i masz diable kaftan. Wysoce teologiczne zagadnienie ta muzyka, – jak i grzech zresztą, jak i ja sam. Namiętność tego tam chrześcijanina do muzyki jest prawdziwą pasją, mianowicie,
jako że świadomość i upadek stanowią jedno. Prawdziwa namiętność przejawia się
jedynie dwukierunkowo i jako ironia. Największa pasja tyczy się spraw absolutnie
podejrzanych... Nie, muzykalny to ja jestem, wierz mi. I oto wyśpiewałem ci teraz
lament Judasza nad trudnościami, w które, jak wszystko dzisiaj, popadła muzyka.
Czyż nie powinienem był tego robić? Lecz uczyniłem to przecie tylko po to, abyś
ty je przełamał, abyś wzniósł się ponad nie w zawrotnym podziwie nad samym sobą
i tworzył takie rzeczy, by dreszcz świętej grozy cię przenikał.
JA: – To mi dopiero zwiastowanie. Będę uprawiał osmotyczne rośliny.
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ON: – Na jedno wychodzi! Kwiaty lodowe czy kwiaty z krochmalu, cukru i celulozy – wszystko to jest naturą, a pytanie jeszcze, za co ją najwięcej chwalić. Twoja skłonność, przyjacielu, do obiektywizmu, do poszukiwania tak zwanej prawdy,
do podejrzliwego odrzucania subiektywizmu i czystych przeżyć jako spraw niegodnych, jest doprawdy drobnomieszczańska i warto by ją zwalczyć. Widzisz mnie,
a to znaczy, że istnieję dla ciebie. Czy warto pytać, czy istnieję naprawdę? Czy nie
jest rzeczywistym, co oddziałuje, prawdą zaś przeżycie i uczucie? Co się wywyższa, co potęguje twoje poczucie siły, władzy i suwerenności, do diabła, to właśnie
prawda, – choćby z punktu widzenia cnoty stokrotnie była kłamstwem. I sądzę, że
wszelka nieprawda, mogąca ci dać wzmożone poczucie siły, śmiało może się zmierzyć z cnotliwie jałową prawdą. I sądzę także, że twórcza, geniuszem darząca choroba, choroba, która na spienionym rumaku śmiało bierze wszelkie przeszkody,
w zuchwałym uniesieniu skacząc ze skały na skałę, milsza jest tysiąckrotnie życiu
niż pieszo człapiące zdrowie. Nigdy czegoś głupszego nie słyszałem, jak że z choroby jedynie choroba powstać może. Życie nie jest tak wybredne i gówno się zna
na moralności. Chwyta ów śmiały wytwór choroby, pożera go, trawi, a gdy tylko
nim się zajmie, staje się on zdrowiem. Wobec faktu działania życia, przyjacielu,
giną wszelkie różnice między chorobą a zdrowiem. Całe hordy i pokolenia zdrowych jak rydze i chłonnych chłopaków rzucają się na dzieło chorego geniuszu,
dzieło ugenialnione przez chorobę, podziwiają je, wychwalają, wynoszą, porywają
ze sobą, pomiędzy sobą je odmieniają, przekazują kulturze, która nie samym tylko
razowym chlebem się żywi, lecz w nie mniejszym stopniu darami i jadem apteki
„Pod Niebiańskimi Zwiastunami”. To ci powiada niezbalhornowany Sammael.
Onże gwarantuje ci nie tylko, że pod koniec twych przesypanych w klepsydrze lat
poczucie władzy i wspaniałości coraz to bardziej górować w tobie zacznie nad
cierpieniami małej Syrenki, w końcu zaś przepoi cię uczuciem triumfującej radości, euforycznego zdrowia, boskiej swobody; to tylko subiektywna strona całej
sprawy, wiem, że tego by ci nie starczyło, że wydałoby ci się to niepewne. Wiedz
przeto: stoimy o życiową skuteczność tego, co stworzysz za naszą pomocą. Będziesz
przewodzić, będziesz wybijać marsz nadchodzących dni, na twoje imię przysięgać
będą smarkacze, którzy dzięki twemu szaleństwu sami nie będą musieli oszaleć.
Z twego szaleństwa czerpać będą zdrowie i w nich zdrowy żyć będziesz. Rozumiesz? I nie dość, że przełamiesz obezwładniające trudności czasu, przełamiesz
nadto sam czas, całą epokę kulturalną, ściślej mówiąc epokę kultury i jej kultu,
i śmiałość weźmiesz z barbarzyństwa, a tegoż dwakroć, gdyż nastąpi ono po okresie humanizmu, po najwymyślniejszej kuracji in radice i mieszczańskim wysubtelnieniu. Wierz mi! Nawet na teologii zna się ono lepiej niż owa od kultu odpadła
kultura, która w sprawach religii widziała również kulturę jedynie, humanizm, a nie
eksces, paradoks, pasję mistyczną, całkiem niemieszczańską awanturę. Spodziewam
się nadto, że nie dziwi to ciebie, iż oto Zły mówi ci o sprawach religii? Do kroćset!
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A któż inny, chciałbym to wiedzieć, miałby dziś z tobą mówić o tym? Chyba nie
liberalny teolog? Prawdziwie, jestem jedynym, który to konserwuje. Komu zechcesz
przyznać teologiczną egzystencję, jeśli nie mnie? I któż chciałby zachować egzystencję teologiczną beze mnie? Życie religijne jest niewątpliwie moją dziedziną,
tak jak nie jest dziedziną mieszczańskiej kultury. Z chwilą, gdy kultura odpadła od
kultu, sama siebie kultem czyniąc, jest już tylko odpadkiem i cały świat jest nią po
upływie zaledwie pięciuset lat tak zmęczony i przesycony, jakby ją, salva venia,
kotłami wyżerał...
I wtedy to, a nawet nieco wcześniej, podczas gdy wypluwał z siebie te obrzydliwości, ogłaszając się stróżem życia religijnego i uczenie płynne snuł wywody o teologicznej egzystencji diabła, spostrzegłem: indywiduum, siedzące przede mną na
sofie, znowu się odmienia. Nie był to już muzyk-inteligent w okularach, w postaci
którego mówił do mnie przed chwilą; nie siedział już także w swoim kąciku, lecz
półokrakiem przycupnął légèrement na zaokrąglonej poręczy sofy, zaplótłszy palce
na kolanach i sztywno rozstawiwszy oba kciuki. Rozdzielona na dwie części bródka kiwała mu się przy mówieniu pod rozwartymi ustami, gdziem dostrzegł drobne,
ostre zęby, a miał też spiczasto podkręcone, sterczące wąsiki.
Roześmiać się musiałem, taki opatulony, z tej jego metamorfozy w postać dawno i dobrze znajomą.
– Sługa najbardziej uniżony! – powiadam.– W takiej oto postaci znać Was powinienem, a grzeczność to niezmierna z Waszej strony, że mi tu w tej sali privatissimum wykładać chcecie. A zważywszy, co mimikra z Was teraz uczyniła, żywię
nadzieję, że zechcecie zaspokoić głód wiedzy we mnie i dać dowód nieprzymuszonej Waszej obecności, powiadając mi już nie o rzeczach, które sam z siebie znam,
ale o takich tym razem, które chciałbym poznać. Długo wykładaliście mi o klepsydrze i czasie, którym handlujecie, i o cierpieniach, którymi owo wyższe życie opłacać należy, lecz nic nie rzekliście o końcu, o tym, co nastąpi później, o wieczystej
zapłacie. Za tym śledzi ciekawość moja, od chwili zaś kiedyście tu przysiedli, nie
tknęliście tej kwestii w samym gadaniu. Czyż w targu tym ceny znać nie mam według liczby i wagi? Przyznajcież się! Jakże się to żyje w Kacprowym domostwie?
Co czeka tych, którzy Wam hołd złożyli, w piekielnych czeluściach?
ON (wybuchając ostrym gulgocącym śmiechem): – O pernicies, o confutatio
wiedzy pragniesz? Oto, co się zwie zadufaniem, co się zwie żakowską śmiałością!
Masz na to mnóstwo czasu, niezmierzonego czasu, a przedtem tyle cię podniet
czeka, że co innego powstanie ci w głowie niźli myślenie o końcu albo choćby
zważanie na ową chwilę, kiedy byłaby już pora o końcu pomyśleć. Nie chcę ci jednak odmówić wyjaśnień ani niczego upiększać nie mam zamiaru, bo cóż cię mogą
obchodzić rzeczy tak odległe? Tylko niełatwo mówić o tym prawdziwie – rzec
chciałbym: całkiem i zupełnie prawdziwie mówić się o tym nie da, bo słowa nie
pokrywają się tu z istotą rzeczy; można wielu słów użyć i wiele ich stworzyć, lecz
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wszystkie one są tylko zastępstwem, zastępują bowiem imiona nie istniejące, takie,
których nie ma, słowa zaś nie mogą pretendować do określenia tego, co nigdy nie
da się określić, czego dowieść nie sposób. Na tym polega sekretna rozkosz i bezpieczeństwo piekieł, że są poza zasięgiem denuncjacji, że są ukryte przed mową
ludzką, że po prostu istnieją, ale nie dostają się do gazet, do publicznej wiadomości, żadnym słowem dotrzeć nie mogą do krytycznej świadomości i stąd określenia
takie, jak „podziemne”, „lochy”, „grube mury”, „bezdźwięczność”, „zapomnienie”,
„beznadziejność”, – mdłe symbole jedynie. I symbolami, mój miły, trzeba się zadowolić mówiąc o piekle, tam bowiem wszystko się kończy raz na zawsze, – nie
tylko słowne doniesienie, ale w ogóle wszystko, – to nawet główna właściwość
tego miejsca, jak również i tego, co ogólnie można o nim powiedzieć, a czego nowo
przybyły na samym wstępie się dowiaduje. Początkowo nie potrafi i nie chce tego
pojąć swymi zdrowymi, aby tak rzec, zmysłami; utrudnia mu to jego rozum czy
inne jakieś ograniczenie pojmowania, słowem, wydaje mu się to niewiarogodne,
niewiarogodne aż do przerażenia, niewiarogodne, choć każdemu na powitanie zaraz wyjaśniamy krótko i najdobitniej, że tu „wszystko się kończy”, wszelka litość,
wszelka łaska, wszelkie miłosierdzie, wszelki cień względów na błagalny, a pełen
niedowierzania zarzut: „Przecież nie możecie, nie możecie tego czynić z ludzką
duszą!”. Owszem, to właśnie czynimy, tak się staje, i to poza wszelką odpowiedzialnością wobec słowa, w lochach, skąd głos nie przenika, gdzie słuch Boga nie
dociera, i to na wieczność całą. Nie, źle jest mówić o tym, te sprawy leżą poza zasięgiem i poza właściwością mowy, nic nie ma ona z nimi wspólnego, nie ma do
nich żadnego stosunku, stąd też nie wie, jakiego właściwie czasu użyć, i z konieczności używa futurum, jako że napisane jest: „I będzie tam płacz i zgrzytanie zębów”. Cóż, oto kilka zgłosek, wybranych z dość skrajnej dziedziny języka, są one
jednak jedynie mdłymi symbolami, nie mającymi żadnego istotnego związku z tym,
co „tam będzie” – bezsilne w zapomnieniu za grubymi murami. Prawdą jest, że za
tą nieprzenikliwością bardzo będzie głośno, bezmiernie i ponad pojemność ucha,
od wizgu i skwiru, wycia, stękania, ryku, charczenia, zgrzytania, jazgotu, skamlenia o litość i okrzyków zachwycenia wśród tortur, tak że nikt własnego śpiewu nie
dosłyszy, bo zdusi go śpiew ogólny, gęsta a gruba jubilacja piekieł i tryle wstydu,
zwabione wieczystym połączeniem niewiarygodnego z nieodpowiedzialnym. Nie
należy też zapominać o potężnym jęku rozkoszy, który mieszać się będzie z tym
wszystkim, gdyż nieustanna męka, żadnych nie znająca granic, żadnej zapaści, żadnego omdlenia, wyradza się w haniebną rozkosz i dlatego ci, którzy odznaczają się
niejaką intuicją w tym względzie, mówią o „rozkoszach piekielnych”. Lecz łączy
się z tym jeszcze element szyderstwa i najgłębszej hańby, wzmagającej męczarnie:
bowiem rozkosz ta piekielna równa się najnędzniejszemu wyszydzeniu tych bezmiernych cierpień, czemu towarzyszy obraźliwe wytykanie palcami i rżący śmiech;
stąd nauka, że potępieni, dla większej udręki, znosić muszą jeszcze wstyd i szyder225

stwo, czyli że piekło określić można jako niesamowite połączenie całkowicie nieznośnych, a wiecznie przecież znoszonych cierpień – i szyderstwa. Obgryzać będą
własne języki dla straszliwych katuszy, lecz nie tworzą nijakiej wspólnoty, tylko
pełni są pogardy i drwiny jeden dla drugiego i wśród trylów i jęków obrzucają się
najplugawszymi słowami, przy czym najsubtelniejsi i najbardziej dumni spośród
nich, którzy nigdy sprośnego słowa nie mieli w ustach, zmuszeni są do najplugawszych z plugawych. Część ich męki i haniebnej rozkoszy polega na wynajdywaniu
najbrudniejszych wyrazów.
JA – Wybaczcie, pierwsze to dopiero słowo, jakie mi mówicie o rodzajach cierpień, które potępieni znosić tam muszą. Lecz zechciejcie zauważyć, że wykładacie
mi jedynie o efekcie piekieł, lecz nie o tym, czego ci potępieni powinni się tam
istotnie i na miarę rzeczy spodziewać.
ON: – Ciekawość twoja jest chłopięca i niedyskretna. Stawiam to na pierwszym
miejscu, lecz doskonale wiem, mój drogi, co się za tym kryje. Próbujesz mnie pociągnąć za język, aby się dać przerazić, abyś się przeraził piekła. Bo w głębi twej
istoty tai się myśl o odwrocie i ratunku, o tak zwanym zbawieniu duszy, o cofnięciu promesy i patrzysz za tym, aby wzbudzić w sobie attritio cordis, serdeczny lęk
przed t a m t y m , o której słyszałeś już był pewno, że dzięki niej właśnie może
człowiek osiągnąć tak zwane zbawienie. Pozwól sobie powiedzieć, że to już całkiem przestarzała teologia. Owa nauka o „attritio” została już prześcignięta przez
wiedzę. Konieczna okazała się „contritio” – prawdziwa i szczera protestancka
skrucha za grzechy, która oznacza nie tylko pokutę ze strachu według przepisów
Kościoła, lecz i wewnętrzną, religijną przemianę; a czyś do tego zdolny, zapytaj
sam siebie, a pycha twoja nie omieszka udzielić ci odpowiedzi. Im dłużej to potrwa, tym mniej będziesz zdolny poniżyć się aż do „contritio”, zwłaszcza że niezwykłe życie, jakie będziesz prowadził, jest wielkim rozpieszczeniem, z którego ni
stąd, ni zowąd powrotu ku zbawiennej przeciętności nie odnajdziesz. Dlatego też,
aby cię uspokoić, powiem, że piekło w istocie nie ma ci nic nowego do zaofiarowania – jedynie to, do czego mniej lub więcej przywykłeś, i to w całej pysze swojej. Piekło jest w gruncie rzeczy jedynie dalszym ciągiem ekstrawaganckiego życia.
W dwóch słowach mówiąc: jego istota, czy jeśli wolisz pointa, polega na tym, że
mieszkańcom swoim pozostawia jedynie wybór pomiędzy skrajnym zimnem a żarem, który nawet grafit stopić by zdołał, – oni zaś, pomiędzy tymi dwoma stanami,
rycząc szukają ucieczki, miotają się między jednym a drugim, bo w jednym z nich
drugi wydaje się zawsze miejscem niebiańskiej uciechy, staje się jednak zaraz
i w najbardziej piekielnym znaczeniu tego słowa nieznośnym. Ta skrajność powinna ci się podobać.
JA: – Podoba mi się. Pragnę Was wszakże ostrzec, abyście się nie czuli zbyt
pewni w stosunku do mojej osoby. Niejaka płytkość Waszej teologii mogłaby Was
do tego przywieść. Liczycie na to, że pycha przeszkodzi mi osiągnąć konieczną dla
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ratunku skruchę, lecz jednocześnie nie liczycie się z tym, że istnieje także skrucha
w pełni pychy. Skrucha Kaina, który był głęboko przekonany, że jego grzech jest
zbyt wielki, aby mógł mu być kiedykolwiek odpuszczony. Owa contritio bez wszelkich nadziei i jako całkowity brak wiary w możliwość łaski i przebaczenia, jako
najgłębsze przekonanie grzesznika, że przekroczył już wszelkie granice i nawet
nieskończona dobroć nie wystarczy do odpuszczenia jego grzechu, – to dopiero
skrucha prawdziwa, zwracam Wam zaś uwagę na to, że jest ona najbliższa zbawienia i dobroć z największym tylko trudem stawia jej opór. Zgodzicie się chyba z tym,
że zwykły, przeciętny grzesznik nie jest zbyt interesujący dla łaski. W jego wypadku bowiem akt łaski mało ma impetu, jest jedynie ospałym gestem. Przeciętność
jest w ogóle teologicznie martwa. Dopiero wina tak potępieńcza, że każe grzesznikowi zasadniczo wątpić o własnym zbawieniu, jest prawdziwie teologiczną ku temu
zbawieniu drogą.
ON: – Spryciarzu! Ale skądże chcesz, aby ktoś twojego pokroju wziął ową prostotę, ową naiwną bezwzględność rozpaczy, która stanowiłaby warunek wstępu na
tę potępieńczą drogę ku zbawieniu? Czyż nie pojmujesz, że świadoma spekulacja
na urok, z jakim grzech ciężki działa na dobroć, sama przez się uniemożliwia akt
łaski?
JA: – Ale jednak dopiero przez to „non plus ultra” osiąga się najwyższy stopień
dramatyczno-teologicznej egzystencji, czyli: najcięższą winę, a tym samym ostateczne a nieodparte wyzwanie nieskończonej Dobroci.
ON: – Niezłe to. Prawdziwie twórcze. A teraz powiem ci, że właśnie głowy
twego pokroju stanowią populację piekła. Nie tak to łatwo dostać się do piekła;
dawno by nam już miejsca zabrakło, gdyby trafiał tam byle chłystek. Ale taki typ
teologiczny jak ty, taki bezwstydny ptaszek, co na spekulacjach spekuluje, bo już
po ojcu we krwi ma to spekulowanie, – toć nieczysta byłaby to sprawa, gdyby nie
miał przypaść diabłu.
A mówiąc to i nawet nieco wcześniej, znów się mój gość odmienia niczym chmury, a z zachowania jego widać, że sam tego nie wie. Nie siedzi już na wałku kanapy przede mną w sali, lecz znowu w kącie jako szelma, jako blady alfons w czapce, z zaczerwienionymi oczami. I mówi swym powolnym, nosowym, aktorskim
głosem:
– Miło ci chyba, że dochodzimy już do końca i decyzji. Wielem czasu i trudu
tobie poświęcił, aby tę rzecz z tobą omówić, – należy tedy mieć nadzieję, że to oceniasz. Przyznaję zresztą otwarcie, że atrakcyjny z ciebie przypadek. Od dawna już
upatrzyliśmy sobie ciebie, twój umysł bystry, wyniosły, twoje znakomite ingenium
et memoriam. Dano ci potem studiować boską sciencję, jak to sobie w twej zarozumiałości wykoncypowałeś, lecz wkrótce nie chciałeś już zwać się teologiem, tylko
rzuciłeś Pismo Święte pod ławę i od tej pory zajmować jąłeś się już tylko figuris,
characteribus oraz incantationibus muzyki i wielce się nam to podobało. Wynio227

słość twoja bowiem pragnęła żywiołu, mniemałeś zaś, że opanujesz go w najbardziej ci odpowiadającej formie tam, gdzie na sposób algebraicznych zaklęć łączy
się on zgodnie z rozumem i wyrachowaniem, a przecie jednocześnie stale i śmiało
kierowany jest przeciw rozsądkowi i trzeźwości. Lecz czyż nie wiedzieliśmy, że
zbyt mądry, zimny i wstydliwy jesteś dla żywiołu, czyż nie wiedzieliśmy, żeś się
z tego powodu zżymał, dąsał i rozpaczliwie nudził w tej swojej wstydliwej mądrości? Tak więc starannie przygotowaliśmy wszystko, abyś wpadł nam w objęcia,
chcę rzec, w objęcia mojej małej Esmeraldy, i abyś uzyskał ową iluminację, owo
aphrodisiacum mózgu, któregoś ciałem, duszą i umysłem tak rozpaczliwie pożądał.
Słowem, niepotrzebne między nami czteroramienne drogowskazy w lesie przy
Spessart ani żadne magiczne kręgi. Zawarliśmy pakt i ubili interes, – podpisałeś
go własną krwią, oddałeś się nam i nasz chrzest przyjąłeś – a ta wizyta moja tyczy
się jedynie konfirmacji. Czas od nas otrzymałeś, genialny czas, owocny czas, całe
dwadzieścia i cztery lata ab dato recessi, oto termin, który ci wyznaczamy na dojście do celu. A gdy przeminą one i przelecą, czego wykluczyć się nie da, choćby
taki czas miał wagę wieczności, – przyjdziemy po ciebie. W zamian za to chcemy
ci tymczasem pokornie służyć i słuchać ciebie, i całe piekło tobie ma być poddane, jeśli tylko wyrzekniesz się wszystkiego, co żyje, wszelkich mocy niebieskich
i wszystkich ludzi, bo tak być musi.
JA (owiany szczególnie mroźnym podmuchem): – Jak to? To coś nowego. Co
oznacza ta klauzula?
ON: – Oznacza wyrzeczenie. A cóż by innego? Czy sądzisz, że zazdrość istnieje jedynie na wyżynach, a w głębokościach jej nie ma? Ty, wyjątkowa, wybrana
creatura, jesteś nam obiecany i przyrzeczony. Nie wolno ci kochać.
JA (doprawdy, zmuszony do śmiechu): – Nie kochać? Biedny diable! Czyż chcesz
oddać honor opinii o twej głupocie i sam sobie dzwonek przywiązać, niczym kotu,
skoro interes i obietnicę całą chcesz oprzeć na tak giętkim, tak zdradliwym pojęciu
jak – miłość? Czyżby diabeł chciał zakazać rozpusty? A jeśli nie, powinien w dodatku brać pod uwagę jeszcze i sympatie i nawet caritas, inaczej bez ochyby zostanie oszukany, jak to w księgach napisano. To, czegom się nabawił i dzięki czemu,
jak twierdzisz, jestem ci obiecany – cóż było źródłem tego, powiedz, jeśli nie miłość, choć przez ciebie, za zezwoleniem Boga, zatruta? Związek, który według słów
twoich nas łączy, sam przecież ma coś wspólnego z miłością, ty głupcze. Utrzymujesz, żem sam tego chciał, żem poszedł do lasu i stanął na tym poczwórnym rozdrożu na większą chwałę productionis. Lecz powiada się przecież, że sama productio
też ma coś wspólnego z miłością.
ON (śmiejąc się nosowo): – Do, re,mi! Bądź pewien, że te twoje psychologiczne
kruczki nie lepiej mnie omamią niż teologiczne. Psychologia, Boże odpuść, czyż
jeszcze się nią zajmujesz? To przecież w najgorszym stylu mieszczański dziewiętnasty wiek! Cała epoka ma jej już po uszy, wkrótce stanie się ona dla niej czerwo228

ną płachtą, a każdy, kto zechce szkodzić życiu za pomocą psychologii, dostanie po
prostu w łeb. Wkraczamy, mój drogi, w czasy, które nie chcą, aby je szykanowano
psychologią. To mimochodem. Warunek mój był jasny i rzetelny, określony prawowitą gorliwością piekieł. Wzbronione ci jest ciepło miłości. Życie twoje ma być
zimne – dlatego nie wolno ci kochać nikogo. A cóż ty sobie myślisz? Iluminacja
pozostawia siły twego ducha nietknięte i nienaruszone, a nawet je niekiedy potęguje do stanu zachwycenia, – więc w końcu o cóż idzie, jeśli nie o tę miłą duszę
twoją i szacowne twe życie emocjonalne? Ogólne oziębienie twego życia i twego
stosunku do ludzi zgodne jest z naturą rzeczy, a raczej jest ono już zgodne z twoją
naturą, nie narzucamy ci nic nowego, te maluśkie nic obcego ani nowego z ciebie
nie uczynią, wzmocnią tylko i to aż do przesady a mądrze, wszystko, czym już jesteś. Czyż ten chłód już przedtem nie był się w tobie ukształtował, podobnie jak
ojcowska migrena, z której to powstać mają cierpienia małej Syrenki? Zimnym cię
mieć chcemy, iżby ogni piekielnych do ogrzania ciebie ledwo starczyło. W nich to
będziesz szukał ucieczki ze swego zimnego życia...
JA: – Aż pożaru w lodowisko na powrót. Widzę, że już zawczasu przygotowujecie mi piekło na ziemi.
ON: – To właśnie owa ekstrawagancka egzystencja, jedyna, jaka przystoi dumnemu duchowi. A pycha twoja, zaiste, nigdy nie pozwoli zamienić jej w letniość.
No, jak – ręka? Rozkoszować się będziesz za to całą wiecznością jednego ludzkiego życia, wypełnionego wspaniałymi dziełami. A kiedy przesypie się już piasek
w klepsydrze, będę miał pełną władzę użyć ciebie, wybraną creaturę, jak zechcę
i zapragnę, rządzić tobą i władać całkowicie, całą osobą twoją, duszą, ciałem, krwią
i wszystkim, co do ciebie należy, na wieki wieków...
I znowu ogarnął mnie ów nieodparty wstręt, którego już przedtem raz doznałem,
a który wstrząsnął mną na równi z falą lodowcowego mrozu, jaka ponownie uderzyła we mnie od strony tego szelmy w przyciasnych portkach. Zapamiętałem się
w sobie z dzikiego obrzydzenia, było to jak omdlenie. A potem usłyszałem głos
Schildknappa, który siedział w kącie kanapy i opowiadał mi ze swobodą:
– Oczywiście nic pan nie stracił. Giornali i dwa bilardy, i jedna runda marsali,
zaś poczciwe mieszczuchy nie zostawiły suchej nitki na governo.
Siedziałem oto nadal w letnim ubraniu przy mojej lampie, trzymając na kolanach książkę owego chrześcijanina! Nic innego, tylko uniesiony wściekłością musiałem był przepędzić tego łajdaka i odnieść moje okrycia do sąsiedniego pokoju
jeszcze przed powrotem mego towarzysza».
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XXVI
Jest rzeczą pocieszającą powiedzieć sobie, że czytelnik nie będzie mnie mógł obarczyć winą za niezwykłe rozmiary poprzedniego odcinka, przerastające jeszcze
znacznie niepokojącą ilość stronic rozdziału o prelekcjach Kretzschmara. Związane z tym insynuacje nie mają nic wspólnego z moją autorską odpowiedzialnością
i to mnie martwić nie może. Poddać rękopis Adriana jakiejkolwiek wulgaryzującej
redakcji, podzielić „dialog” (proszę zwrócić uwagę na cudzysłów, jakim na znak
protestu opatruję to słowo, nie zatajając przed sobą bynajmniej, że tym sposobem
mogę ten wyraz zaledwie części właściwej mu grozy pozbawić), dzielić więc ów
dialog na poszczególne, opatrzone numerami paragrafy – do tego nie mogły mnie
pobudzić żadne względy na tak łatwo ulegającą znużeniu chłonność publiczności.
Zadaniem moim było odtworzyć z bolesnym pietyzmem rzecz zastaną, przenieść
ją z nutowego papieru Adriana na swój manuskrypt; i uczyniłem to nie tylko słowo
w słowo, lecz, wolno mi powiedzieć, litera po literze – często odkładając pióro,
często dla wytchnienia przerywając pracę, aby w zamyśleniu przemierzać ciężkimi
krokami gabinet lub, założywszy ręce na czoło, rzucać się na sofę, tak że w istocie,
choć brzmieć to może osobliwie, rozdział ten, który miałem jedynie skopiować,
bynajmniej nie szybciej skreślony został moją tak często drżącą ręką niż którykolwiek z poprzednich, własnej mojej kompozycji.
Rozważne i umiejętne przepisywanie jest bowiem w rzeczy samej (dla mnie
przynajmniej; ale i monsignore Hinterpförtner zgadza się w tym ze mną) równie
intensywnym i absorbującym zajęciem, co spisywanie własnych myśli i tak, jak to
już w niektórych poprzednich miejscach czytelnik mógł był nie docenić liczby dni
i tygodni, które poświęciłem życiorysowi mego zmarłego przyjaciela, tak i teraz
z pewnością wyobraźnia jego opóźnia się co do momentu, kiedy redaguję te oto
słowa. Niechże uśmiecha się z powodu mej pedanterii, lecz uważam za słuszne poinformować go, iż, od chwili gdy rozpocząłem te zapiski, upłynął już niemal rok
cały i podczas pisania ostatnich rozdziałów nastał kwiecień 1944.
Oczywiście mam na myśli tę datę, która obecnie mej własnej pracy przyświeca,
– nie zaś tę, do której doszło moje opowiadanie, a więc jesień 1912 roku, dwadzieścia miesięcy przed wybuchem poprzedniej wojny, kiedy to Adrian wraz z Rüdigerem Schildknappem powrócił z Palestriny do Monachium i sam zamieszkał na
razie w Schwabing, w pensjonacie„Gizella”. Nie wiem, dlaczego ta podwójna chronologia przykuwa moją uwagę i dlaczego tak mnie pili, aby ją ukazywać; chronologię osobistą i obiektywną, czas, w którym żyje opowiadający, oraz czas, w którym toczy się opowieść. Jest w tym jakieś osobliwe splecenie się dwóch nurtów
czasu, których przeznaczeniem jest zresztą łączyć się jeszcze z trzecim; z tym mianowicie, w którym czytelnik zechce życzliwie przyjąć tę moją relację, tak że tym
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sposobem będzie miał do czynienia z potrójną rachubą czasu – swoją własną, kronikarza oraz historyczną.
Nie mam ochoty gubić się w tych spekulacjach, które nawet w moich oczach mają
wszelkie cechy bezcelowej szarpaniny, i pragnę tylko dodać, że słowo „historyczny” odnosi się ze znacznie posępniejszą gwałtownością do czasu, w k t ó r y m
piszę, niż do czasu, o k t ó r y m piszę. W ciągu ostatnich dni szalał bój o Odessę,
niezwykle krwawa bitwa, która zakończyła się zdobyciem tego słynnego czarnomorskiego miasta przez Rosjan, mimo iż nie udało się nieprzyjacielowi przeszkodzić nam w operacjach mających na celu oderwanie się od przeciwnika. Z pewnością nie uda mu się to również i w Sewastopolu, tym drugim gwarancie naszej siły,
który oczywistą przewagą dysponujący nieprzyjaciel zdaje się teraz również chcieć
nam wydrzeć. A tymczasem groza codziennych niemal nalotów na naszą warowną
twierdzę Europę rośnie do nieprawdopodobnych rozmiarów. I cóż z tego, że wiele
z tych coraz to straszliwsze zniszczenie siejących potworów pada ofiarą naszej bohaterskiej obrony? Tysiącami zaciemniają niebo naszego tak dzielnie zespolonego
kontynentu i coraz to inne nasze miasta padają w gruzy. Lipsk, który odegrał tak
ważną rolę w rozwoju Leverkühna i całej tragedii jego życia, otrzymał ostatnio potężny cios: jego słynna dzielnica wydawnicza stała się, jak słyszę, kupą popiołów,
a ogromne zasoby literatury zarówno naukowej, jak i użytkowej padły pastwą
zniszczenia – olbrzymia to strata nie tylko dla nas, Niemców, lecz dla całej w ogóle oświeconej ludzkości, która jednak, czy to w zaślepieniu, czy też dla słusznych
powodów – nie śmiem tego rozstrzygnąć – gotowa jest się z tym pogodzić.
Tak, obawiam się, iż skończy się to naszą zgubą, ponieważ fatalnie inspirowana
polityka doprowadziła nas do konfliktu z potęgą, dysponującą największą masą ludzi, – wyniesioną dzięki rewolucji, – oraz najpotężniejszym potencjałem wytwórczym – i wygląda zresztą na to, że amerykańskiej maszyny produkcyjnej bynajmniej nie trzeba przestawiać na najwyższe obroty, aby mogła miotać miażdżącą
obfitością materiałów wojennych. Fakt, że owe bezwładne demokracje umieją posługiwać się nawet tak straszliwymi środkami, jest zdumiewającym i otrzeźwiającym doświadczeniem, pod wpływem którego z każdym dniem bardziej zatracamy
błędne przekonanie, jakoby domena wojny była wyłącznie niemiecką prerogatywą,
inni zaś okazywali się jedynie tępymi dyletantami w sztuce stosowania przemocy.
Zaczęliśmy (monsignore Hinterpförtner i ja nie jesteśmy już bynajmniej wyjątkami
pod tym względem) spodziewać się już wszystkiego po wojennej technice Anglosasów i napięcie inwazyjne rośnie: atak ze wszystkich stron, w oparciu o przewagę
materiałową i miliony żołnierzy, na nasz europejski kasztel – czy powinienem powiedzieć raczej: na nasze więzienie, powiedzieć raczej: na nasz dom wariatów? –
jest s p o d z i e w a n y i jedynie najbardziej przejmujące opisy przygotowań
obronnych, przewidzianych na wypadek lądowania nieprzyjacielskich wojsk, –
działań, które wydają się istotnie imponujące, a przedsiębrane zostały po to, aby
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ochronić nas i nasz kontynent przed utratą obecnych naszych przywódców – jedynie te wspaniałe opisy stanowią moralną przeciwwagę wobec powszechnego przerażenia przed nadchodzącą przyszłością.
Niewątpliwie, czas, w którym piszę, ożywiony jest znacznie potężniejszym impetem historycznym niż ten, o którym piszę, czas Adriana, który doprowadził go
jedynie na próg naszej niewiarogodnej epoki, i odnoszę wrażenie, że należałoby
jemu, że należałoby wszystkim, którzy nie są i nie byli już pomiędzy nami, kiedy
się to zaczęło, zakrzyknąć: „Za wasze szczęście!”, zakrzyknąć serdecznie: „Spoczywajcie w pokoju!” Droga mi jest myśl, że Adrian bezpieczny jest przed naszym
dniem dzisiejszym, a świadomość tego pozwala mi spokojnie przyjmować okropności czasu, w którym wegetuję. Czuję się tak, jakbym sam teraz żył tu zamiast
niego, jakbym to ja niósł ciężar, którego jego barkom oszczędzono, słowem, jakbym oddawał mu przysługę odejmującą mu trud życia; i wyobrażenie to, choć tak
iluzoryczne, tak niemądre, krzepi mnie i przypochlebia chęciom, które zawsze żywiłem, aby mu służyć, pomagać i osłaniać go – owej potrzebie, którą za życia mego
przyjaciela w tak nikłym stopniu mogłem zadowalać.
Pozostaje dla mnie rzeczą godną uwagi, że pobyt Adriana w owym pensjonacie
w Szwabii trwał zaledwie parę dni i że nie starał się on w ogóle rozejrzeć za jakimś
stałym mieszkaniem w mieście. Schildknapp już z Włoch napisał do dawnych swoich gospodarzy przy Amalienstrasse, zabezpieczając sobie na nowo swe dotychczasowe locum. Adrian zaś ani myślał o ponownym zamieszkaniu u senatorowej
Rodde, jak i w ogóle o pozostaniu w Monachium. Decyzję swoją powziął był widać
już dawno w milczeniu – i to tak, że nie pojechał już nawet na krótki rekonesans
do Pfeiffering koło Waldshut, lecz zastąpił to lakoniczną rozmową telefoniczną.
Zadzwonił do Schweigestillów z pensjonatu „Gizella” – pani Elza osobiście przyjęła telefon – przedstawił się jako jeden z owych dwu cyklistów, którym niegdyś
pozwolono obejrzeć dom i gospodarstwo, i zapytał, czy i za jaką cenę wynajęto by
mu sypialnię na piętrze oraz celę opata na parterze, gdzie mógłby przebywać w ciągu dnia. Pani Schweigestill nie chciała na razie ustalać ceny, która potem, łącznie
z kosztami wyżywienia i obsługi, okazała się nader umiarkowana; przede wszystkim chciała się dowiedzieć, którego z obu ówczesnych gości rzecz się tyczy, pisarza czy kompozytora, przyjąwszy zaś do wiadomości, że chodzi o kompozytora,
wyraźnie usiłowała przypomnieć sobie wrażenie, jakie wówczas na niej wywarł,
wysuwając niejakie obiekcje przeciwko tej propozycji, lecz tylko we własnym jego
interesie i z jego własnego punktu widzenia – i to zresztą jedynie w tej formie, że
oświadczyła, iż sam musi najlepiej wiedzieć, co mu odpowiada. Oni, Schweigestillowie, powiedziała, nie mają zwyczaju wynajmowania pokoi dla zarobku i tylko
niekiedy, od wypadku do wypadku, przyjmują lokatorów i stołowników; obaj panowie mogli się byli zresztą zorientować w tym względzie już wówczas z tego, co
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im mówiła, a czy on sam, obecny jej rozmówca, należy właśnie do tej kategorii
ludzi, o tym już tylko jemu sądzić. Będzie mu u nich bardzo cicho i monotonnie,
a poza tym i prymitywnie, co się tyczy wygód – ani łazienki, ani W.C., w miejsce
tego jedynie wiejskie urządzenie na podwórzu, dziwi ją więc, że taki pan, który,
jeśli go dobrze zrozumiała, nie ma jeszcze trzydziestki, a para się jedną ze sztuk
pięknych, szuka kwatery na wsi, tak daleko od miejsc, gdzie kwitnie działalność
kulturalna. Zresztą źle się wyraziła, że się „dziwi”, dziwienie się nie należy do obyczajów jej ani jej męża, jeśli więc mieszkanie to jest właśnie tym, czego on szuka,
ponieważ istotnie większość ludzi zbyt wiele się dziwi, to niechże przyjeżdża. Przemyśleć należycie całą tę sprawę jednak warto, zwłaszcza że mąż jej, Maks, i ona
sama wielką wagę przywiązują do tego, żeby stosunki tego rodzaju nie nawiązywały się jedynie pod wpływem kaprysu i aby nie rozwiązywano ich po krótkiej próbie,
lecz by im z góry przypisać pewną trwałość, prawda, no więc, i tak dalej.
Adrian odparł, że przyjedzie na stałe, a całą sprawę przemyślał już od dawna.
Rozważył już był w sobie tryb życia, jaki go oczekuje: uznał go za dobry i zaakceptował. Zgadza się również na cenę stu dwudziestu marek miesięcznie. Wybór
sypialni na piętrze pozostawia jej uznaniu i cieszy się na celę opata. Sprowadzi się
za trzy dni.
I tak się też stało. Swój krótki pobyt w mieście wykorzystał Adrian na umówienie się z poleconym mu (wydaje mi się: przez Kretzschmara poleconym) kopistą,
pierwszym fagocistą orkiestry Zapfenstösser nazwiskiem Griepenker, który dzięki
temu ubocznemu zajęciu dorabiał nieco grosza, pozostawiając już w jego rękach
część partytury „Love’s Labour’s Lost”. Nie dokończył swego dzieła w Palestrina
i pracował jeszcze nad zinstrumentowaniem dwóch ostatnich aktów, nie była również jeszcze całkiem gotowa uwertura w formie sonaty, której pierwotna koncepcja uległa znacznym zmianom wskutek wprowadzenia szokującego i samej operze
całkiem obcego ubocznego tematu, odgrywającego tak znaczną rolę w repryzie
i końcowym a l l e g r o , ponadto zaś miał wiele kłopotu z oznaczeniem tempa
i interpretacji, co przeoczył w trakcie komponowania całych dłuższych fragmentów.
Jasne było dla mnie zresztą, że nieprzypadkowo coś się w sprawie zakończenia
jego dzieła i pobytu we Włoszech nie zgadzało. Nawet gdyby Adrian świadomie
dążył był do tej koincydencji, nie nastąpiła ona wskutek pewnych tajemnych założeń. Był on bowiem nazbyt człowiekiem z rodzaju „semper idem”, dążącym do
afirmacji samego siebie niezależnie od okoliczności, aby w chwili zmieniania zewnętrznych warunków swego życia ukończyć pracę absorbującą go w poprzednim
okresie. W imię wewnętrznej spoistości – twierdził sam – lepiej jest przenieść w
nowe warunki część dawnej swojej pracy i zająć się wewnętrznie nowymi sprawami wtedy dopiero, kiedy zdołało się już przywyknąć do nowych zewnętrznych
okoliczności.
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Z całym swym, jak zwykle lekkim, bagażem, przynależącą doń teczką, z partyturą oraz z gumową wanną, która jeszcze we Włoszech zastępowała mu łazienkę,
zdawszy na fracht dwie skrzynie książek i przyborów, wyruszył do swego celu
z dworca Starnberg jednym z tych pociągów osobowych, co zatrzymują się nie tylko w Waldshut, lecz dziesięć minut później również i w Pfeiffering. Październik
miał się już ku końcowi, pogoda, sucha jeszcze, była już wietrzna i chmurna. Liście
opadały. Syn rodu Schweigestillów, Gereon, ten sam, który wprowadził w gospodarstwie nową maszynę do nawożenia, młody, niezbyt uprzejmy i raczej małomówny, lecz wyraźnie pewny siebie agronom, oczekiwał gościa przed małym budynkiem dworca na koźle szarabanu o wysokim podwoziu i twardych resorach
i podczas gdy tragarz rozmieszczał walizki, końcem bata machał nad grzbietami
dwóch muskularnych kasztanków w zaprzęgu. Podczas jazdy zamieniono niewiele
słów. Już z pociągu dostrzegł Adrian ponownie Rohmbühel uwieńczony drzewami
i szarą taflę Klammerweiher; teraz oko jego spoczęło na nich z bliska. Wkrótce ukazał się klasztorny barok domostwa Schweigestillów; pojazd zatoczył łuk w otwartym czworoboku podwórza, wokół stojącego na drodze starego wiązu, którego liści
sporo już opadło na otaczającą jego pień okrągłą ławeczkę.
Przed bramą, ozdobioną herbem opactwa, stała już pani Schweigestill z córką
Klementyną, wiejską dziewczyną o piwnych oczach, w schludnym chłopskim stroju. Słowa przywitania ginęły we wściekłym ujadaniu psa łańcuchowego, który w
podnieceniu wskakiwał łapami do miski i omal nie zerwał swojej strzechą pokrytej
budy. Na nic się nie zdało, że zarówno matka jak i córka, a także pomagająca przy
wnoszeniu rzeczy dziewczyna stajenna o ugnojonych nogach (Waltpurgis) wykrzykiwały: – Precz, Kaschperl, cicho! – używając przy tym zamiast owego „cicho”
wyrażenia, które ostało się w dialekcie ze średniowiecznej niemczyzny. Pies szalał
dalej, Adrian zaś, przyjrzawszy mu się chwilę z uśmiechem, podszedł do niego. –
Suso, Suso! – powiedział nie podnosząc głosu, jakimś ostrzegawczo-zdziwionym
tonem i oto, chyba tylko pod wpływem tych szemrząco-kojących dźwięków, zwierzę uspokoiło się prawie natychmiast i pozwoliło zaklinaczowi wyciągnąć rękę
i łagodnie pogłaskać łeb pokryty bliznami z dawnych bójek; przy czym z głęboką
powagą podniosło ku niemu swe żółte ślepia.
– Śmiałek z pana, nie ma co! – powiedziała pani Elza, gdy Adrian wrócił ku
bramie. – Większość ludzi boi się tego bydlaka, a kiedy się akurat rzuca, jak teraz,
nie można nikomu brać tego za złe. Ten młody nauczyciel z wioski, co to dawniej
tu do dzieci przychodził – chudzina po prawdzie, nieborak, – mówił mi za każdym
razem: „Tego psa, pani Schweigestill, to ja się boję!”
– Tak, tak – zaśmiał się Adrian kiwając głową, po czym weszli do domu, przesiąkniętego zapachem machorki, i ruszyli na piętro, gdzie gospodyni wprowadziła
go do przeznaczonej dlań sypialni z barwnie wymalowaną szafą i wysoko zasłanym
łóżkiem, położonej przy bielonym korytarzu zalatującym stęchlizną. Na cześć go234

ścia ustawiono tam jeszcze zielony fotel i ułożono na sosnowej podłodze pozszywany z gałganków dywanik pod nogi. Gereon i Waltpurgis ustawili walizki.
Już w sypialni i podczas schodzenia po schodach zaczęto się umawiać na temat
obsługi gościa i jego trybu życia, dokończono zaś rozmów i powzięto postanowienia na dole, w izbie opata, tym charakterystycznym, patriarchalnym pomieszczeniu, które Adrian w duchu od dawna już objął w posiadanie, a więc: wielki dzban
gorącej wody z rana, mocna kawa do sypialni, godziny posiłków, Adrian nie miał
spożywać ich wraz z całą rodziną, tego bynajmniej nie oczekiwano, pory też były
dla niego zbyt wczesne; miano mu podawać do stołu osobno o wpół do drugiej
i o ósmej, najlepiej w wielkiej izbie od frontu, owej chłopskiej świetlicy z posążkiem Nike i pianinem, oświadczyła pani Schweigestill, która to izba i poza tym
będzie, w razie potrzeby, do jego dyspozycji. Obiecała mu również lekko strawne
pożywienie, mleko, jaja, grzanki, zupy jarzynowe, dobry krwawy befsztyk ze szpinakiem na obiad, a potem solidny omlet z jabłeczną marmoladą, słowem, rzeczy
posilne, a jednocześnie odpowiednie dla delikatnego, jak jego właśnie, żołądka.
– Bo żołądek, miły panie, to przeważnie wcale nie żołądek, a głowa, ta wrażliwa, przemęczona głowa, która tak wielki wpływ ma na żołądek, choćby on sam
zdrów był całkiem, o czym można się już przekonać przy chorobie morskiej i migrenie... – Aha, migrenę też miewa czasami, i to ciężką? Zaraz tak sobie pomyślała!
Doprawdy, tak sobie pomyślała już przedtem, kiedy tam, w sypialni, tak dokładnie
badał okiennice i sprawdzał możliwości zaciemnienia; bo ciemność, leżenie w ciemności, noc, mrok, w ogóle niedopuszczanie żadnego światła do oczu, to właśnie
najlepsze, jak długo mizeria trzyma, a do tego tęga herbata i mocno kwaśna, z porządnym kawałkiem cytryny. Pani Schweigestill migrena nie była obca, – rzec pragnę: sama wprawdzie nigdy jej nie zaznała, ale jej Maks w dawniejszych latach
cierpiał na nią okresowo; z czasem dopiero cierpienie to ustąpiło. Nie chciała nawet i słuchać przeprosin swego gościa z powodu jego niedomagania i tego, że w
osobie swojej przeszmuglował niejako periodycznego pacjenta pod jej dach, i zbyła to prostym „E, tam!”.Czegoś podobnego należało się przecież jej zdaniem spodziewać; gdyż jeśli ktoś taki jak on wycofuje się z tych miejsc, gdzie kwitnie kultura, aż do Pfeiffering, to ma już po temu jakieś powody i widocznie chodzi tu
właśnie o taki przypadek, który wymaga wyrozumienia, prawda, panie Leverkühn?
Otóż tu właśnie znajdzie to wyrozumienie, choć nie znajdzie kultury. I czegóż ta
poczciwa kobieta jeszcze nie mówiła.
Wówczas to, podczas gawęd i wędrówek po domu, zawarte zostało pomiędzy
nią i Adrianem, nieoczekiwanie być może dla obojga, porozumienie, które przez
dziewiętnaście lat regulować miało zewnętrzny tryb życia mego przyjaciela. Wezwano wiejskiego stolarza, aby wymierzył ściany w celi opata po obu stronach
drzwi i sporządził regały na książki Adriana, nie wyższe jednak od starej drewnianej boazerii poniżej skórzanej tapety; postanowiono też od razu elektryfikację
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owego świecznika z ogarkami świec woskowych. Niejednej jeszcze zmiany doznała z czasem izba, której przypadło w udziale oglądać narodziny tylu arcydzieł, dziś
jeszcze w mniejszym lub większym stopniu ukrytych przed podziwem publiczności. Całą niemal podłogę zajmujący dywan, zimą aż nadto potrzebny, pokrył niebawem nadwątlone deski; a do ławy w kącie, będącej tu obok ascetycznego fotela
jedynym siedziskiem, przybył jeszcze po kilku dniach, bez szczególnej troski o styl,
na co Adrian nigdy nie zwracał uwagi, bardzo głęboki, szarym aksamitem pokryty
fotel, służący do odpoczynku i czytania, zakupiony u Bernheimera w Monachium,
piękna sztuka, która w połączeniu z ruchomym tapicerskim taboretem zasługiwała
bardziej na nazwę szezlongu niż zwykła kanapka i wiernie służyła później swemu
właścicielowi niemal przez dwa dziesiątki lat.
O zakupach tych (dywanu i fotela), dokonanych w Pałacu Mebli przy placu Maksymiliana, wspominam po części dlatego, żeby wyraźnie zaznaczyć, iż komunikacja z miastem ułatwiona była przez liczne i wygodne połączenia kolejowe, w tym
również i przez kilka pociągów pośpiesznych, pokonywających drogę w niecałą
godzinę. Adrian nie był więc na skutek osiedlenia się w Pfeiffering tak całkowicie
pogrążony w samotności i odcięty od „życia kulturalnego”, jakby sądzić można
z wywodów pani Schweigestill. Nawet jeśli udawał się wieczorem na jakąś imprezę, na koncert Akademii albo orkiestry Zapfenstösser, na przedstawienie do opery
albo towarzyskie zebranie – bo i to się zdarzało – miał jeszcze o jedenastej wieczór
pociąg, którym mógł wrócić do domu. Wprawdzie nie mógł już wtedy liczyć na dojazd ze stacji furmanką Schweigestillów; w takich wypadkach umawiał się z pewnym przedsiębiorstwem transportowym w Waldshut, poza tym zaś lubił nawet,
zwłaszcza w jasne zimowe noce, powracać pieszo wzdłuż brzegów stawu do pogrążonego we śnie gospodarstwa Schweigestillów, przy czym umiał już z dala dać
odpowiedni znak spuszczonemu o tej porze z łańcucha Kaschperlowi alias Suso,
aby nie podnosił alarmu. Znak ten dawał mu metalowym gwizdkiem, który mógł
być przestrajany przy pomocy śrubki, a którego najwyższe tony miały tak niezwykle wysoką częstotliwość drgań, że ucho ludzkie nawet z bliska ledwie je chwytało.
Uderzały one natomiast bardzo mocno, i to ze zdumiewająco wielkiego oddalenia,
całkiem inaczej ukształtowaną błonę bębenkową psa i Kaschperl zachowywał się
cichutko jak myszka, z chwilą gdy ów tajemny, dla niego tylko słyszalny dźwięk
skroś noc do niego docierał.
Ciekawość, ale także siła przyciągania, jaką na wielu ludzi wywierała chłodna
i zamknięta w sobie, pełna wyniosłej wręcz płochliwości natura mego przyjaciela,
sprawiły, że i na odwrót ten i ów przybysz z miasta zawitał do jego refugium. Muszę pozostawić Schildknappowi pierwszeństwo, jakie posiadał w rzeczywistości:
był on oczywiście pierwszym, który tam przybył, aby się przekonać, jak żyje Adrian w pospólnie wynalezionym schronieniu; później zaś, zwłaszcza latem, często
spędzał weekendy w Pfeiffering. Zink i Spengler odwiedzali go przy okazji na
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rowerach, gdyż Adrian, robiąc zakupy w mieście, zaszedł na Rambergstrasse, aby
pozdrowić rodzinę Rodde, od panien zaś usłyszeli przyjaciele malarze, że już powrócił, i dowiedzieli się, gdzie zamieszkał. Przypuszczać należy, że inicjatywa
tych odwiedzin w Pfeiffering pochodziła od Spenglera, Zink bowiem, który jako
malarz był zdolniejszy i bardziej aktywny od niego, lecz jako człowiek znacznie
mniej wrażliwy, nie miał żadnego zrozumienia dla psychiki Adriana i pojechał tam
jedynie jako nieodłączny towarzysz – w istocie wrogo nastrojony, lecz pełen austriackiej uprzejmości, ze swym „Całuję rączki!” i okrzykami fałszywego zachwytu – „Jezus, Maria!” – na widok wszystkiego, co mu pokazywano. Z kolei jego
błazenady i komiczne efekty, jakie osiągał dzięki zbyt długiemu nosowi i zbyt blisko siebie osadzonym oczom, których zabawne spojrzenie hipnotyzowało kobiety,
nie robiły na Adrianie żadnego wrażenia, choć zazwyczaj tak wdzięcznie przyjmował wszelki komizm. Komizm wszakże traci przez próżność; a nadto ów satyr Zink
miał nudną już manierę zważania w rozmowie na każde słowo, czy nie kryje w sobie jakiejś seksualnej dwuznaczności, do której mógłby się przyczepić – mania,
która, jak to sam mógł zauważyć, bynajmniej Adriana nie zachwycała.
Spengler, mrużąc oczy i ukazując dołeczek w policzku, pobekiwał serdecznym
śmiechem przy każdej takiej okazji. Sprawy seksualne bawiły go z literackiego
punktu widzenia; płeć i intelekt były, w jego pojęciu, ściśle ze sobą związane, – co
zresztą w istocie jest słuszne. Jego wykształcenie (jak to już wiemy), wrażliwość
na wszelką finezję, dowcip i krytykę wynikały z jego przypadkowego i pechowego
zbliżenia ze sferą seksualną oraz wynikłej z tego fizycznej przypadłości, co było
zwykłym brakiem szczęścia, lecz poza tym nie charakteryzowało w najmniejszym
stopniu ani jego namiętności w tym względzie, ani jego temperamentu. Z uśmiechem potrafił gawędzić na modłę owej estetyzującej epoki kulturalnej, która dziś
wydaje się tak przebrzmiała, o wydarzeniach artystycznych, nowinkach literackich
i bibliofilskich, referował monachijskie plotki wielkomiejskie i delektował się w zabawny sposób opowieścią o tym, jak to wielki książę Weimaru wraz z dramaturgiem
Ryszardem Vossem, podróżując wspólnie po Abruzzi, zostali napadnięci przez autentyczną bandę rozbójników, – co z pewnością było z góry przez Vossa ukartowane. Adrianowi prawił zręczne grzeczności o pieśniach do słów Brentana, które
kupił i przestudiował przy pianinie. Wyznał wówczas, że zajmowanie się tymi pieśniami grozi niewątpliwym i prawie że niebezpiecznym z n a r o w i e n i e m:
niełatwo bowiem po nich zadowolić się czymkolwiek innym z tej dyscypliny. Mówił i inne jeszcze całkiem niegłupie rzeczy o znarowieniu, jako że tyczy się ono
przecież w pierwszym rzędzie złaknionego artysty i dla niego stać się może niebezpieczne. Za każdym bowiem ukończonym dziełem coraz bardziej utrudnia sobie
życie, aż staje się ono nieznośnym, gdyż samo znarowienie przez niszczącą gust do
wszelkich innych rzeczy niezwykłość musi go w końcu wpędzić w dezintegrację,
niewykonalność, niemożność tworzenia. Problemem dla wysoce uzdolnionego ar237

tysty jest utrzymywanie się w sferze możliwości mimo postępującego znarowienia
i wybredności.
Taki to mądry był Spengler – i to jedynie dzięki swemu specyficznemu niedomaganiu, na które wskazywał jego rechot i mrużenie oczu. – Po tych dwóch przybyli na herbatę Jeanette Scheurl i Rudi Schwerdtfeger, aby zobaczyć, jak Adrian
mieszka.
Jeanette i Schwerdtfeger muzykowali niekiedy razem, zarówno wobec gości
i starej Mme Scheurl, jak i prywatnie, zmówili się więc na tę wycieczkę do Pfeiffering, przy czym Rudi podjął się zaanonsować ich telefonicznie. Czy i sam pomysł
wyjazdu pochodził od niego, czy od Jeanette, – trudno ustalić. Pokłócili się nawet
o to w obecności Adriana i jedno przypisywało drugiemu zasługę względów, jakie
mu okazali. Zabawna impulsywność Jeanette przemawia raczej za jej autorstwem;
lecz z drugiej strony pomysł ten aż nadto zgodny był ze zdumiewającą skłonnością
Rudiego do spoufalania się. Wydawał się głęboko przekonany, że przed dwoma laty
zaczęli mówić sobie z Adrianem po imieniu, choć doszło do tego jedynie przypadkowo w karnawale, i to jednostronnie, mianowicie wyłącznie ze strony Rudiego.
Teraz poczciwie podjął ów sposób mówienia na nowo i dopiero wtedy go zaniechał
– wcale zresztą nie urażony, gdy Adrian już po raz drugi czy trzeci od tej formy
się uchylił. Nie tajona uciecha panny Scheurl z klęski, jaką poniosło spoufalenie
się Rudiego, wcale go nie dotknęła. Ani śladu zmieszania nie było w jego niebieskich oczach, które potrafiły z tak wnikliwą naiwnością wwiercać się w oczy każdego, kto mówił coś rozumnego, świadczącego o wiedzy czy kulturze. Dziś jeszcze
zastanawiam się nad Schwerdtfegerem i zadaję sobie pytanie, do jakiego stopnia
potrafił on właściwie zrozumieć samotność Adriana oraz nędzę i pokusy tego odosobnienia, a także, czy chciał wypróbować przy tej okazji swoje talenty zdobywania sobie albo, wyrażając się rubasznie, po prostu nabierania ludzi. Niewątpliwie był
urodzonym uwodzicielem i zdobywcą; obawiam się jednak go skrzywdzić patrząc
nań jedynie od tej strony. Był również poczciwym chłopcem i artystą, a faktu, że
Adrian i on istotnie mówili sobie później po imieniu, nie chciałbym uważać jedynie
za niegodziwe zwycięstwo próżności Schwerdtfegera, lecz wolałbym przypisać to
raczej temu, że uczciwie wyczuł on wartość tego niezwykłego człowieka, prawdziwie był mu oddany i z tego właśnie czerpał zdumiewającą wytrwałość, która zwyciężyła w końcu chłód melancholii Adriana – choć fatalne to było zwycięstwo. Ale
oto, ze starego, niedobrego nawyku, znowu wybiegam naprzód.
Jeanette Scheurl w wielkim kapeluszu, z którego ronda cieniutka woalka opadała aż na czubek nosa, grała Mozarta na pianinie w chłopskim salonie Schweigestillów, zaś Rudi Schwerdtfeger pogwizdywał do wtóru z uciesznym aż do śmieszności
artyzmem. Słyszałem ten gwizd i później jeszcze u Roddów i Schlaginhaufenów
i Rudi opowiadał mi, jak to przed laty, gdy był małym chłopakiem, zanim zaczął
się uczyć gry na skrzypcach, jął doskonalić ową technikę ćwicząc się w gwizdaniu
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różnych utworów muzycznych na każdym kroku, a później nadal pracując nad rozwojem już osiągniętego kunsztu. Było to olśniewające – wirtuozeria wprost kabaretowa, imponująca niemal bardziej jeszcze niż jego gra na skrzypcach; musiał organicznie mieć szczególne po temu zdolności. Kantylena była niesłychanie przyjemna,
o charakterze przypominającym raczej skrzypce niż flet, frazowanie mistrzowskie,
a drobne nutki sypały się staccato jak i legato, zawsze lub prawie zawsze bez fałszu,
z rozkoszną precyzją. Słowem, było to coś niezrównanego, a połączenie nieodłącznego od tej właśnie techniki sowizdrzalstwa z artystyczną powagą wywoływało
szczególną wesołość. Mimo woli oklaskiwano go ze śmiechem, a Schwerdtfeger
też śmiał się chłopięco, poruszając ramieniem pod kurtką i wykrzywiając po swojemu kąciki ust.
Tacy więc byli pierwsi goście Adriana w Pfeiffering. Niebawem i ja także tam
się pojawiłem i wędrowałem w niedzielę u jego boku brzegami stawu, a potem na
Rohmbühel. Jedynie zimę po jego powrocie z Włoch spędziłem jeszcze z dala od
niego; na Wielkanoc roku 1913 uzyskałem posadę w gimnazjum we Freising, przy
czym katolickie wyznanie mojej rodziny okazało się tu wielce przydatne. Opuściłem Kaisersaschern i całym domem przeniosłem sit; nad brzeg Izary, do tego czcigodnego miasta i wielowiekowej stolicy biskupiej, gdzie mając ułatwiony kontakt
ze stolicą, a więc i z moim przyjacielem, spędziłem z wyjątkiem kilku wojennych
miesięcy całe życie i, serdecznie wstrząśnięty, byłem świadkiem jego tragicznego
losu.

XXVII
Fagocista Griepenkerl znakomicie się sprawił kopiując partyturę „Love’s Labour’s
Lost”. Pierwsze niemal słowa, które powiedział mi Adrian, gdyśmy się ponownie
spotkali, dotyczyły całkiem niemal bezbłędnej kopii i stąd wielkiej jego radości.
Pokazał mi również list, który ów człowiek w trakcie swej żmudnej roboty do niego napisał, inteligentnie wyrażając coś w rodzaju zatroskanego entuzjazmu dla
obiektu jego trudów. Nie potrafi wyrazić, pisał autorowi, jak bardzo urzekło go to
dzieło śmiałością i nowością pomysłów. Nie zdoła dostatecznie wyrazić swego
podziwu dla finezyjnej konstrukcji faktury, rytmicznego niepokoju techniki instrumentacyjnej, dzięki której skomplikowany nieraz splot głosów zostaje podany czysto i jasno, przede wszystkim zaś dla fantazji kompozytorskiej, przejawiającej się
w przekształceniu poszczególnego tematu w rozlicznych wariacjach; na przykład
to, że piękną, a jednocześnie na wpół komiczną muzykę, przynależną do postaci
Rosaliny, a raczej wyrażającą rozpaczliwe uczucia Birona do niej, wykorzystuje
239

w ostatnim akcie, w środkowej partii trzyczęściowej bourrée, stanowiącej pomysłowe odnowienie starofrancuskiej formy tanecznej, postępowanie zaś takie nazwać
należy wybitnie ciekawym i giętkim. Dodał jeszcze: owa bourrée jest w niemałym
stopniu charakterystyczna dla przebrzmiałego już elementu archaicznej więzi społecznej, który tak uroczo, lecz i prowokacyjnie kontrastuje z „moderną”, z wolnymi i dowolnymi, buntowniczymi a również i gardzącymi wszelką tonalną więzią
partiami dzieła; i oto nie może się pozbyć obawy, że te właśnie części partytury,
w całej swojej obcości i opozycyjnym kacerstwie, łatwiejszymi chyba będą dla odbiorcy niż partie ortodoksyjne i zdyscyplinowane. W nich bowiem dochodzi do
sztywnej, bardziej mózgowej niż artystycznej spekulacji nutami, do mozaiki dźwiękowej nie wywierającej już prawie żadnego wrażenia muzycznego, a przeznaczonej
raczej do czytania niż do słuchania – itd.
Roześmieliśmy się.
– Śmiech mnie bierze, gdy słucham o słuchaniu! – powiedział Adrian. – Moim
zdaniem wystarcza najzupełniej, jeśli coś r a z j e d e n zostało usłyszane, mianowicie w chwili, kiedy kompozytor to wymyślił.
A po chwili dodał jeszcze:
– Jak gdyby ludzie kiedykolwiek mogli usłyszeć, co wówczas zostało usłyszane!
Komponować, znaczy: poruczyć orkiestrze Zapfenstösser wykonanie chóru anielskiego. Zresztą uważam chóry anielskie za skrajnie spekulatywne.
Ja z kolei uważałem, że Griepenkerl nie ma racji rozróżniając tak ostro „archaiczne” i „modernistyczne” elementy utworu. Jedne przecież przechodzą w drugie –
powiedziałem – i przenikają się wzajemnie; Adrian zaś wprawdzie to uznał, lecz
niezbyt skłonny był do zastanawiania się nad dokonanym już dziełem, zdawał się
raczej pozostawiać je za sobą, jako rzecz załatwioną i już go nie interesującą. Troskę o to, co dalej z nim robić, gdzie je posłać, komu pokazać, pozostawił mnie.
Zależało mu tylko na tym, aby Wendell Kretzschmar obejrzał tę partyturę. Posłał
mu ją do Lubeki, gdzie jąkała trwał jeszcze na swym posterunku i gdzie istotnie
rok później, już po wybuchu wojny, doprowadził do jej wykonania w niemieckim
opracowaniu, które powstało nie bez mego uczestnictwa, – z takim skutkiem, że
dwie trzecie publiczności opuściło teatr podczas przedstawienia, – zupełnie tak,
jak się to podobno wydarzyło przed sześciu laty w Monachium, podczas premiery
„Peleasa i Melisandy” Debussy’ego. Spektakl powtórzono jeszcze tylko dwa razy
i dziełu temu nie było dane na razie przekroczyć granic hanzeatyckiego miasta nad
Travą. Lokalna krytyka podzieliła także niemal jednogłośnie zdanie dyletanckiej
publiczności, wykpiwając ową „dziesiątkującą muzykę”, której oto pan Kretzschmar patronował. Jedynie w lubeckim „Kurierze Giełdowym” jakiś stary, obecnie
od dawna już zapewne nie żyjący profesor muzyki, nazwiskiem Jimmerthal, pisał
o pomyłce osądu, którą czas dopiero naprawi, i w dziwacznych, na średniowieczną
modłę kształtowanych słowach stwierdzał, że owa opera jest dziełem, zawierającym
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w sobie zalążek przyszłości, przepełnionym głęboką muzyką, autor jej zaś jest
wprawdzie kpiarzem, lecz przy tym i „uduchowionym w Bogu człowiekiem”. Ten
wzruszający zwrot, którego nigdy przedtem ani słyszałem, ani czytałem i z którym
nigdy też później nie było mi danym się spotkać, wywarł na mnie najosobliwsze
wrażenie i tak, jak nigdy go nie zapomnę mądremu dziwakowi, tak też sądzę, że
powinien mu być on poczytany za zasługę przez potomność, do której się odwoływał wzywając ją na świadka przeciw swym gnuśnym i tępym kolegom po piórze.
W okresie, gdy przybyłem do Freising, Adrian zajmował się komponowaniem
paru śpiewów i pieśni niemieckich a także obcojęzycznych, mianowicie angielskich. Najprzód powrócił do poezji Williama Blake’a i napisał muzykę do bardzo
osobliwego poematu tego tak ulubionego autora „Silent, silent night”, owego czterozwrotkowca o trzech rymujących się ze sobą wierszach w każdej zwrotce, którego
ostatnia, zdumiewająca wręcz strofa brzmi:
But a honest joy
Does itself destroy
For a harlot coy.

Tym właśnie tajemniczo szokującym wierszom użyczył oto kompozytor bardzo
prostej harmonii, która w stosunku do stylu całości brzmiała bardziej ,.fałszywie”,
rozdzierająco, niesamowicie niż najśmielsze napięcia i pozwalała przeżyć narastanie potworności w trójdźwięku. – „Silent, silent nihgt” napisana została na głos
i fortepian. Dwa hymny Keatsa natomiast – ośmiostrofową „Ode to a Nightingale”
i krótszy „Do Melancholii” – opatrzył Adrian akompaniamentem kwartetu smyczkowego, przekraczającego oczywiście i przewyższającego znacznie dotychczasowe, tradycyjne pojęcie takiego akompaniamentu. W istocie była to bowiem niezwykle kunsztowna forma wariacji, gdzie żadna nuta, ani głosu, ani żadnego z czterech
instrumentów, nie była pozbawiona tematycznego znaczenia. Bez przerwy zachodzi tu między głosami najściślejszy związek, tak że nie jest to już wzajemny stosunek melodii i akompaniamentu, lecz rygorystyczny stosunek głosów zasadniczych
i dopełniających w nieustannej wymianie.
Wspaniałe to utwory – do dziś jednak prawie nieme z winy języka. Aż zabawnie
osobliwy wydaje mi się głęboki wyraz, z jakim kompozytor oddał w „The Nightingale” nostalgię za słodyczą życia na Południu, którą budzi w duszy poety śpiew
tego „immortalbird”, – bo przecież we Włoszech Adrian nigdy nie przejawiał zbyt
entuzjastycznej wdzięczności za ukojenie, jakim obdarza nas ów słoneczny świat,
pozwalający zapomnieć – „The weariness, the fever and the fret – Here, where men
sit and hear each other groan”. Najcenniejszą i muzycznie najskuteczniejszą partią
jest niewątpliwie kres i rozwianie się snu w zakończeniu pieśni, owo:
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Adieu! the fancy cannot cheat so well
As she is fame’d to do, deceiving elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades

–––––––––––––––––
Fled is that music: – Do I wake or sleep?

Dobrze rozumiem wyzwanie rzucone przez delikatne piękno tych wierszy muzyce, aby je uwieńczyła: nie po to, aby uczynić je doskonalszymi – są bowiem doskonałe, – lecz aby silniej wyrazić i uwypuklić ich pełen dumy szlachetny wdzięk
i nadać cennym chwilom poetyckiego szczegółu większą trwałość, niźli zdolne im
jest dać zwiewne słowo: takim chwilom skondensowanej plastyczności, jak w trzeciej strofie „Melancholii” na przykład, tam gdzie mowa o owym „sovran shrine”,
który spowita woalem Melancholia posiada nawet w świątyni Zachwycenia – niewidoczny zresztą dla ludzkich oczu, z wyjątkiem tego, kto śmiałym swym językiem
zdoła rozgnieść winne grono rozkoszy na delikatnym podniebieniu – co jest wprost
olśniewające i muzyce niewiele już pozostawia do powiedzenia. Być może, że w ten
sposób jedynie unika wyrządzenia szkody współdeklamując tekst w zwolnionym
tempie. Często słyszałem, jak mówiono, że wiersz nie powinien być zbyt dobry,
aby powstała z niego dobra pieśń. Muzyka bowiem znacznie więcej wygrywa na
pozłacaniu utworów średniej miary. Wirtuozeria sztuki aktorskiej olśniewa przecież najbardziej w kiepskich sztukach. Lecz stosunek Adriana do sztuki był zbyt
dumny i krytyczny, aby miał ochotę zapalać swą lampę w ciemnościach. Musiał
zawsze bardzo wysoko szacować te wartości duchowe, ku którym czuł się powołany jako muzyk, stąd też i wiersz niemiecki, któremu poświęcił swe twórcze siły,
jest rangi najwyższej, choć nie dorównuje intelektualnej wytworności liryki Keatsa.
Tę literacką wybredność zaspokoiło tym razem dzieło jeszcze bardziej monumentalne, pełne wzniosłego i odurzającego patosu, dziękczynny hymn religijny, który
swymi apostrofami oraz obrazami majestatu łaski silniej nawet inspirował muzykę
i nastrajał ufniej niż helleńskie szlachectwo owych brytyjskich tworów.
Była to oda Klopstocka „Święto wiosny”, słynna pieśń „kropli u wiadra”, którą
Leverkühn, z nieznacznymi skrótami tekstu, skomponował na baryton, organy i orkiestrę smyczkową, – potężne i wstrząsające dzieło, które doczekało się wykonania
w okresie pierwszej wojny światowej i lat następnych w kilku niemieckich ośrodkach muzycznych, a także w Szwajcarii, dzięki odwadze paru dyrygentów, zwolenników współczesnej muzyki przy entuzjastycznym aplauzie mniejszości i, oczywiście, także wśród małostkowych i chamskich ataków, co przyczyniło się do tego,
że najpóźniej w latach dwudziestych rozprzestrzeniać się zaczęła wokół nazwiska
mego przyjaciela aura ezoterycznej sławy. Chciałbym powiedzieć, co następuje:
mimo że byłem głęboko wzruszony – choć właściwie bynajmniej nie zaskoczony –
tym wybuchem uczuć religijnych, których czyste i żarliwe oddziaływanie potęgowała jeszcze rezygnacja z wszelkich łatwych środków wyrazu – żadnych dźwię242

ków harfy, o które tekst wprost zdaje się prosić, żadnych odgłosów bębna dla oddania grzmotów, wśród których jawi się Pan; mimo iż wiele z tych piękności oraz
wspaniałych prawd pieśni dziękczynnej, osiągniętych bez uciekania się do zużytych
już dźwiękowych efektów, znalazło drogę do mego serca, jak choćby przygnębiająco powolny lot czarnej chmury czy dwukrotne wezwanie imienia Jehowy przez
głos gromu, kiedy „dymi piorunem rażony las” (potężne to miejsce), czy tak nowe
i promienne współbrzmienie wysokich rejestrów organowych z instrumentami
smyczkowymi w zakończeniu, kiedy to Bóg objawia się już nie wśród burzy, lecz
wśród cichych szmerów, pod nim zaś „łuk pokoju się kłoni” – mimo to wszystko
w okresie tym nie pojmowałem jeszcze tego dzieła według prawdziwego, duchowego jego sensu, jego najtajniejszej rozpaczy i intencji, jego przerażenia, które w
dziękczynieniu szuka zmiłowania. Czyż znałem już wówczas ów dokument, który
obecnie znają i moi czytelnicy, zapis owego „dialogu” w kamiennej sali? Jedynie
warunkowo uważać się mogłem za jego „partner in your sorrow’s mysteries”, jak
to gdzieś powiedziano w „Odzie do Melancholii”: jedynie w oparciu o nieokreśloną, już od naszych lat dziecinnych datującą się troskę o zbawienie jego duszy, lecz
nie według wiedzy o rzeczywistym stanie rzeczy. Dopiero później nauczyłem się
rozumieć kompozycję „Święta wiosny” jako błagalną ofiarę pokutną złożoną Bogu,
którą w istocie była: jako dzieło „attritio cordis”, stworzone, jak podejrzewam, ze
drżeniem, pod naciskiem gróźb owego Gościa, domagającego się respektowania
cyrografu. Lecz i w innym jeszcze sensie nie zrozumiałem wówczas osobistego ani
intelektualnego tła tego utworu opartego na poemacie Klopstocka. Powinienem był
dostrzec jego związek z rozmowami, jakie w tym czasie prowadziłem z Adrianem,
a raczej jakie on prowadził ze mną, opowiadając mi szczegółowo, z największym
ożywieniem, z największym przejęciem, o studiach i badaniach, zawsze bardzo
dalekich moim zainteresowaniom i memu sposobowi traktowania nauki: było to
podniecające wyobraźnię wzbogacenie zasobów jego wiadomości o przyrodzie
i kosmosie, czym bardzo mi przypominał swego ojca i jego podejrzaną manię „spekulowania elementami”.
Do kompozytora „Święta wiosny” nie dawało się bowiem istotnie zastosować
słów poety, że rezygnuje z „rzucenia się w ocean wszechświatów” po to, aby jedynie
wokół „kropli wody u wiadra”, jedynie wokół Ziemi krążyć i tylko ją ubóstwiać.
On bowiem rzucał się w niezmierzone światy, które astrofizyka usiłuje zmierzyć,
po to tylko, aby uzyskać przy tym jedynie wymiary, liczby i rzędy wielkości, do
których umysł ludzki nie ma już żadnego stosunku, a które zatracają się w teorii
i abstrakcji, w całkowitej bezzmysłowości, żeby nie rzec: w bezsensie. Zresztą nie
zapominam o tym nigdy, że zaczęło się przecież od krążenia wokół „kropli”, która
dobrze zasłużyła sobie na tę nazwę, ponieważ składa się przeważnie z wody, z wód
morskich, zaś przy okazji gestu kreacyjnego wymknęła się także z ręki Stwórcy,
– że, powiadam, zaczęło się od zbierania wiadomości dotyczących „kropli” i jej
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mrocznych tajemnic; jako że cuda głębin morskich, obłąkanie życia w miejscach,
gdzie żaden promień słońca nie dociera, były pierwszą rzeczą, o której mi Adrian
opowiadał – i to w pewien szczególny, osobliwy sposób, mianowicie w stylu naocznej obserwacji oraz osobistego uczestnictwa, co mnie bawiło, lecz zarazem
przyprawiało o zmieszanie.
Znał te rzeczy oczywiście tylko z lektury, kupił sobie książki na ten temat i karmił nimi swą wyobraźnię; lecz, czy dlatego, że tak się tym przejmował i wyraziście
sobie te wizje przyswoił, czy z jakiejś innej zachcianki, stworzył fikcję, że sam
opuścił się na dno morskie, gdzieś w okolicy Bermudów, o kilka mil morskich na
wschód od Wyspy Św. Jerzego, i kazał sobie w otchłaniach pokazać te wszystkie
szaleństwa przyrody swemu towarzyszowi, którego scharakteryzował jako amerykańskiego uczonego nazwiskiem Capercailzie, a z którym, jak utrzymywał, ustalili
wspólnie nowy rekord głębinowy.
Całą tę rozmowę mam jeszcze bardzo żywo w pamięci. Rozkoszowałem się nią
podczas pewnego weekendu, jaki spędziłem w Pfeiffering, po skromnej wieczerzy,
którą Klementyna Schweigestill podała nam w wielkiej izbie z klawikordem. Z surową obyczajnością ubrana dziewczyna podała potem przyjaźnie każdemu z nas piwa
w półlitrowych kamionkowych kuflach do izby opata, gdzie zasiedliśmy, paląc dobre i lekkie cygara Zechbauer. Było to o godzinie, kiedy pies Suso czyli Kaschperl,
spuszczony już z łańcucha, swobodnie wałęsał się po podwórzu.
Wtedy to pozwolił sobie Adrian na ów żart, by opowiedzieć mi w nader plastyczny sposób, jak to wraz z Mr. Capercailzie wsiadł do kulistej głębinowej gondoli, mającej wewnątrz zaledwie 1,20 m średnicy, a wyposażonej mniej więcej
tak, jak balon stratosferyczny, i wraz z nim dał się przy pomocy dźwigu opuścić
z towarzyszącego im statku na niesamowicie w tym miejscu głębokie dno morza.
Było to niezwykle podniecające, przynajmniej dla niego, choć nie dla jego mentora i cicerone, na którym wymusił był tę przygodę, lecz który, jako że nie była to
jego pierwsza podmorska wyprawa, traktował rzecz o wiele chłodniej. Położenie
ich w ciasnym wnętrzu wydrążonej, dwie tony ważącej kuli bynajmniej nie było
wygodne, lecz wynagradzała im to świadomość całkowitego bezpieczeństwa tego
pomieszczenia: wodoszczelnego najzupełniej, odpornego na potężne ciśnienie, zaopatrzonego w obfity zapas tlenu, telefon, reflektory na silny prąd oraz okienka
z kwarcu, umożliwiające rozglądanie się we wszystkich kierunkach. W sumie przebywali w ten sposób pod powierzchnią morza nieco dłużej niż trzy godziny: zleciały
im one w mig, a to dzięki danym im widokom i możliwościom wglądu w świat,
którego spokojna obłąkana obcość usprawiedliwiona być mogła poniekąd przez
przyrodzony jej brak kontaktu z naszym światem.
Mimo wszystko była to osobliwa, serce nieco ściskająca chwila, kiedy pewnego
ranka o godzinie dziewiątej zamknęły się za nimi ciężkie, czterystofuntowe drzwi
i opuszczono ich ze statku, pogrążając w żywiole. Początkowo otaczała ich przej244

rzysta jak kryształ, słońcem prześwietlona woda. Lecz to odgórne oświetlenie
wnętrza naszej „kropli u wiadra” sięga zaledwie do pięćdziesięciu siedmiu metrów
w głąb; potem zaś wszystko się kończy, a raczej: rozpoczyna się nowy, żadnych
związków z naszym nie mający i obcy już świat, w którym Adrian i jego przewodnik pogrążyli się na głębokość prawie czternaście razy większą, wynoszącą około
dwóch tysięcy pięciuset stóp, przebywali zaś tam, jak powiadał, pół godziny, każdej chwili niemal pamiętając o tym, że oto ciśnienie pięciuset tysięcy ton napiera
na ich schronienie.
Stopniowo, w miarę jak się pogrążali, woda zaczęła przybierać barwę szarą –
a więc barwę mroku, zmieszanego jeszcze z resztkami nieustępliwego światła.
Niełatwo rezygnowało ono z dalszego przenikania w głąb; istotą jego i wolą jest
oświetlanie, oświetlało więc aż do całkowitego wyczerpania, kształtując nawet
barwniej następne stadium zanurzenia i cofania się niż poprzednie: podróżnicy dostrzegali teraz przez kwarcowe okienka niebieskawą czerń, trudną do opisania,
najlepiej chyba dającą się przyrównać do zaćmienia horyzontu przy jasnym niebie,
wówczas gdy wieje föhn. Potem wprawdzie, i to na długo przedtem, zanim sonda
wykazała głębokość siedmiuset pięćdziesięciu i siedmiuset sześćdziesięciu pięciu
metrów, zapanowały dokoła całkowite ciemności, od wieków najsłabszym nawet
promieniem słońca nie rozjaśniony mrok przestrzeni międzygwiezdnej, wiekuiście
cicha i dziewicza noc, która oto musiała ścierpieć, że przenikało ją i rozgarniało
potężne światło sztuczne, sprowadzone z powierzchni świata bynajmniej nie kosmicznego pochodzenia.
Adrian mówił o dreszczu świadomości, powstającym przy obnażaniu wzrokiem
czegoś nigdy nie widzianego, co widziane być nie powinno i nie spodziewa się
tego. Wiążące się z tym poczucie niedyskrecji, a nawet winy, nie całkiem zostało
złagodzone i wyrównane patosem nauki, której należy pozwolić docierać tak daleko, jak to tylko umysłowi jest dane. Aż nazbyt wyraźnym było, że niewiarygodne,
po części grozę, po części śmiech budzące ekscentryczności, na jakie zdobyły się
życie i natura, kształty i postaci, ledwo już zdradzające pokrewieństwo z ziemskimi, a zdające się należeć do innej jakiejś planety, stanowiły produkt konspiracji
i omotania w osłonę wiekuistych ciemności. Pojawienie się ludzkiego wehikułu na
Marsie, lub powiedzmy raczej na wiecznie od słońca odwróconej połowie Merkurego, nie mogłoby wywołać zapewne większej sensacji wśród ewentualnych mieszkańców owych „bliskich” ciał niebieskich niż ukazanie sił tu, na dole, podwodnego
dzwonu pana Capercailzie. Żywiołowa ciekawość, z jaką owe mroczne, głębinowe
twory otoczyły pomieszczenie swoich gości, była nie do opisania – i nie do opisania wszystko, co w dzikich susach przemykało obok okien gondoli – obłąkane, tajemnicze karykatury świata organicznego, zbójeckie pyski, bezwstydnie uzębione
szczęki, teleskopowe ślepia, żeglarki, podobne do łódeczek z papieru, stomiasy jak
srebrzyste topory o prostopadle nastawionych wypustkach wzrokowych, skrzydło245

nogi i różnonogi dochodzące do dwóch metrów długości. Nawet bezwolnie unoszące się w toni rurkopławy, polipy i krążkopławy wydawały się popadać w stan
kurczowo rozedrganego podniecenia.
Mogło być zresztą i tak, że wszyscy ci „tubylcy” głębin uważali owego intruza,
który promieniując blaskiem opuścił się oto pomiędzy nich, za jakąś rozmiarami jedynie przewyższającą własną ich odmianę, większość z nich bowiem umiała robić
to samo, co on, a mianowicie świecić o własnych siłach. I wystarczyło – opowiadał
Adrian – zgasić tylko światło płynące z dynama, aby natychmiast odsłoniło im się
inne osobliwego rodzaju widowisko. Ciemności morskie rozjaśniały się bowiem
wówczas powszędy krążącymi i śmigającymi błędnymi ognikami, autofosforescencją, jaką obdarzone jest bardzo wiele ryb, i to w ten sposób, że niektóre świecą całym swym ciałem, inne zaś wyposażone są przynajmniej w organ świetlny, latarkę
elektryczną, którą zapewne nie tylko oświetlają sobie drogę wśród wiecznych ciemności, lecz także wabią zdobycz lub zapraszają do miłości. Kilka większych ryb
istotnie promieniowało tak intensywnym, białym światłem, że oślepiło ono oczy
obserwatorów. Osadzone na teleskopowych szypułkach oczy innych spośród nich
służą prawdopodobnie dostrzeganiu z możliwie wielkiej odległości najlżejszego nawet przebłysku światła, mogącego być dla nich ostrzeżeniem lub przynętą.
Sprawozdawca wyrażał żal, że i myśleć nie można było o tym, aby schwytać
i wydobyć na powierzchnię kilka tych głębinowych larw, przynajmniej spośród
najzupełniej nieznanych. Potrzebne byłoby do tego przede wszystkim odpowiednie
urządzenie, umożliwiające zachowanie niezwykłego ciśnienia atmosferycznego,
do którego przystosowane i przyzwyczajone były ich ciała – tego samego ciśnienia,
które zastraszająco, jeśli o tym pomyśleć, napierało na ściany gondoli. Stworzenia
te wyrównywały owo ciśnienie podobnie silnym wewnętrznym napięciem wszystkich tkanek i naczyń swego ciała, tak że przy umniejszającym się ciśnieniu musiałyby nieuchronnie pęknąć. Niektórym przydarzyło się to już, niestety, przy kontakcie z opuszczoną gondolą, – i tak na przykład pewien szczególnie wielki, cielistej
barwy i szlachetnej niemal postaci wodnik rozprysnął się w kręgu ich widzenia na
tysiączne kawałki, lekko tylko zderzywszy się z podwodnym pojazdem...
Takie oto rzeczy opowiadał Adrian przy cygarze, zupełnie w takim duchu, jakby
naprawdę sam zjechał był w morskie głębiny i kazał sobie to wszystko pokazać –
forma to żartobliwa, której z lekkim półuśmiechem trzymał się tak konsekwentnie,
że wśród śmiechu i podziwu nie mogłem się powstrzymać od spoglądania nań z odrobiną zdumienia. Uśmiech jego wyrażał też zapewne nieco zaczepne ubawienie
niejakim oporem, który we mnie wobec tych swoich relacji wyczuwał; znał bowiem
dobrze mój graniczący z niechęcią brak zainteresowania dla wszelkich dziwolągów
i tajemnic przyrody, dla „natury” w ogóle, oraz moje przywiązanie do humanistyczno-filozoficznej sfery. Widocznie świadomość tego w pewnym stopniu prowokowała go do dokuczania mi owego wieczoru swymi wiadomościami, czy też, jak
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udawał, doświadczeniami z dziedziny pozaludzkiej monstrualności i do „rzucenia
się”, mimo wszystko i mnie porywając za sobą, w „ocean wszechświatów”.
Przeskok w te rejony ułatwiło mu owo uprzednie sprawozdanie. Punktem wyjścia była dla niego groteskowa obcość życia głębinowego, które zdawało się nie
należeć już do naszej planety. Drugi zaś punkt wyjścia stanowił zwrot Klopstocka
o „kropli u wiadra”, w swej adorującej pokorze aż nadto usprawiedliwiony podrzędnym i ubocznym, a z powodu nicości obiektu także i niedostrzegalnym szerszemu spojrzeniu usytuowaniu nie tylko samej Ziemi, lecz całego naszego systemu
planetarnego, a więc i Słońca z jego siedmioma satelitami w zamęcie całej Drogi
Mlecznej, do której należy – „naszej” Drogi Mlecznej – nie wspominając tu już
o milionach innych. Słowo „naszej” użycza potwornemu ogromowi, do którego się
odnosi, pewnej intymności i w sposób niemal komiczny rozciąga pojęcie ojczyzny
na całą zawrotną przestrzenność, której skromnymi, lecz bezpiecznie ulokowanymi
obywatelami powinniśmy się czuć. W tym to poczuciu bezpieczeństwa, głębokiego, wewnętrznego bezpieczeństwa, zdaje się przebijać skłonność natury do form
sferycznych, – i to był trzeci punkt, do którego nawiązał Adrian w swych kosmicznych rozważaniach: doszedł do tego po części wskutek osobliwego doświadczenia,
jakiego zaznał przebywając we wnętrzu wydrążonej kuli, mianowicie głębinowej
gondoli pana Capercailzie, w której, jak utrzymywał, przebył wraz z nim kilka godzin. W tej to wydrążonej kuli, pouczano go, żyjemy wszyscy przez wszystkie dni
naszego żywota, gdyż jeśli chodzi o przestrzeń galaktyczną, w której byle jakim
zakątku przydzielono nam malutkie miejsce, rzecz ma się następująco:
Jest ona ukształtowana mniej więcej tak, jak płaski zegarek kieszonkowy, czyli
okrągła i nie tyle gruba, co rozległa – nie niezmierzona, lecz w swym ogromie niesamowita wirująca tarcza, skupiająca mnóstwo gwiazd, gromad gwiezdnych, zbiorowisk gwiezdnych, gwiazd podwójnych, okrążających się wzajem po eliptycznych
torach, najróżniejszych mgławic – świecących, pierścieniowych, gwiazd mgławicowych i tak dalej. Tarcza ta podobna jest jednak tylko okrągłej i płaskiej powierzchni, jaką otrzymujemy przekroiwszy na pół pomarańczę; gdyż otoczona jest mglistą
otoczką innych gwiazd, której również nie można określić jako niezmierzoną, choć
w najwyższej potędze niebywałą, zaś w jej przestrzeni, przestrzeni przeważnie pustej, poszczególne obiekty rozmieszczone są w ten sposób, że całość tworzy kulę.
A więc głęboko we wnętrzu tej niedorzecznie przestronnej, wydrążonej kuli znajduje się na owej tarczy, złożonej ze stłoczonego rojowiska światów, całkiem drugorzędna, trudna do odnalezienia i ledwo wzmianki godna gwiazda stała, wokół
której, obok większych i mniejszych towarzyszy, igra nasza Ziemia i jej malutki
Księżyc. To „słońce”, w tak małym stopniu zasługujące na rodzajnik określony,
jest kulą gazów o temperaturze sześciu tysięcy stopni na powierzchni, o średnicy
najwyżej półtora miliona kilometrów, zaś odległość jego od centralnego punktu
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wnętrza galaktyki równa się jej grubości, mianowicie wynosi trzydzieści tysięcy
lat świetlnych.
Ogólne moje wykształcenie pozwalało mi kojarzyć ze zwrotem „rok świetlny”
pewne przybliżone pojęcie. Było to, oczywiście, pojęcie przestrzenne, zwrot ten zaś
oznaczał drogę, jaką przebywa światło w okresie całego roku ziemskiego – z właściwą sobie szybkością, o której miałem wyobrażenie raczej nieokreślone, lecz którą Adrian ściśle zachował w pamięci jako dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset kilometrów na sekundę. Stąd więc rok świetlny oznacza mniej więcej
dziewięć i pół biliona kilometrów, zaś odległość naszego systemu słonecznego od
centrum galaktyki wynosi zatem trzydzieści tysięcy razy więcej, podczas gdy cała
średnica wydrążonej kuli galaktycznej mierzy dwieście tysięcy lat świetlnych.
Nie, nie była niezmierzona, ale tak właśnie należało ją mierzyć. I co tu powiedzieć wobec takiego ataku przypuszczonego na rozum ludzki? Przyznaję, taką mam
już naturę, iż wszystkie niewyobrażalne ogromy zbywam zrezygnowanym, ale też
i nieco wzgardliwym wzruszeniem ramion. Podziw dla rzeczy wielkich, entuzjazm,
a nawet uczucie oszołomienia, którym nas napawają, są niewątpliwie rozkoszą duchową, lecz możliwe są jedynie w rzeczowych ziemskich i ludzkich zależnościach.
Wielkie są piramidy, wielki jest Mont-Blanc i wnętrze bazyliki Św. Piotra, jeśli
w ogóle nie należy zachować tego atrybutu raczej dla świata moralności i rozumu,
dla wzniosłości serca i myśli. Dane dotyczące natury wszechświata są jedynie otępiającym bombardowaniem naszej inteligencji za pomocą liczb, opatrzonych niczym
kometa ogonem dwóch tuzinów zer i w dodatku udających, że mają jeszcze coś
wspólnego z wymiernością i rozsądkiem. Nic nie ma w tych potwornościach takiego, co by ludziom mego pokroju mogło się spodobać jako dobro, piękno i wielkość,
i nigdy nie zdołam pojąć nastroju niebiańskiej radości, w jaki dają się wprawiać
niektóre umysły z powodu tak zwanych „dzieł bożych”, o ile dotyczą one astrofizyki. Po cóż zresztą nazywać dziełem bożym imprezę, o której równie dobrze powiedzieć można: „Zgoda – i cóż z tego?”, jak i „Hosanna”? Mnie zaś osobiście
raczej to pierwsze niż drugie wyrażenie wydaje się właściwą odpowiedzią na dwa
tuziny zer umieszczone po jedynce, czy też po siódemce, co i tak na jedno wychodzi, i bynajmniej nie widzę powodu do padania w proch przed quinquilionem.
Charakterystyczne również, że poeta tak wzniosły jak Klopstock ograniczył się
do wyrażenia i wzbudzenia entuzjastycznej czci dla spraw ziemskich, dla „kropli
u wiadra”, zaś quinquiliony zostawił w spokoju. Twórca muzyki do jego hymnu,
mój przyjaciel Adrian, rozwodził się, jak już mówiłem, nad nimi; lecz postąpiłbym
niesprawiedliwie, chcąc wywołać wrażenie, że czynił to z jakimkolwiek wzruszeniem czy emfazą. Jego sposób traktowania tych szaleństw był chłodny, nonszalancki, zabarwiony uweseleniem z powodu mej nie ukrywanej niechęci, lecz również
i niejaką poufałością człowieka wtajemniczonego w owe stosunki, pragnąłbym rzec:
trwałą fikcją, jakby wiadomości swoich nie zaczerpnął przypadkowo, z lektury, lecz
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z osobistych studiów, pouczeń, demonstracji i doświadczeń, uzyskanych na przykład z pomocą swego wyżej już wspomnianego mentora, profesora Capercailzie,
który, jak się okazało, ponoć nie tylko w ciemność morskiej głębiny z nim zjechał,
lecz także wzbił się z nim ku gwiazdom. Adrian dawał niejasno do zrozumienia,
jakoby za jego przyczyną zyskał przekonanie, i to w większym lub mniejszym stopniu przez naoczną obserwację, iż wszechświat, – a określenie to pojmować tu należy
w jego wszechobejmującym, największych nawet odległości dotyczącym znaczeniu – nie może być nazywany ani skończonym, ani nieskończonym, gdyż oba te
wyrażenia oznaczają przecież coś statycznego, podczas gdy kosmos jest na wskroś
dynamicznej natury i co najmniej od dawna, mówiąc ściśle: od tysiąca dziewięciuset milionów lat znajduje się w stanie szalonej r o z s z e r z a l n o ś c i , to znaczy: eksplozji. Pod tym względem przesunięcie czerwieni światła, docierającego
do nas z licznych systemów Dróg Mlecznych, których odległość od naszej planety jest na ogół znana, nie pozostawia żadnych wątpliwości; tym silniejsze zaś jest
przesunięcie zabarwienia widma ku czerwonemu jego krańcowi, w im większej
odległości znajdują się owe mgławice. Najwyraźniej oddalają się one od nas, zaś
w najdalszych zbiorowiskach, odległych o sto pięćdziesiąt milionów lat świetlnych,
szybkość, z jaką to robią, równa się szybkości, jaką rozwijają cząsteczki alfa substancji radioaktywnych, wynoszącej dwadzieścia pięć tysięcy kilometrów na sekundę, czyli tak gwałtownej, że lot odłamków wybuchającego granatu można by
wobec niej przyrównać do pełzania ślimaka. Skoro więc wszystkie systemy Dróg
Mlecznych uciekają od siebie w tak przesadnym tempie, słowo „eksplozja” zaledwie wystarcza, albo już nawet nie wystarcza, dla określenia stanu, w jakim znajduje się model świata, oraz sposobu jego rozszerzalności. Być może, że niegdyś był
on statyczny i zwyczajnie mierzył sobie miliard lat świetlnych w przekroju. Lecz,
jak się obecnie rzeczy mają, można wprawdzie mówić o rozszerzalności, ale nie
o jakiejś stałej objętości „skończonej” czy „nieskończonej”. Jedyną rzeczą, o której
Capercailzie mógł był, zdaje się, zapewnić pytającego, było to, że suma wszystkich
w ogóle istniejących galaktyk osiąga wielkość rzędu stu miliardów, z czego zaledwie skromny milion dostępny jest naszym dzisiejszym teleskopom.
Tyle Adrian, palący z uśmiechem cygaro. Zaapelowałem więc do jego sumienia, domagając się, aby przyznał, że cały ten widmowy korowód zatracających się
w nicości liczb w żaden sposób nie zdoła obudzić podziwu dla bożego majestatu
ani przyczynić się do uszlachetnienia obyczajów. Wszystko to razem przypomina
raczej jakąś diabelską psotę.
– Przyznaj – mówiłem – że horrendalność kreacji fizykalnej bynajmniej nie
jest twórcza z punktu widzenia religii. Jakaż bogobojność i jaka z tej właśnie bogobojności płynąca obyczajność może się zrodzić pod wpływem wyobrażenia tak
niezmierzonego szelmostwa jak eksplodujący wszechświat? Absolutnie żadna. Pobożność, bojaźń boża, moralność, religijność możliwe są jedynie wobec człowieka
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i poprzez człowieka, w ograniczeniu do spraw ziemskich i ludzkich. Owocem ich
zaś musi, powinien być i jest religijnie zabarwiony humanizm, zdeterminowany
transcendentnym poczuciem tajemnicy człowieka, dumna świadomość, że nie jest
istotą wyłącznie biologiczną, lecz zasadniczą częścią swojej istoty należy do świata
ducha, że dany mu został absolut wraz z ideą prawdy, wolności, sprawiedliwości,
że nałożono nań obowiązek dążenia do doskonałości. W tym patosie, tym zobowiązaniu, tym szacunku człowieka wobec siebie samego jest Bóg: w stu miliardach
Dróg Mlecznych nie mogę go znaleźć.
– Jesteś więc przeciwnikiem dzieł bożych – odparł – i przeciwnikiem przyrody
materialnej, z której się wywodzi człowiek wraz ze swoją duchowością, którą w
końcu spotkać można również i w innych okolicach kosmosu. Świat materialny, ta
wroga tobie niesamowitość struktury świata, jest niewątpliwie warunkiem moralności, która bez niego nie miałaby żadnego gruntu, i może właśnie dobro należy
nazywać kwiatem zła – une fleur du mal. Twój homo Dei jest przecież w końcu –
albo może, przepraszam, nie „w końcu”, lecz przede wszystkim – kawałkiem tej
obrzydliwej natury z akurat niezbyt szczodrze przydzielonym quantum potencjalnego uduchowienia. Zresztą zabawne jest obserwować, jak bardzo ten twój humanizm i chyba wszelki humanizm skłania się ku średniowieczno-geocentrycznym
pojęciom, – widocznie z konieczności. Popularna opinia uważa humanizm za przyjazny nauce; lecz on nim być nie może, gdyż nie można uważać przedmiotów nauki za sztuczki diabelskie, nie uważając równocześnie jej samej za coś podobnego.
To średniowiecze. Średniowiecze było geocentryczne i antropocentryczne. Kościół,
w którym ono przetrwało, zaczął w duchu humanizmu stawiać opór zdobyczom
astronomii, ogłosił je dziełem szatana i zakazał ich na chwałę człowieka, upierając
się przy ignorancji w imię humanizmu. Widzisz więc, że twój humanizm to najczystsze średniowiecze. Jego rzeczą jest kosmologia z wież kościelnych w Kaisersaschern, która prowadzi do astrologii, do obserwowania pozycji planet i konstelacji
oraz płynących z nich zbawiennych lub zgubnych przepowiedni – całkiem słusznie
i z naturalnych powodów; bowiem wzajemna intymna zależność ciał, tworzących
tak ściśle skonsolidowaną i zaściankową grupkę kosmiczną jak nasz system słoneczny, oraz ich czułe sąsiedzkie związki są rzeczą oczywistą.
– Mówiliśmy już kiedyś o koniunkturze astrologicznej – przerwałem. – Dawno
to było, spacerowaliśmy wtedy wokół Kuhmulde i rozmawiali o muzyce. Wówczas
broniłeś konstelacji.
– Bronię jej i dziś – odpowiedział. – W epokach astrologów wiedziano bardzo
wiele. Wiedziano, czy też przeczuwano, rzeczy, do których obecnie dochodzi znowu wysoko rozwinięta nauka. W owych czasach ludzie mieli intuicyjną pewność,
że choroby, zarazy, epidemie zależne są od układu gwiazd. Dziś doszliśmy do
tego, że dyskutujemy o tym, czy zalążki, bakterie, drobnoustroje, wywołujące na
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Ziemi epidemię, powiedzmy, influency, nie pochodzą przypadkiem z innych planet, z Marsa, Jowisza albo Wenus.
Zaraźliwe choroby, zarazy, jak dżuma lub czarna śmierć, pochodzą prawdopodobnie nie z naszej planety, bo prawie pewne jest, że samo życie i w ogóle jego
początki nie wywodzą się z Ziemi, lecz przywędrowały z zewnątrz. Wie o tym
z najlepszego źródła, że życie pochodzi z gwiazd sąsiednich, otoczonych znacznie
bardziej sprzyjającą mu atmosferą, zawierającą dużo metanu i amoniaku, jak Jowisz,
Mars i Wenus. Z nich to właśnie albo z jednej z nich – wybór tego mnie pozostawia
– dotarło niegdyś życie na naszą raczej jałową i dziewiczą planetę, przeniesione za
pomocą kosmicznych pocisków albo po prostu pod ciśnieniem promieniowania.
Mój humanistyczny homo Dei, owo ukoronowanie życia, jest więc przypuszczalnie,
wraz ze swym obowiązkiem uduchowienia, produktem płodności gazów błotnych
jednej z sąsiednich planet...
– Kwiatem zła – powtórzyłem kiwając głową.
– I wśród zła najczęściej rozkwitającym – dorzucił.
Tak to droczył się ze mną, nie tylko z racji mego dobrotliwego światopoglądu,
lecz również upierając się podczas tej prowadzonej w kapryśnym nastroju rozmowy
przy owej fikcji, że w pewien szczególny, osobisty i bezpośredni sposób poinformowany został o wszelkich sprawach dotyczących Nieba i Ziemi. Nie wiedziałem,
lecz mogłem był odgadnąć, że wszystko to zmierzało do nowego dzieła, a mianowicie do muzyki kosmicznej, z zamysłem której nosił się już wtedy, po nowym epizodzie z dziedziny pieśniarstwa. Była to zdumiewająca, jednoczęściowa symfonia
albo fantazja na orkiestrę, którą napisał w ostatnich miesiącach 1913 i pierwszych
1914 roku, a która otrzymała tytuł: „Cuda wszechświata” – bardzo wbrew moim
radom i życzeniom. Przykra mi była bowiem frywolność tego tytułu i doradzałem
mu nazwę: „Symphonia cosmologica”. Lecz Adrian upierał się ze śmiechem przy
tamtej, pseudopatetycznej i ironicznej nazwie tego sprawozdania o niesamowitościach, która, przyznaję, lepiej przygotowywała świadomego rzeczy słuchacza na
przyjęcie utworu na wskroś dziwacznego i groteskowego, choć często przy tym groteskowego w jakiś surowo-uroczysty, matematyczno-ceremonialny sposób. Z duchem „Święta wiosny”, które przecież w pewnym sensie stanowiło do niego przygotowanie, z duchem pokornego uwielbienia nie ma jednak ten utwór nic wspólnego
i gdyby nie pewne osobiste, charakterystyczne dla autora cechy muzycznego zapisu, trudno byłoby uwierzyć, że oba te dzieła są jednej duszy tworem. Szyderstwo
bowiem stanowi istotę i esencję tego, około trzydziestu minut trwającego, orkiestralnego portretu świata – szyderstwo, które aż nadto wyraźnie potwierdza moje
wyrażone w rozmowie przekonanie, że zajmowanie się ponadludzkim bezmiarem
nie daje pobożności żadnej strawy; dalej – szatańska sardoniczność, błazeńska trawestacja pochwały, która wydaje się dotyczyć nie tylko straszliwego mechanizmu
budowy świata, lecz także owego medium, w którym się odzwierciedla i wręcz
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powtarza: muzyki, kosmosu dźwięków, co przyczyniło się znacznie do tego, że
kunsztowi muzycznemu mego przyjaciela postawiono zarzut antyartystycznej wirtuozerii, bluźnierstwa i występnego nihilizmu.
Lecz dość już o tym. Następne dwa rozdziały zamierzam poświęcić opisom
pewnych towarzyskich doświadczeń, które wraz z Adrianem Leverkühnem zebrałem w tym okresie, na przełomie 1913-14 roku, podczas ostatnich przed wybuchem
wojny zapustów w Monachium.

XXVIII
Wspominałem już, że lokator Schweigestillów nie zakopywał się całkiem w swej,
przez Kaschperla-Susa strzeżonej, klasztornej samotności, lecz, sporadycznie
wprawdzie tylko i z rezerwą, utrzymywał pewne stosunki towarzyskie w mieście.
Niemniej miła i uspokajająca była przy tym ustalona i powszechnie znana konieczność wczesnego odjazdu, uzależnienie od pociągu o jedenastej. Spotykaliśmy się
przy Rambergstrasse u pań Rodde, z których kręgiem, Knöterichami, dr Kranichem,
Zinkiem i Spenglerem oraz ze skrzypkiem i gwizdałą Schwerdtfegerem znalazłem
się przeto na bardzo przyjacielskiej stopie; nadto u Schlaginhaufenów, a nieraz
także u wydawcy Schildknappa, Radbrucha, przy Fürstenstrasse i w eleganckich
apartamentach owego przemysłowca z branży papierniczej, Bulingera (pochodzącego zresztą z Nadrenii), dokąd również wprowadził nas Rüdiger.
Zarówno u pań Rodde, jak i w zdobnym kolumnami salonie Schlaginhaufenów
chętnie słuchano mojej gry na viola d’amore, jedynej rzeczy, którą jako skromny,
nigdy szczególnie błyskotliwą konwersacją nie odznaczający się uczony i nauczyciel mogłem ofiarować towarzystwu. Przy Rambergstrasse namawiał mnie szczególnie do tego astmatyczny dr Kranich oraz Baptysta Spengler: jeden ze względu
na swe numizmatyczno-antykwaryczne zainteresowania (chętnie rozprawiał ze
mną na swój dobitny i precyzyjny sposób o historycznych formach rozwoju instrumentów smyczkowych), drugi zaś z powodu ogólnej sympatii dla rzeczy niecodziennych, a nawet spornych. Lecz właśnie w tym domu musiałem się liczyć z ambicjami Konrada Knötericha, który pragnął sapiąc produkować się na wiolonczeli,
a także z uzasadnionym zresztą zamiłowaniem tego szczupłego grona do ujmującej
gry na skrzypcach Schwerdtfegera. Tym bardziej przeto schlebiało mojej próżności
(czego wcale się nie wypieram), że w znacznie szerszym i na wyższym poziomie
znajdującym się gronie, które zdołała zebrać wokół siebie i swego ze szwabska zaciągającego, a przy tym mocno przygłuchego małżonka ambicja pani doktorowej
Schlaginhaufen, z domu von Plausig, żywo dopominano się o moje z amatorstwa
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przecież tylko uprawiane produkcje i prawie zawsze proszono mnie o przyniesienie
na Briennerstrasse instrumentu, aby uczęstować całe towarzystwo jakąś chaconną
czy sarabandą z XVII wieku, jakimś osiemnastowiecznym „Plaisir d’amour”, bądź
też wykonać im jakąś sonatę Ariostiego, przyjaciela Händla, lub któryś z napisanych wprawdzie przez Haydna na viola di bordone, lecz również i na viola d’amore dających się wygrać utworów.
Inspiracja pochodziła nie tylko od Jeanetty Scheurl, lecz także i od intendenta
generalnego, jego ekscelencji von Riedesel, którego zamiłowanie do tego starego
instrumentu i dawnej muzyki nie wywodziło się wprawdzie, jak u Kranicha, z naukowo-antykwarycznych zainteresowań, lecz było przejawem czysto konserwatywnych tendencji. Jest to, ma się rozumieć, wielka różnica. Dworak ten, były pułkownik kawalerii, który powołany został na obecne swoje stanowisko tylko i wyłącznie
z tej przyczyny, iż znany był z tego, że umie trochę grać na fortepianie (o ile wieków wydaje nam się dziś odległy ten czas, kiedy zostawało się generalnym intendentem, ponieważ pochodziło się z arystokracji i umiało się przy tym grać trochę
na fortepianie!), – baron Riedesel zatem widział w dawnych i historycznych rzeczach obronną twierdzę przeciw tendencjom nowoczesnym i wywrotowym, coś
w rodzaju feudalnej przeciwko nim polemiki, i popierał je w tym właśnie sensie,
nic w istocie z nich nie rozumiejąc. Gdyż tak, jak nie można zrozumieć tego, co
nowe i młode, nie będąc obeznanym z tradycją, tak też nieprawdziwa i jałowa
musi pozostać miłość ku staremu, jeśli się odwraca od nowego, które z historycznej konieczności właśnie się z dawnych form wywodzi. Tak więc Riedesel cenił
i protegował balet jedynie dlatego, że był pełen„gracji”. Słowo „gracja” stawało
się dlań konserwatywno-polemiczną bronią przeciw wywrotowej nowoczesności.
O świecie artystycznych tradycji rosyjsko-francuskiego baletu, którego przedstawicielami są, powiedzmy, Czajkowski, Ravel i Strawiński, nie miał zielonego pojęcia i jak najdalszy był od idei takich jak ta, którą ostatni z wymienionych muzyk
rosyjski wypowiedział później na temat klasycznego baletu: że stanowi on paradigma sztuki, jako triumf pełnego umiaru planowania nad rozrzutnym uczuciem,
jako triumf ładu nad przypadkowością, jako wzór apollińsko-świadomego działania. Jemu zwidywały się na myśl o tym po prostu spódniczki z gazy, dreptanie na
paluszkach i z „gracją” nad głowami wygięte ramiona – wobec broniącej „ideałów”,
a potępiającej brzydotę spraw problematycznych society dworskiej w lożach i należycie poskromionego mieszczaństwa na parterze.
U Schlaginhaufenów grano wprawdzie dużo Wagnera, gdyż sopran dramatyczny,
Tania Orlanda, potężna kobieta, oraz tenor bohaterski, Harald Kjoejelund, otyły
już jegomość w binoklach i o spiżowym głosie, bywali tam często gośćmi. Lecz
dzieło Wagnera, bez którego jego dworski teatr nie byłby się mógł ostać, zaliczył
pan von Riedesel, mimo jego hałaśliwą gwałtowność, w mniejszym lub większym
stopniu także do pełnej „gracji” sfery feudalnej i okazywał mu szacunek, tym bar253

dziej ochoczo, że istniały już rzeczy nowsze, dalej idące, które można było odrzucić i którym w konserwatywnym sensie można było Wagnera przeciwstawić. Tak
więc zdarzało się nawet, że jego ekscelencja sam akompaniował śpiewakom na
fortepianie, co im bardzo schlebiało, choć jego kunszt pianistyczny nie był w stanie sprostać trudnościom wyciągu fortepianowego i niejednokrotnie psuł artystom
efekty. Wcale mi się nie podobało, gdy śpiewak nadworny Kjoejelund rozgłośnie
wyśpiewywał nieskończenie długie i dość tępawe arie Zygfryda przy kowadle, tak
że co wrażliwsze ozdoby salonu, wazony i szlifowane kielichy, zaczynały z przejęcia drżeć i podzwaniać. Przyznaję jednak, że trudno mi się oprzeć wstrząsowi, jaki
wywołuje heroiczny głos kobiecy, jakim wówczas dysponowała Orlanda. Ogrom
jej postaci, siła organu, wystudiowane akcenty dramatyczne dawały nam złudzenie
królewskiej duszy kobiecej w stanie silnego afektu i po wykonaniu, na przykład,
arii Izoldy: „Czyżbyś miłości nie znał?”, aż po jej ekstatyczne: „Z uśmiechem wygaszę jasny znicz, choćbym zerwać miała życia nić” (przy czym śpiewaczka markowała akcję teatralną energicznie potrząsając ramieniem), niewiele brakowało,
abym ze łzami w oczach padł na kolana przed zasypaną oklaskami i triumfalnie
uśmiechniętą bohaterką wieczoru. Zresztą tym właśnie razem akurat Adrian okazał
gotowość akompaniowania jej i on również uśmiechnął się, kiedy wstając od fortepianu przemknął spojrzeniem po moim do łez wstrząśniętym obliczu.
Miło pod wpływem takich wrażeń móc się samemu również nieco przyczynić
do artystycznego zabawienia gości, toteż wzruszyłem się, kiedy ekscelencja von
Riedesel, wraz gorąco poparty przez smukłonogą, elegancką panią domu, zachęcił
mnie swym zabarwionym wprawdzie południowo-niemieckim akcentem, lecz z oficerska wyostrzonym głosem do powtórzenia Andante i Menueta Milandra (1770),
utworu, który tu już niedawno na moich siedmiu strunach wykonałem. Jakże słabą
istotą jest człowiek! Byłem mu wdzięczny, zapomniałem zupełnie o moim wstręcie do jego gładkiej i pustej, i z racji niezniszczalnej bezczelności wręcz w jakiejś
mierze czystej fizjonomii arystokraty, z podkręconymi ku górze na wygolonych,
pucołowatych policzkach jasnymi wąsikami i lśniącą płytką monokla w oku, pod
białawą brwią. W oczach Adriana, o czym dobrze wiedziałem, postać tego szlachcica nie była w ogóle godna uwagi, nie była godna nienawiści ani pogardy, ani
nawet wyśmiania, nie była warta nawet wzruszenia ramion, a sam właściwie podobnie czułem. W takich jednak chwilach, kiedy zapraszał mnie do ofiarnej działalności, aby zebrane grono zdołało przy czymś pełnym „gracji” ochłonąć po
szturmie uznanej rewolucyjności, nie mogłem się wobec niego powstrzymać od
przyjaznych uczuć.
Bardzo osobliwe, częściowo żenujące a częściowo zabawne było jednak, gdy
konserwatyzm von Riedesela natrafiał na inny rodzaj konserwatyzmu, gdzie nie
tyle chodziło o jakieś „jeszcze”, ile o „już znowu”, o konserwatyzm post– i zarazem antyrewolucyjny, o frondę, organizowaną z innej strony przeciwko ustalonym
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burżuazyjno-liberalnym wartościom, nie z punktu widzenia przeszłości, lecz z punktu widzenia przyszłości. Duch owych czasów dawał właśnie staremu i nieskomplikowanemu konserwatyzmowi sposobność do takiego podnoszącego na duchu,
choć i zdumiewającego doświadczenia, a również i w możliwie najbarwniej – ze
względów ambicjonalnych – dobranym towarzystwie salonu pani Schlaginhaufen
nadarzała się w tym względzie okazja: mianowicie dzięki osobie docenta dra Chaima Breisachera, człowieka w bardzo rasowym i postępowym intelektualnie, wręcz
ryzykanckim typie, o fascynującej brzydocie, który odgrywał tu z niejaką, wyraźnie
złośliwą przyjemnością rolę obcego, wnoszącego ferment ciała. Pani domu ceniła
dialektyczną giętkość jego wymowy, zabarwionej zresztą silnym akcentem z okolic
Palatynatu, oraz jego paradoksy, przy których panie, w jakimś pruderyjnym uniesieniu, załamywały ręce nad głową. Co się jego samego tyczy, to chyba upodobał
sobie to grono powodowany snobizmem, a także pragnieniem olśniewania eleganckich prostaczków ideami, które w literackiej kawiarni wzbudzałyby zapewne dużo
mniejszą sensację. Ja wręcz go nie znosiłem i upatrywałem w nim intelektualnego
intryganta, przekonany byłem również, że i w Adrianie wzbudzał wstręt, choć z niewyjaśnionych przyczyn nigdy jakoś nie doszło między nami do bardziej szczegółowej rozmowy na temat Breisachera. Nigdy jednak nie negowałem jego dociekliwego kontaktu ze współczesnymi prądami intelektualnymi, jakiegoś węchu, którym
umiał wytropić najnowsze opinie, i z niejednym zagadnieniem zetknąłem się po raz
pierwszy za pośrednictwem jego osoby i jego salonowych tyrad.
Był to polihistor, który umiał mówić o wszystkim i na każdy temat, filozof w dziedzinie kultury, którego przekonania o tyle jednak były wymierzone p r z e c i w k o
kulturze, że w całych jej dziejach, jak utrzymywał, dostrzegał jedynie proces rozkładu. Najbardziej wzgardliwym słowem w jego ustach był „postęp”; wymawiał je
w jakiś druzgocący sposób i czuło się doskonale, że konserwatywną pogardę, jaką
okazywał postępowi, uważał za właściwą legitymację, uprawniającą go do przebywania w tym salonie, za oznakę towarzyskiego równouprawnienia. Był dowcipny,
lecz w jakiś niezbyt sympatyczny sposób, wyszydzając, powiedzmy, rozwój malarstwa od płaskich prymitywów aż po ujęcia perspektywiczne. Uważać odrzucanie perspektywicznego złudzenia przez sztukę epoki przedperspektywicznej za
nieudolność, bezradność, za niezdarny prymitywizm właśnie i wręcz współczująco
wzruszać nad tym ramionami – oto, co określał jako szczyt głupiej współczesnej
arogancji. Odrzucanie, wyrzeczenie się, wzgarda nie są niedostatkiem, ignorancją
ani świadectwem ubóstwa. Tak, jakby iluzja nie była najniższą, dla tłumu najodpowiedniejszą zasadą sztuki i tak, jakby odżegnywanie się od iluzji nie było oznaką
nobliwego gustu! Niestety, odżegnywanie się od pewnych spraw, zdolność tak blisko granicząca z mądrością a raczej stanowiąca jej część, została dzisiaj zatracona,
a wulgarne mędrkowanie nazywa się postępem.
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Towarzystwo u pani doktorowej de domo von Plausig czuło się jakoś swojsko
w obliczu takich poglądów, a może raczej, sądzę, uważało intuicyjnie, że Breisacher nie jest najodpowiedniejszym człowiekiem, aby je reprezentować, niż że oni
właśnie nie są właściwymi ludźmi, aby je witać z aplauzem.
– Podobnie – mówił – ma się rzecz z przejściem muzyki od monodii do wielogłosowości, do harmonii, co tak chętnie zwykło się uważać za postęp kulturalny,
choć było to właśnie zdobyczą barbarzyństwa.
– Jak to... pardon... barbarzyństwa? – zapiał pan von Riedesel, który przywykł
był zapewne widzieć w barbarzyństwie jakąś, choć z lekka kompromitującą, formę
konserwatyzmu.
– Oczywiście, ekscelencjo. Zaczątki muzyki wielogłosowej, czyli śpiewu opartego na współbrzmieniu kwint albo kwart, są bardzo oddalone od centrum cywilizacji muzycznej, od Rzymu, ojczyzny pięknego głosu i jego kultu; wywodzą się
one z ochrypłej Północy i wydają się być czymś w rodzaju kompensaty tej chrypliwości. Znajdujemy je w Anglii i we Francji, zwłaszcza zaś w dzikiej Brytanii, która nawet pierwsza wprowadziła tercję do harmonii. Tak zwany wyższy stopień
rozwoju, skomplikowanie i postęp bywa zatem niekiedy dziełem barbarzyństwa.
Pozostawiam uznaniu, czy należy je za to chwalić...
Było jasne i oczywiste, że bawił się kosztem jego ekscelencji i całego towarzystwa, schlebiając ich konserwatyzmowi. Widocznie źle się czuł, dopóki ktokolwiek
jeszcze wiedział, jak powinien myśleć. Oczywiście polifoniczna muzyka wokalna,
ten wynalazek postępowego barbarzyństwa, stała się z kolei przedmiotem jego
konserwatywnej protekcji, z chwilą gdy dokonało się historyczne przejście od niej
ku zasadzie akordu harmonicznego, a tym samym ku muzyce instrumentalnej
dwóch ostatnich stuleci. Teraz o n a stanowiła rozkład, mianowicie rozkład wielkiej i jedynie prawdziwej sztuki kontrapunktu, świętej w swym chłodzie gry liczb,
która, dzięki Bogu, nic jeszcze nie miała wspólnego z prostytucją uczuć i występną dynamiką; a w rozkład ten włączył się już w całej pełni wielki Bach z Eisenach,
którego Goethe, całkiem słusznie, nazwał harmonikiem. Nie można być wynalazcą
temperowanego stroju, a z a t e m możliwości wieloznacznego rozumienia każdego dźwięku i enharmonicznej jego zamiany, a z a t e m nowszej, harmonicznej romantyki modulacji, nie zasługując na tak surową nazwę, jaką mu nadał mędrzec
z Weimaru. Harmoniczny kontrapunkt? Taka rzecz nie istnieje. To przecież ni pies,
ni wydra. Zmiękczanie, rozmiękczanie i fałszowanie, opaczne pojmowanie tego,
co dane i prawdziwe, przemianowanie polifonii, rozumianej jako wzajemne przenikanie różnych głosów, na strukturę akordów harmonicznych rozpoczęło się już
w XVI wieku i ludzie tacy, jak Palestrina, obaj Gabrieli oraz tu właśnie reprezentowany dzielny nasz Orlando di Lasso, już mieli w tym swój haniebny udział. Ci
panowie przybliżali nam najbardziej „po ludzku” pojęcie sztuki wokalno-polifonicznej, o tak, i dlatego wydawali się nam największymi mistrzami tego stylu.
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Lecz wynika to po prostu stąd, że po większej części upodobali sobie czysto akordową manierę frazy, a ich sposób traktowania stylu polifonicznego był już nader
żałośnie zmiękczony, zniekształcony troską o harmoniczne współbrzmienie, o stosunek konsonansów do dysonansów.
Podczas gdy wszyscy się dziwili, śmiali i uderzali po kolanach, poszukałem
oczu Adriana, słuchając tej irytującej przemowy; lecz on umknął przede mną spojrzeniem. Co się zaś tyczy von Riedesela, to padł on ofiarą całkowitej konfuzji.
– Pardon – powiedział – za pozwoleniem... Bach, Palestrina...
Nazwiska te były dla niego otoczone aureolą konserwatywnego autorytetu, a oto
teraz zostały objęte zasięgiem modernistycznej zgnilizny. Sympatyzował z tym –
lecz jednocześnie był tak niesamowicie przejęty, że nawet wyjął monokl z oka,
przez co twarz jego utraciła wszelki cień inteligencji. Nie lepiej poczuł się zresztą,
gdy perorujący Breisacher wdał się ze swoją krytyką kultury w dziedzinę Starego
Testamentu, a więc zwrócił się ku sferze swej osobistej genezy, ku plemieniu czy
narodowi żydowskiemu i jego duchowym dziejom, przy czym i tu przejawiał wysoce dwuznaczny, wręcz grubiański, a także złośliwy konserwatyzm. Słuchając go
odnosiło się wrażenie, iż rozkład, ogłupienie i utrata wszelkiego kontaktu z tym,
co prawdziwe i dawne, zaczęły się tu tak wcześnie i w tak szacownych tekstach, że
nikomu by się to nawet przyśnić nie mogło. Mogę jedynie powiedzieć: w całości
było to szalenie komiczne. Tak czcigodne dla każdego chrześcijanina osobistości
biblijne, jak królowie Dawid i Salomon, a także prorocy z całą swą gadaniną o Panu
Bogu w niebiesiech, byli już dla niego zdegenerowanymi reprezentantami wyblakłej teologii późnego okresu, nie mającej żadnego pojęcia o dawnej, prawdziwie
hebrajskiej rzeczywistości ludowego Elohim Jahwe, w obrządkach zaś, którymi w
owych czasach prawdziwej ludowości służono temu narodowemu bóstwu, a raczej
przez które zmuszano je do cielesnej obecności, widzącej już tylko „zamierzchłe
zagadki”. Szczególnie uwziął się na „mędrca” Salomona i potraktował go tak ostro,
że panowie zaczęli pogwizdywać przez zęby, panie zaś wydawały okrzyki zachwyconego zdumienia.
– Pardon! – powiedział von Riedesel. – Jestem, mówiąc oględnie... Król Salomon w swojej wspaniałości... Czy nie powinien pan...
– Nie, nie powinienem, ekscelencjo – odparł Breisacher. – Był to wyczerpany
rozkoszami erotycznymi esteta, zaś w sprawach religijnych postępowy głupiec, typowy dla cofnięcia się od kultu aktywnego w swej bezpośredniej obecności narodowego bóstwa, tego ucieleśnienia metafizycznych sił narodu, do głoszenia o jakimś
abstrakcyjnym i ogólnoludzkim Bogu w niebiesiech, a więc cofnięcia się od religii
narodowej do religii powszechnej. Na dowód tego wystarczy nam przeczytać tylko
tę skandaliczną mowę, jaką wygłosił po ukończeniu budowy pierwszej świątyni,
gdzie zadaje pytanie: „Azali Bóg mieszkać może pomiędzy ludźmi na ziemi?” –
tak, jakby jedyne i wyłączne zadanie Izraela nie polegało na tym właśnie, żeby
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Bogu stworzyć mieszkanie, namiot, i ze wszystkich sił zabiegać o jego ustawiczną
obecność. Salomon jednak nie wstydzi się deklamować: „Oto niebiosa i niebiosa
niebios nie mogą Cię ogarnąć; jakoż daleko mniej ten dom, którym zbudował?” To
tylko puste gadanie i początek końca, mianowicie zdegenerowanego wyobrażenia
o Bogu u psalmistów, u których Bóg jest już całkiem do nieba wygnany, a którzy
nieustannie śpiewają o Bogu w niebiesiech, choć przecież Pięcioksiąg wcale nie
zna nieba jako siedliska boskości. Tam kroczy Elohim jako słup ognisty przed swoim ludem, tam chce mieszkać wśród swego ludu, krążyć między nim i mieć swój
s t ó ł o f i a r n y , – aby uniknąć wątłego późniejszego i humanitarnego słowa
„ołtarz”. Czyż to możliwe, aby psalmista wkładał w usta Boga pytanie: „Izali jadam mięso wołów albo pijam krew kozłów?” Wkładanie takich pytań w usta Boga
jest już rzeczą wprost niesłychaną, jest policzkiem, wymierzonym Pięcioksięgowi
przez impertynencki racjonalizm, księga ta bowiem wyraźnie przecież określa ofiarę jako „chleb”, czyli jako rzeczywiste pożywienie Jahwe. Od tego pytania, lecz
również i od wypowiedzi mędrca Salomona, krok już tylko do Majmonidesa, tego
rzekomo największego rabina średniowiecza, w rzeczywistości zaś asymilatora
Arystotelesa, który pozwala sobie na w y j a ś n i e n i e ofiary jako koncesji ze
strony Boga na rzecz pogańskich instynktów ludu, cha, cha! Zgoda, ofiara z krwi
i tłuszczu, która niegdyś, posolona i przyprawiona aromatami, żywiła Boga, nadawała mu ciało, zmuszała go do obecności, jest już dla psalmisty jedynie „symbolem” (jeszcze słyszę akcent nieopisanej pogardy, z jakim dr Breisacher wypowiedział to słowo), – nie składa się już ofiary ze zwierząt, ale, choć trudno w to uwierzyć, z wdzięczności i pokory. „ Kto dzięki składa w ofierze – czytamy oto – ten
mnie szanuje”. A gdzie indziej: „Najmilsza ofiara Panu – serce skruszone”. Słowem,
od dawna już mowy nie ma o narodzie, krwi i religijnej rzeczywistości, a pozostała
tylko wodnista humanistyczna zupka...
Tyle jako próbka ultrakonserwatywnej wylewności Breisachera. Było to równie
zabawne, co wstrętne. Nigdy mu dość nie było przedstawiania prawdziwego obrządku, kultu realnego i bynajmniej nie abstrakcyjnie uniwersalnego, a więc też
i nie „wszechwładnego” ani „wszechobecnego” narodowego Boga, jako jakiejś
magicznej techniki, fizycznie nawet niebezpiecznego wykorzystywania sił dynamicznych, gdzie łatwo na skutek błędów i niewłaściwych chwytów dojść mogło do
wypadków, do katastrofalnych spięć. Synowie Aarona poumierali, gdyż zaprowadzili u siebie „obcy ogień”. Był to właśnie taki wypadek techniczny, przyczynowy
skutek pewnego błędu. Pewien człowiek imieniem Usa nieopatrznie chwycił skrzynię, tak zwaną Arkę Przymierza, gdy groziło jej podczas transportu ześliznięcie się
z wozu, i natychmiast padł martwy na miejscu. Był to również skutek takiego transcendentalnie-dynamicznego wyładowania, powstały przez niedbalstwo, a to przez
niedbalstwo zbyt wiele na harfie grającego króla Dawida, który mianowicie także
nic już nie rozumiał i na modłę Filistynów kazał wieźć ową skrzynię na wozie, za258

miast według aż nadto uzasadnionego przepisu Pięcioksięgu kazać ją nieść na drągach. Dawid, oczywiście, w nie mniejszym stopniu co Salomon, oddalił się był
odspraw pierwotnych i zgłupiał, aby nie rzec: zdziczał. Nie miał już na przykład
pojęcia o dynamicznych niebezpieczeństwach, zagrażających przy powszechnym
spisie ludności i zarządziwszy taki spis, sprowadził ciężką klęskę biologiczną, epidemię, mór, będący łatwą do przewidzenia reakcją metafizycznych sił narodu.
Prawdziwy bowiem naród nie mógł po prostu znieść takiej mechanicznej rejestracji, takiego ponumerowanego rozkładu dynamicznej całości na pojedyncze, jednakowe cząsteczki...
Breisacher czuł się uszczęśliwiony, kiedy jedna z dam wtrąciła, iż nie miała pojęcia, że spis ludności jest aż tak wielkim grzechem.
– Grzechem? – odpowiedział przesadnie pytającym tonem. – Nie, w prawdziwej religii prawdziwego narodu w ogóle nie istniały tak teologicznie mdłe pojęcia,
jak „grzech” albo „kara” w swym etycznym już tylko związku przyczynowym. Tu
chodzi o przyczynowy związek błędów i wypadków przy pracy. Religia i etyka
o tyle mogą mieć ze sobą coś wspólnego, że ta ostatnia stanowi rozkład pierwszej.
Wszelkie zagadnienia moralne były jedynie „czysto duchowym” niezrozumieniem
spraw rytualnych. A czyż istnieje coś tak rozpaczliwie obojętnego Bogu i ludziom,
jak sfera „czysto duchowa”? Było to przywilejem pozbawionych kośćca religii powszechnych, że przekształciły „modlitwę”, sit venia verbo, w jakąś żebraninę, w
błaganie o łaskę: „Ach, Panie” i „Boże, zmiłuj się”, i „Pomóż”, i „Daj”, i „Zrób to
w swej łaskawości”. Tak zwana modlitwa...
– Pardon! – rzekł von Riedesel, tym razem doprawdy z naciskiem. – Zgoda na
wszystko, ale komenda „Hełm zdjąć – do modlitwy!” była dla mnie zawsze...
– Modlitwa – kończył nieubłagany dr Breisacher – jest zwulgaryzowaną i racjonalistycznie rozwodnioną, późną formą czegoś bardzo energicznego, aktywnego
i silnego: magicznych zaklęć, przymuszania Boga.
Barona żal mi było naprawdę. Do głębi ducha musiał się czuć wzburzony widząc, jak karta jego rycerskiego konserwatyzmu została przebita straszliwie mądrze
wygranym atutem atawizmu, że został przelicytowany przez radykalizm zachowawczy, który nic w sobie nie miał rycerskiego, raczej coś rewolucyjnego i działającego bardziej rozkładowo niż wszelki liberalizm, lecz przy tym wszystkim, jakby na
ironię, wabił swym chwalebnym konserwatyzmem. – Wyobrażałem sobie, że spędzi wskutek tego bezsenną noc, przy czym może jednak za daleko posunąłem się
w mym współczuciu. Zresztą w wywodach Breisachera bynajmniej nie wszystko
było w porządku, można mu się było łatwo sprzeciwić, zwracając, powiedzmy, uwagę na fakt, że duchową wzgardę dla ofiary spotykamy nie tylko u proroków, lecz
już nawet w Pięcioksięgu, mianowicie u Mojżesza, który bez ogródek ogłasza ofiarę za rzecz uboczną, największą wagę natomiast przykłada do posłuszeństwa wobec
Boga i przestrzegania jego przykazań. Lecz człowiekowi o delikatnych uczuciach
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nie przystoi przerywać, nie przystoi mu wdzierać się logicznymi lub historycznymi
kontrargumentami w wypracowany system myślowy i nawet w antyintelektualnych
wystąpieniach szanuje on i szczędzi intelekt. Dziś widać jasno, że błędem naszej
cywilizacji było nazbyt wielkoduszne przestrzeganie tej ochrony i szacunku, –
skoro z przeciwnej strony natrafiła przecież na pospolitą bezczelność i najbardziej
zdecydowaną nietolerancję.
O wszystkich tych sprawach myślałem już wtedy, gdy na samym początku tych
notatek dorzuciłem, jako pewną restrykcję przy wyznaniu mej sympatii dla Żydów,
że zdarzało mi się również spotykać na mej drodze dość irytujących przedstawicieli
tej rasy, i nazwisko dr Breisachera przedwcześnie wymknęło mi się wtedy spod
pióra. Zresztą, czyż można mieć za złe intelektowi żydowskiemu, że wysubtelniona jego wrażliwość na sprawy nowe, przyszłe, przejawia się nawet w zawiłych sytuacjach, wtedy gdy awangarda identyfikuje się z reakcją? Tak czy inaczej, pragnę
stwierdzić, że właśnie u Schlaginhaufenów, dzięki osobie Breisachera, po raz
pierwszy zetknąłem się z tym nowym dla mnie światem antyhumanizmu, którego
istnienia dobroduszność moja dotychczas nawet nie podejrzewała.

XXIX
Zapusty monachijskie roku 1914 pozostawiły mi wspomnienia żywe, powiem raczej: złowieszcze, a były to owe tygodnie zabaw i bratania się, rozpalonych od
Trzech Króli aż po Popielec policzków, z niejedną imprezą publiczną i prywatną,
w których, będąc podówczas młodym jeszcze profesorem gimnazjum we Freising,
brałem udział bądź sam, bądź też w towarzystwie Adriana. Był to ostatni karnawał
przed wybuchem czteroletniej wojny, która w obecnym naszym spojrzeniu historycznym łączy się z okropnościami dzisiejszych naszych dni w jedną epokę, przed
wybuchem więc tak zwanej pierwszej wojny światowej, która położyła ostateczny
kres estetycznej naiwności życia w tym mieście nad brzegami Izary i jego, jeśli
wolno się tak wyrazić, dionizyjskiej beztrosce. Był to także czas, gdy na moich
oczach narastać zaczęły w kręgu naszych znajomych pewne elementy indywidualnych przeznaczeń, niedostrzegalne niemal dla reszty świata, a mające doprowadzić
do katastrof, o których musi być mowa na tych kartkach, ponieważ częściowo splatały się mocno z losem i życiem mego bohatera, Adriana Leverkühna, a także i dlatego, że w jedną z tych spraw, o czym jestem głęboko przekonany, przyjaciel mój
był czynnie w jakiś tajemniczy i zabójczy sposób wmieszany.
Nie mam tu na myśli losu Klaryssy Rodde, owej dumnej i ironicznej, zabawiającej się makabrą wysokiej blondynki, która przebywała wówczas jeszcze wśród
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nas, mieszkała wciąż jeszcze u matki i brała udział w uciechach karnawału, lecz
już przygotowywała się do opuszczenia miasta, uzyskawszy jako młoda amantka
engagement w jakimś teatrze prowincjonalnym, o co wystarał się dla niej jej nauczyciel, grający role szlachetnych ojców w nadwornym teatrze. Miało z tego wyniknąć nieszczęście, za której jej teatralny mentor nazwiskiem Seiler, doświadczony człowiek, nie ponosi zresztą żadnej odpowiedzialności. Pewnego dnia napisał
on do senatorowej Rodde list, w którym stwierdził, że jego uczennica jest wprawdzie niezwykle inteligentna i pełna entuzjazmu dla teatru, lecz że jej wrodzony
talent nie wystarcza dla zapewnienia świetnej kariery scenicznej; brak jej bowiem
owej prymitywnej podstawy wszelkiej dramatycznej sztuki, instynktu komedianta,
tego, co potocznie nazywa się nerwem teatralnym, i w poczuciu własnej odpowiedzialności musi jej odradzić kontynuowanie obranej drogi. Wywody te doprowadziły jednak do wybuchu spazmów i rozpaczy ze strony Klaryssy, co matka mocno
sobie wzięła do serca, i nadworny aktor Seiler, który asekurował się już przecież
owym listem, został zobowiązany do dokończenia edukacji i ułatwienia dziewczynie przez swoje stosunki startu w roli debiutantki.
Dwadzieścia cztery lata upłynęły już od chwili, gdy wypełnił się żałosny los
Klaryssy, ja zaś opowiem o tym w chronologicznym porządku. Teraz jednak mam
na myśli los jej delikatnej a zbolałej, kultem przeszłości i cierpienia żyjącej siostry,
Inez – a także los biednego Rudiego Schwerdtfegera, o którym pomyślałem ze
zgrozą, kiedy to przed chwilą nie mogłem przemilczeć udziału samotnego Adriana
Leverkühna w tych wydarzeniach. Czytelnik przywykł już do tych moich antycypacji i tuszę, iż nie będzie ich sobie wykładał jako objawu pisarskiego nieopanowania i bezładu. Rzecz ma się po prostu tak, że z daleka dostrzegam już pewne sprawy, o których będę musiał opowiedzieć w tym albo innym momencie, że widzę je
z lękiem i troską, a nawet z przerażeniem, że oczekuję ich z przygnębieniem i usiłuję rozdzielić ich ciężar, dopuszczając je aluzyjnie i właściwie w sposób jedynie
dla mnie zrozumiały do głosu – pozwalając im połowicznie a przedwcześnie wymknąć się na świat. Sądzę, iż ułatwię sobie przez to późniejsze ich relacjonowanie,
odejmę im ich przerażającą ostrość, złagodzę ich niesamowity charakter. Tyle dla
usprawiedliwienia „wadliwej” techniki narracyjnej i wytłumaczenia mych cierpień.
– Adrian, nie potrzebuję tego chyba mówić, stał na uboczu owych rozpoczynających się procesów, o których tu mowa, prawie nie poświęcając im uwagi, i tylko
przeze mnie, który przejawiałem więcej towarzyskiej ciekawości, albo raczej: więcej ludzkiego współczucia niż on, był w pewnej mierze na ten temat zorientowany.
Chodzi zaś o sprawy następujące.
Jak już wspomniano wyżej, obie siostry Rodde, Klaryssa jak i Inez, niezbyt
zgodnie żyły ze swą matką i nierzadko dawały do zrozumienia, że łagodna, z lekka rozwiązła i na poły cygańska atmosfera jej salonu oraz jej zdeklasowanej, choć
umeblowanej szczątkami patrycjuszowskiego mieszczaństwa egzystencji działa im
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na nerwy. Obie, każda w inną stronę, dążyły, by wyrwać się z tego hybrydycznego
stanu: dumna Klaryssa zmierzała zdecydowanie ku karierze artystycznej, do której
przecież, jak po pewnym czasie musiał stwierdzić jej mentor, brak jej było wrodzonego powołania; delikatna zaś, melancholiczna i z samej swej natury lękająca się
życia Inez – ku schronieniu i moralnemu oparciu o zabezpieczony byt mieszczański, do czego jedyną drogą było szacowne, możliwie z miłości, lecz jeśli inaczej
być nie mogło, również bez miłości, w imię Boga zawarte małżeństwo. Inez, z sentymentalno-serdecznym poparciem ze strony matki, oczywiście, poszła tą drogą –
i zawiodła się na niej tak samo, jak siostra jej zawiodła się na swojej. Okazało się
w tragiczny sposób, że ani jej osobiście ideał ten właściwie nie odpowiadał, ani
też wszystko odmieniająca i podkopująca epoka nie pozwalała na jego trwałą realizację.
Zbliżył się wówczas do niej niejaki dr Helmut Institoris, teoretyk i historyk
sztuki, docent Wyższej Szkoły Technicznej, gdzie puszczając fotografie w obieg
po sali wykładowej, omawiał temat teorii piękna i sztuki budowlanej Renesansu,
z dobrymi wszakże widokami na to, iż zostanie pewnego dnia powołany również
i na uniwersytet i mianowany profesorem, profesorem zwyczajnym, członkiem
Akademii etc., zwłaszcza jeśliby, jako kawaler z zamożnej rodziny w Würzburgu
i dziedzic sporego majątku, dodał jeszcze powagi swej egzystencji przez założenie
ogniska rodzinnego i prowadzenie otwartego domu. Myślał więc o małżeństwie,
a nie potrzebował przy tym troszczyć się o materialną sytuację upatrzonej dziewczyny, – przeciwnie, należał chyba raczej do mężczyzn, którzy w małżeństwie sami
prowadzą książkę rachunkową i pragną żony we wszystkim od nich zależnej.
Nie świadczy to o poczuciu własnej siły i Institoris w istocie nie był mężczyzną
o mocnym charakterze, – co zresztą poznać można było także z jego estetycznych
zachwytów nad wszystkim, co silne i brutalnie rozkwitające. Był długogłowym
blondynem, raczej niewysokim i eleganckim, o gładkich, nieco napomadowanych,
starannie rozdzielonych włosach. Na usta lekko zwisały mu jasne wąsiki, spoza
złoconych okularów zaś patrzyły niebieskie oczy o delikatnym, szlachetnym spojrzeniu, dzięki któremu trudno było – choć może właśnie i łatwo – zrozumieć, że
z takim podziwem odnosił się do brutalności, oczywiście wtedy tylko, gdy była
piękna. Należał do typu ludzi, wyhodowanego w ciągu owych dziesięcioleci, którzy, jak niegdyś to trafnie określił Baptysta Spengler: „Kiedy im suchotnicze wypieki na policzkach płoną, wrzeszczą nieustannie: Jakże silne i piękne jest życie!”
Institoris nie wrzeszczał, oczywiście, mówił raczej cicho i trochę seplenił, nawet
kiedy głosił, że Renesans włoski był okresem, który „dymił kurzawą piękna i krwi”.
Nie cierpiał również na suchoty, najwyżej, jak niemal każdy, przebył w latach
wczesnej młodości lekką infekcję gruźliczą. Był jednak delikatny i nerwowy, cierpiał na dolegliwości układu sympatycznego, splotu słonecznego, od którego promieniuje tak wiele lęków i przedwczesnego przeczucia śmierci, i był stałym pacjentem
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pewnego sanatorium dla bogatych ludzi w Meranie. Z pewnością obiecywał sobie
– i obiecywali mu to jego lekarze – w uregulowanym pożyciu małżeńskim zyskać
również i wzmocnienie zdrowia.
Zimą 1913-14 roku zbliżył się więc do naszej Inez Rodde w sposób pozwalający
odgadnąć, że cała sprawa skończy się zaręczynami. Trzeba było na nie wprawdzie
jeszcze dość długo, bo aż do początkowego okresu wojny zaczekać: zapewne bojaźliwość i sumienność obu stron domagała się dłuższego i staranniejszego wypróbowania, czy istotnie oboje zostali dla siebie stworzeni. Ale gdy spotykało się tę „parkę” czy to w salonie senatorowej, gdzie Institoris zręcznie swoją osobę wprowadził,
czy na zabawach publicznych, często w zacisznym zakątku, pogrążoną w rozmowie, odnosiło się wrażenie, że i wprost, i półsłówkami dyskutują ten właśnie temat,
– zaś obserwująca ich i przyjazna dusza, domyślając się jakiejś sytuacji przednarzeczeńskiej czy może próbnego narzeczeństwa, czuła się mimo woli zobowiązana
do wewnętrznego zaangażowania w te dyskusje.
Że Helmut właśnie na Inez zwrócił oczy, mogło początkowo dziwić, w końcu
jednak wydawało się aż nadto zrozumiałe. Nie była to kobieta w typie Renesansu,
– bynajmniej, ze swoją psychiczną kruchością, opuszczonym spojrzeniem, pełnym
dystyngowanego smutku, ukośnie wysuniętą szyjką i buzią złożoną z wyrazem lekkiego, niezdecydowanego szelmostwa w ciup. Lecz jej kawaler nie zdołałby przecież żyć ze swym ideałem piękna; jego męska przewaga zawiodłaby tu całkowicie,
– wystarczyło wyobrazić go sobie u boku tak potężnej i grzmiącej postaci jak Orlanda, aby się o tym na humorystyczną modłę przekonać. Ponadto Inez bynajmniej nie
była pozbawiona kobiecego wdzięku; doskonale można było zrozumieć, że rozglądający się za żoną mężczyzna mógł się zakochać w jej gęstych włosach, drobnych,
dołeczkami ozdobionych rączkach, w jej dystyngowanej, pewnej siebie młodzieńczości. Mogła być właśnie kobietą, jakiej mu było trzeba. Pociągały go również
okoliczności jej życia: patrycjuszowskie pochodzenie mianowicie, które podkreślała, lecz które w jej obecnej sytuacji, jej wyobcowaniu, niejakim zdeklasowaniu,
straciło nieco na znaczeniu, tak że nie zagrażała mu od tej strony przewaga; mógł
raczej doznawać uczucia, że ją podnosi z upadku, rehabilituje, czyniąc z niej swoją
żonę. Matka, na wpół zubożała i nieco żądna rozrywek wdowa; siostra, która wybrała karierę sceniczną; środowisko po trochu przypominające cyganerię, – wszystko to były okoliczności, które w interesie własnej jego godności wcale go nie odstręczały, zwłaszcza że i towarzysko na takim związku nic nie tracił, nie narażał
swojej kariery i mógł być pewien, że Inez, należycie zaopatrzona przez sentymentalną senatorową w odpowiednią wyprawę, w płótna czy nawet w srebra, będzie
dlań nienaganną i reprezentacyjną panią domu.
Tak miały się te rzeczy z punktu widzenia dr. Institorisa. Lecz kiedy starałem
się spojrzeć na niego oczami młodej dziewczyny, to sprawy nie układały się już tak
dobrze. Nawet wytężając całą moją wyobraźnię, nie potrafiłem uzmysłowić sobie,
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aby ten drobiazgowy, wiecznie o siebie zatroskany, subtelny wprawdzie i bardzo
wykształcony, lecz fizycznie bynajmniej nie okazały mężczyzna (miał, na domiar,
drobiący chód) mógł stanowić jakąkolwiek atrakcję dla płci odmiennej, – a czułem
przecież, że Inez, mimo całą hermetyczną surowość swego dziewictwa, w gruncie
rzeczy takiej właśnie atrakcji potrzebowała. Nadto uderzające też było przeciwieństwo postaw filozoficznych tych dwojga, ich teoretycznego poglądu na życie, –
krańcowo i wręcz przykładowo odmiennych. Było to, najkrócej rzecz formułując,
przeciwieństwo pomiędzy estetyką a moralnością, to samo, które opanowało przeważającą część dialektyki kulturalnej owej epoki, a uosobione poniekąd w tej młodej parze: antagonizm pomiędzy szkolarskim gloryfikowaniem „życia” w całej
jego oszałamiającej beztrosce – a pesymistycznym uwielbieniem cierpienia z jego
mądrością i głębią. Można powiedzieć, że w twórczych swoich prapoczątkach antagonizm ten stanowił osobową jedność i dopiero z biegiem czasu rozszczepił się
na dwie przeciwstawne sobie części. Dr Institoris był – a trzeba w tym miejscu dorzucić: „pożal się Boże!” – aż do szpiku kości człowiekiem Renesansu, natomiast
Inez Rodde była zdecydowanie dzieckiem pesymistycznego moralizmu. Nie czuła
najmniejszej sympatii do świata „dymiącego kurzawą piękna i krwi”, a co się tyczy
„życia”, to właśnie przed nim szukała ochrony w ściśle mieszczańskim, dystyngowanym i od strony materialnej dobrze wymoszczonym gniazdku małżeńskim, możliwie odpornym na wstrząsy. I było ironią, że właśnie ten człowiek – czy samczyk,
– który zdawał się ofiarowywać jej to schronienie, tak bardzo wielbił piękno bezwstydu i włoskie trucizny.
Wątpię zresztą, aby przebywając sam na sam prowadzili dysputy światopoglądowe. Rozmawiali wtedy zapewne o zwyklejszych sprawach i zastanawiali się po
prostu nad tym, jak to będzie, kiedy się zaręczą. Filozofia stanowiła raczej przedmiot rozmów towarzyskich na wyższym poziomie, a przypominam sobie zresztą
wiele momentów, kiedy to w szerszym już gronie, przy stoliku, przy winie czy w
loży na sali balowej poglądy ich ścierały się ze sobą w rozmowie: choćby wówczas na przykład, kiedy Institoris dowodził, że tylko ludzie o silnych, brutalnych
instynktach mogą tworzyć wielkie dzieła, Inez zaś protestowała przeciwko temu
twierdząc, że wielkie dzieła sztuki były nieraz stwarzane przez konstytucje głęboko chrześcijańskie, udręczone własnym sumieniem, wysubtelnione cierpieniem
i mrocznie odwrócone od życia. Podobne przeciwstawienia wydawały mi się jałowe
i uzależnione od wpływu epoki, nie dawały natomiast świadectwa rzeczywistości,
mianowicie owej tak trudnej do uzyskania, a zawsze z pewnością chwiejnej równowadze pomiędzy witalnością a niedomogą, czego wynikiem, najoczywiściej, jest
geniusz. Lecz tutaj jedna ze stron reprezentowała to, czym sama w istocie b y ł a ,
czyli słabość wobec życia, druga zaś to, co u w i e l b i a ł a , czyli siłę, trzeba więc
było pozwolić im iść własnym torem.
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Pewnego razu, jak sobie przypominam, kiedyśmy tak razem siedzieli (Knöterichowie, Zink i Spengler, Schildknapp i jego wydawca Radbruch również należeli
do tego towarzystwa), przyjazna taka sprzeczka wywiązała się wcale nie między
zakochanymi, jak chyba wolno było ich już nazwać, lecz, w zabawny niemal sposób, pomiędzy dr. Institorisem a Rudim Schwerdtfegerem, który w zgrabnym kostiumie strzelca tamże właśnie zasiadał – Nie pamiętam już dokładnie, o co poszło;
w każdym razie różnica zdań wynikła z jakiejś całkiem niewinnej uwagi Schwerdtfegera, przy której on sam nic szczególnego albo niewiele sobie myślał. Dotyczyła
ona, tyle wiem tylko, czyjejś „zasługi”, wywalczonej i wywojowanej siłą woli, i samozaparciem osiągniętej zasługi, i oto Rudolf, który wypadek ów z całego serca
pochwalał i nazywał godnym uznania, ani rusz nie mógł pojąć, co przyszło nagle
do głowy Institorisowi, który mu zaprzeczył, nie uznając żadnych zasług zdobywanych w pocie czoła. – Z punktu widzenia piękna – rzekł – trzeba chwalić nie wolę,
lecz wrodzony dar, on bowiem jedynie posiada zasługę. Wysiłek jest wulgarny,
dystyngowane natomiast jedynie, a więc i jedynie zdolne do zasługi to, co dzieje
się instynktownie, mimowolnie i z łatwością. – Otóż poczciwy Rudi bynajmniej
nie był bohaterem ani człowiekiem lubiącym łamać przeszkody i przez całe życie
nic innego nie robił, tylko to, co przychodziło mu z łatwością, weźmy choćby na
przykład – i właśnie – jego znakomitą grę na skrzypcach. Lecz to, co powiedział
tamten, bardzo mu jednak nie w smak było i chociaż czuł niejasno, że kryje się za
tym jakiś „wyższy”, dla niego niedostępny sens, nie życzył sobie czegoś podobnego wysłuchiwać. Z oburzeniem odął wargi, wpatrując się w twarz Institorisa, a jego
niebieskie oczy wpijały się na przemian to w lewe, to w prawe jego oko.
– No, nie, jak to, to przecież absurd – powiedział głosem raczej cichym i zgnębionym, dając tym do poznania, że jednak nie całkiem pewien jest swojej sprawy.
– Zasługa to zasługa, a dar wrodzony wcale nią nie jest. Mówisz ciągle o pięknie,
doktorze, a to przecież bardzo piękne, kiedy ktoś siebie samego pokona i lepiej coś
zrobi, niż z natury zrobić by umiał. A ty co mówisz, Inez? – zwrócił się ku niej,
szukając pomocy, a w pytaniu tym znów ujawniła się całkowita jego naiwność, nie
miał bowiem pojęcia o tym, jak zasadniczo przeciwnego zdania niż Helmut była
Inez Rodde w tych właśnie sprawach.
– Masz rację – odparła, a lekki rumieniec pokrył jej twarz. – W każdym razie
przyznaję ci słuszność. Dar wrodzony to coś radosnego, ale w słowie „zasługa”
kryje się podziw, jakiego ani dla daru, ani w ogóle dla instynktu nie możemy odczuwać.
– No, widzisz! – zawołał Schwerdtfeger z triumfem, zaś Institoris zaśmiał się
w odpowiedzi:
– Owszem. Trafiłeś pod właściwy adres.
Lecz oto w całej tej sprawie było przecie coś osobliwego, co chyba każdy z obecnych, choćby przelotnie, odczuł, a o czym świadczył również bynajmniej nie szyb265

ko ustępujący rumieniec Inez. Leżało to w jej obyczajach, że w tej i we wszelkich
podobnych kwestiach nie zgadzała się ze swym konkurentem i nie przyznawała
mu racji. Ale że przyznała rację chłopięcemu jeszcze Rudolfowi, to w jej obyczajach nie leżało. On przecież nie wiedział w ogóle, że istnieje coś takiego jak immoralizm, a nie można przyznawać racji komuś, kto nie rozumie tezy przeciwnej –
przynajmniej dopóki mu się jej nie objaśni. W osądzie Inez tkwiło więc, mimo że
logicznie całkiem naturalny był on i słuszny, coś zaskakującego, co w mojej opinii
podkreślone jeszcze zostało wybuchem śmiechu, jakim powitała niezasłużony triumf Schwerdtfegera jej siostra, Klaryssa, – owa wyniosła osoba o przykrótkiej
bródce, której uwag z pewnością nigdy nie uchodziło, jeśli przewaga – z przyczyn
nic z przewagą nie mających wspólnego – traciła na cenie – i która na pewno również podzielała zdanie, iż w tym wypadku nic nie traciła.
– No, więc – krzyknęła – Rudolf, hop! Niechże pan podziękuje! Wstawaj, chłopcze, i ukłoń się! Przynieś swojej wybawicielce lody i poproś ją do następnego
walca!
Tak sobie zawsze poczynała. Stawała dumnie po stronie siostry i zawsze mówiła: „hop!”, kiedy chodziło o obronę jej godności. „No, hop!” – mówiła także Institorisowi, jeśli w roli zalotnika ujawniał jakikolwiek brak orientacji lub opieszałość
w służbie swej pani. – I w ogóle, przez swoją dumę, brała zawsze stronę silniejszego, czuwała nad nim i okazywała ogromne zdumienie, jeśli natychmiast nie chylono przed nim czoła. „Jeśli o n o d c i e b i e czegoś chce – zdawała się dawać do
zrozumienia – to powinieneś p o s k o c z y ć na jednej nodze!” Przypominam sobie, jak kiedyś zawołała: „hop!” do Schwerdtfegera z powodu Adriana, który wyraził jakieś życzenie (zdaje się, że chodziło o bilet dla Jeanette Scheurl) w związku
z występem orkiestry Zapfenstösser, co do czego Schwerdtfeger miał to czy owo
zastrzeżenie. – No, Rudolf! Hop! – zawołała. – Cóż to ma znaczyć, na Boga? Czy
trzeba pana pogonić?
– Nie, skądże, wcale nie – odparł. – Ja oczywiście... Ale...
– Tu nie ma żadnego „ale”! – huknęła nań z góry karcąc go na wpół żartobliwie, na wpół poważnie. Adrian wybuchnął śmiechem, a za nim Schwerdtfeger –
krzywiąc przy tym po sztubacku, jak zazwyczaj, usta i poruszając ramieniem oraz
przyrzekając wszystko załatwić.
Wyglądało to tak, jakby Klaryssa uważała Rudolfa za coś w rodzaju konkurenta, którego obowiązkiem było „skakać na jednej nodze”, i istotnie zabiegał on nieustannie o przychylność Adriana w najbardziej naiwny i przymilnie-nieustraszony
sposób. Co zaś tyczy się osoby rzeczywistego konkurenta, tego, który starał się o
jej siostrę, to usiłowała często wysondować moją opinię o nim, – co zresztą robiła
również sama Inez, choć w sposób znacznie bardziej nieśmiały i delikatny, wycofując się natychmiast, tak jakby chciała coś usłyszeć, lecz jednocześnie nie słyszeć
i nic nie wiedzieć. Obie siostry miały do mnie zaufanie, to znaczy: zdawały się
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przypisywać mi ten rodzaj wartości, który umożliwia i upoważnia do wartościowania innych, do czego zresztą, aby owo zaufanie było całkowite, potrzeba również
pewnego rodzaju spojrzenia z boku, niezachwianej neutralności. Rola człowieka
zaufanego jest zawsze i przyjemna, i bolesna zarazem, odgrywa się ją bowiem zawsze zakładając, że się samemu nie wchodzi w rachubę. Ale o ileż lepiej, powtarzałem sobie nieraz, budzić w ludziach zaufanie niż pobudzać ich namiętności!
O ileż lepiej wydawać się „dobrym” niż „pięknym”!
„Dobrym” człowiekiem był w oczach Inez Rodde zapewne tylko ten, kogo łączył
ze światem stosunek wyłącznie moralny, nie zaś pobudliwy stosunek estetyczny –
stąd jej zaufanie do mnie. Muszę jednak powiedzieć, że nierówno dzieliłem między
obie siostry moje usługi, przystosowując nieco opinie na temat zalecającego się
Institorisa do osoby pytającej. W rozmowach z Klaryssą byłem znacznie bardziej
szczery, wypowiadałem się o jego chwiejnym jeszcze (zresztą nie tylko z jego strony chwiejnym) wyborze jako psycholog i nie wahałem się nawet podrwiwać sobie
nieco – za jej przyzwoleniem – z tego słabeusza, tak gorąco ubóstwiającego „brutalne instynkty”. Inaczej rzecz się miała, gdy wypytywała mnie sama Inez. Miałem
wtedy wzgląd na uczucia, które pro forma u niej zakładałem, właściwie jednak w
nie nie wierząc, a więc uwzględniałem raczej motywy rozsądku, którymi się kierując miała prawdopodobnie wyjść za tego człowieka, i mówiłem z pełnym rezerwy
szacunkiem o jego solidnych cechach, o jego wiedzy, czystości moralnej i znakomitych widokach na przyszłość. Nadać wszakże własnym słowom należyte ciepło,
nie popadając jednocześnie w przesadę, było zadaniem paskudnym, jako że równie
odpowiedzialną kwestią wydawało mi się umocnienie dziewczyny w jej wątpliwościach i obrzydzenie jej tego schronienia, które pragnęła znaleźć, jak i przekonanie
jej, aby mimo tych wątpliwości schronienia tego poszukała; niekiedy zaś nawet,
i to ze specjalnego powodu, doradzanie wydawało mi się sprawą bardziej odpowiedzialną niż odradzanie.
Inez sprzykrzyło się bowiem wkrótce wysłuchiwanie moich opinii o Helmucie
Institorisie i, idąc dalej w swym zaufaniu, zaczęła je w pewnym sensie uogólniać,
pragnąc się również dowiedzieć, co sądzę o innych osobach z naszego grona, na
przykład o Zinku, Spenglerze albo, że dam tu jeszcze jeden przykład, o Schwerdtfegerze. Chciała się dowiedzieć, co sądzę o jego sposobie gry, o jego charakterze,
czy i w jakim stopniu go szanuję i jaki odcień humoru lub powagi wykazuje ten
szacunek. Odpowiadałem jej na te pytania, jak umiałem najlepiej, oddając wszelką
możliwą sprawiedliwość, tak jak już na tych kartkach mówiłem o Rudolfie, ona
zaś słuchała mnie uważnie, aby potem uzupełnić moje przyjaźnie-powściągliwe
pochwały własnymi uwagami, z którymi ja z kolei mogłem się tylko zgodzić, lecz
które niekiedy uderzały mnie swą przenikliwością: bolesną przenikliwością, która
wprawdzie w zestawieniu z charakterem tej dziewczyny, jej przysłoniętym nieuf-
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nością spojrzeniem na życie, nie mogła zaskakiwać, a jednak zaskakiwała w odniesieniu do tego właśnie tematu.
Nie było przy tym ostatecznie nic dziwnego, że ona, znając tego pociągającego
młodego człowieka znacznie dłużej niż ja i traktując go, podobnie jak siostra, niemal po bratersku, lepiej ode mnie zdołała mu się przypatrzyć i w zaufaniu więcej
o nim powiedzieć. Jest on człowiekiem nieskazitelnym – mówiła (użyła nie tego
określenia, lecz jakiegoś słabszego, niemniej jasne było, o co jej chodzi) – człowiekiem czystym, stąd jego przymilność; czystość bowiem jest przymilna. (Przejmujące słowa w jej ustach, sama bowiem bynajmniej nie była przymilna, – choć
wyjątkowo mnie okazywała zaufanie). Nie pije, – pije zawsze jedynie lekko osłodzoną herbatę bez śmietanki, choć co prawda trzy razy dziennie, – nie pali,– najwyżej przypadkowo, absolutnie nie będąc uzależniony od jakiegoś nawykowego
przymusu. Miejsce wszystkich takich męskich odurzeń (o ile sobie przypominam,
właśnie tak się wyraziła), owych więc narkotyków, zajmuje u niego flirt, któremu
jest co prawda bez reszty oddany i wręcz do tego urodzony, – nie do miłości ani
przyjaźni, które przy jego naturze natychmiast by mu się po prostu w rękach we
flirt zamieniły. Lekkoduch? I tak, i nie. Z pewnością nie, w sensie płaskiej pospolitości. Wystarczy choćby ujrzeć go w towarzystwie fabrykanta Bullingera, który tak
ogromne znaczenie przypisuje swemu bogactwu i zazwyczaj deklamuje drwiąco:
Czyste serce warte więcej
Od klejnotów i pieniędzy

jedynie po to, żeby ludzie jeszcze bardziej zazdrościli mu dostatku, – jeśli chcieli
uświadomić sobie różnicę. Lecz Rudolf sam utrudnia ludziom pamiętanie o tym,
jak wartościowym jest człowiekiem, przez swą przymilność, kokieterię, towarzyskie błazenady i w ogóle przez swoje zamiłowanie do życia towarzyskiego, które
w istocie jest przecie rzeczą okropną. Czy nie sądzę – pytała – że cały ten tutejszy
wesoły i malowniczy obyczaj artystyczny, na przykład choćby ów biedermeierowski uroczy bal w Cococello-Club, na którym byliśmy niedawno, stanowi przykry
kontrast ze smutkiem i złowrogością życia? I czy ja także znam ów lęk przed duchową próżnią i nicością, jaka panuje na pierwszym lepszym „proszonym” przyjęciu, a stanowi jaskrawy kontrast z nieodłącznym gorączkowym podnieceniem, będącym skutkiem wina, muzyki i podtekstu ludzkich stosunków? Czasami można
naocznie stwierdzić, jak to ktoś z kimś rozmawia, mechanicznie przestrzegając
form towarzyskich, bujając jednak myślami całkiem gdzie indziej, mianowicie przy
innej jakiejś osobie, którą obserwuje... A przy tym rozkład scenerii, wzrastający
nieład, obraz zbrukania i rozprzężenia, jaki przedstawia salon pod koniec „proszonego” przyjęcia. Przyznała się, że niekiedy godzinę płacze w łóżku po takim wieczorze...
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Mówiła jeszcze dalej w tym sposobie, wyrażając raczej ogólne krytyczne uwagi
i zastrzeżenia, i zdawało się, że zapomniała o Rudolfie. Lecz gdy znów podjęła
rozmowę na jego temat, nie można było mieć wątpliwości, że przez cały ten czas
nie uszedł z jej pamięci. Jeśli wspomina jego towarzyskie błazenady – powiedziała
– to właściwie myśli o czymś nader błahym, z czego nawet śmiać się można, ale
co także niekiedy nastraja melancholijnie. Na każde przyjęcie na przykład przychodzi ostatni, z potrzeby, żeby inni nań czekali, zawsze na niego. Potem składa hołd
konkurencji, towarzyskiej zazdrości, opowiadając, iż był wczoraj tam czy ówdzie,
u Langewieschów czy jak się tam jego przyjaciele nazywają; u Rollwagenów, którzy mają te dwie „rasowe” córki. („Na sam dźwięk słowa «rasowe» ogarnia mnie
po prostu lęk i trwoga!”) Ale wspomina o tym przepraszająco, łagodząco, w takim
niejako sensie: „Kiedyś przecie i u nich musiałem się znowu pokazać!” – choć można być przy tym pewnym, że u tamtych mówi to samo co tutaj, że pragnie u każdego wywołać złudzenie, iż najchętniej do niego właśnie przychodzi, – tak jakby każdy miał największą do tej sprawy przywiązywać wagę. Lecz jego przeświadczenie,
że każdemu sprawia tym wielką radość, ma w sobie coś zaraźliwego. Przychodzi
o piątej na herbatę i powiada, że obiecał być gdzie indziej między pół do szóstej
a szóstą, u Langewieschów czy Rollwagenów, co jest w ogóle nieprawdą. A potem
siedzi do pół do siódmej, dając do zrozumienia, że woli być tutaj, że coś go tu trzyma na uwięzi, że inni mogą poczekać – i jest przy tym tak pewny, że cię to cieszy,
iż w końcu człowiek zaczyna się naprawdę tym szczerze cieszyć.
Roześmieliśmy się, ja jednak śmiałem się z pewną rezerwą, gdyż ujrzałem zmarszczkę przygnębienia pomiędzy jej brwiami. Mówiła zaś przy tym tak, jakby uważała za stosowne – a może istotnie tak uważała? – ostrzec mnie przed przejawami
uprzejmości Schwerdtfegera, to znaczy przed nadawaniem im nadmiernej wagi.
Nic to wszystko nie znaczy. Przypadkiem słyszała kiedyś z pewnej odległości słowo po słowie, jak prosił kogoś, o kim ona wie na pewno, że jest mu najzupełniej
obojętny, aby jeszcze pozostał na jakimś zebraniu towarzyskim, – używając tych
swoich ładnych, przymilnych powiedzonek gwarowych w rodzaju: „A idźże, bądźże fajnym chłopem, siedź no!” – skutkiem czego wszelkie takie namowy, z jakimi
i do niej również się zwracał, a i do mnie zwrócić się może, raz na zawsze się zdewaluowały.
Słowem przyznawała się do bolesnej nieufności względem jego powagi, przejawów jego sympatii i uprzejmości: na przykład, kiedy ktoś choruje, on zaś go odwiedza. Wszystko to dzieje się – jak jeszcze sam zdołam się przekonać – jedynie po to,
aby wydał się „miły”, oraz dlatego, że uważa to za rzecz właściwą, odpowiadającą
konwenansom, a nie z głębszych pobudek; w żadnym wypadku nie należy traktować tego serio. Można się również spodziewać po nim rzeczy naprawdę w złym
guście, jak na przykład okropnego okrzyku: „ Ach, i tak tyle jest nieszczęśliwych!”
Słyszała to na własne uszy. Ktoś przestrzegał go kiedyś żartem, aby nie unieszczę269

śliwiał jakiejś dziewczyny, może szło zresztą nawet o zamężną kobietę, – on zaś
rzeczywiście odpowiedział na to z wyzywającą beztroską: „ Ach, i tak tyle jest nieszczęśliwych!” Można sobie było wtedy pomyśleć jedynie: „Niech Bóg zachowa!
Jakaż to hańba i pośmiewisko znaleźć się w ich liczbie!”
Nie chce zresztą być nazbyt bezwzględną, jaką, być może, okazała się, używając słowa „hańba”. Nie powinienem jej źle rozumieć: nie należy wątpić o jakimś
szlachetniejszym podłożu w duszy Rudolfa. Niekiedy można go w towarzystwie
wyrwać z jego zwykłego hałaśliwego nastroju jednym jedynym, spokojnym i zdziwionym spojrzeniem, ściszoną odpowiedzią i niejako zdobyć go dla spraw poważniejszych. O, niejednokrotnie wydaje się istotnie dla nich pozyskany, będąc przecież tak bardzo podatny na wpływy. Langewieschowie, Rollwagenowie i jak się
tam oni wszyscy zwą, stają się wówczas dla niego jedynie marą i cieniem. Lecz co
prawda wystarczy, aby przez chwilę oddychał innym powietrzem, wystawiony był
na inne wpływy, a już pojawia się całkowita obcość, beznadziejne oddalenie w
miejsce wzajemnego zaufania i zrozumienia. Czuje on to wtedy, gdyż jest wrażliwy, i ze skruchą stara się błąd naprawić. Wzruszające to, a zarazem śmieszne, ale
chcąc odzyskać względy, powtarza w takich chwilach jakieś mniej lub więcej miłe
słowo, które mu się samemu powiedziało, albo zwrot z jakiejś książki, który zdarzyło się samemu przytoczyć, – na znak, że nie zapomniał i że swobodnie się czuje
na wyżynach. W gruncie rzeczy płakać się chce. A wreszcie i jego sposób żegnania
się takiego wieczoru – wówczas gdy okazywał gotowość do skruchy i poprawy.
Podchodzi i żegna się ze swym gwarowym kuglarstwem, od którego człowiekowi
mina rzednie i na które, w zmęczeniu, reaguje z niejaką urazą. Lecz gdy już wszystkim innym podał po kolei rękę, powraca raz jeszcze i prosto, serdecznie mówi:
„Do widzenia”, co, oczywiście, milej bywa przyjęte. I tak wszystko dla niego dobrze się kończy, bo to musi się tak kończyć. Na dwóch następnych przyjęciach, na
które idzie potem, postępuje prawdopodobnie tak samo...
Czy już dość? To nie powieść, którą komponując autor otwiera przed czytelnikami serca swoich bohaterów, pośrednio ukazując ich w akcji. Jako biografowi
przystoi mi ze wszech miar bezpośrednie nazywanie rzeczy po imieniu i stwierdzenie po prostu pewnych psychicznych faktów, które wywarły wpływ na przedstawiane przeze mnie koleje życia. Lecz po tych osobliwych wypowiedziach, jakie
pamięć podsunęła mi właśnie pod pióro, wypowiedziach odznaczających się pewną, rzekłbym: specyficzną intensywnością, nie można chyba mieć wątpliwości co
do faktu, o którym piszę. Inez Rodde kochała młodego Schwerdtfegera, a nasuwają się przy tym jedynie dwa pytania: po pierwsze, czy sama wiedziała o tym, po
drugie zaś: kiedy, w jakim momencie, jej pierwotnie siostrzano-koleżeński stosunek do skrzypka przybrał tak gorący i namiętny charakter?
Na pytanie pierwsze odpowiedziałem twierdząco. Tak oczytana, rzec można:
psychologicznie wyszkolona i poetycko czuwająca nad swymi przeżyciami dziew270

czyna musiała oczywiście zdawać sobie sprawę z rozwoju swych uczuć, – choćby
nawet początkowo rozwój ten wydawał się jej może niespodziewany, ba, nieprawdopodobny. Pozorna naiwność, z jaką otworzyła przede mną swoje serce, bynajmniej przeciwko temu nie świadczyła, gdyż po części to, co wydawało się naiwnością, płynęło z palącej potrzeby zwierzenia się, po części zaś było wyrazem zaufania
do mnie, zaufania osobliwie zamaskowanego: stwarzała bowiem poniekąd fikcję,
że uważa mnie za dość prostodusznego, abym nic nie spostrzegł, co także byłoby
swoistym przejawem zaufania, pragnęła jednak tego i wiedziała w istocie, że prawda mi nie uszła, gdyż uważała – co bardzo mi pochlebia – że może mi bezpiecznie
zwierzyć swoją tajemnicę. I tak też było niewątpliwie. Mogła być pewna mego
ludzkiego, dyskretnego współczucia, mimo że z natury ciężko jest mężczyźnie pojąć duszę i serce kobiety, która zapłonęła uczuciem do przedstawiciela jego płci.
Oczywiście znacznie łatwiej nam śledzić uczucia mężczyzny do jakiejś żeńskiej
istoty – choćby dla nas była ona niczym – niż zrozumieć wzruszenie osoby płci
odmiennej, powodowane przez jednego z przedstawicieli płci naszej. W gruncie
rzeczy wcale się tego nie „rozumie”, przyjmuje się to tylko dzięki wykształceniu,
z obiektywnym szacunkiem dla praw natury, do wiadomości – przy czym postawa
mężczyzny wyraża zazwyczaj więcej życzliwości i cierpliwości niż postawa kobiety, która raczej jadowitym okiem spoziera na swą współtowarzyszkę wyznającą
jej, że wznieciła płomień w jakimś męskim sercu, choćby to serce było jej samej
najzupełniej obojętne.
Nie brakowało mi więc przychylności i dobrej woli dla wyrozumienia, choć
wyrozumienie to, w sensie wczuwania się, było mi, z samej natury, niedostępne.
Mój Boże, ten mały Schwerdtfeger! Miał ostatecznie nieco mopsowate rysy twarzy, głos płaski i więcej w nim było z chłopca niż z mężczyzny, – choć trzeba mu
przyznać piękny błękit oczu, słuszną postać, ujmującą grę na skrzypcach i dar gwizdania wraz z ogólnym miłym usposobieniem. A więc, jego to kochała Inez Rodde,
nie ślepo, ale z tym większą namiętnością; i w duchu odnosiłem się do tego faktu
tak, jak jej ironiczna, wobec płci przeciwnej zawsze wyniosła siostra, Klaryssa: ja
również miałem ochotę powiedzieć mu: „Hop! Hop, chłopcze, cóż ty sobie myślisz?
Poskocz, łaskawie, na jednej nodze!”
Lecz, nawet gdyby Rudolf czuł się do tego zobowiązany, sprawa z tym skakaniem nie była tak prosta. Istniał bowiem przecież Helmut Institoris, narzeczony
czy też narzeczony in spe, Institoris-zalotnik – i tu powracam do pytania, od kiedy
to siostrzane uczucia Inez dla Rudolfa przekształciły się w namiętność. Ludzka
moja intuicja mówiła mi: stało się to wówczas, gdy dr Helmut zbliżył się do niej
jak mężczyzna do kobiety i zaczął się o nią starać. Byłem i dotąd jestem przekonany, że Inez nigdy nie zakochałaby się w Schwerdtfegerze, gdyby Institoris-zalotnik
nie wtargnął był w jej życie. Zalecał się do niej, lecz czynił to poniekąd dla kogo
innego. Przeciętny ten człowiek mógł bowiem swymi zalotami i wywołaną tym
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reakcją myślową rozbudzić w niej kobietę. – na tyle było go stać. Lecz dla siebie
rozbudzić jej nie mógł, choć ze względów rozsądku gotowa była iść za nim, – na
to już go stać nie było. Obudzona jej kobiecość natomiast zwróciła się od razu ku
komuś innemu, dla kogo we własnej świadomości żywiła dotąd jedynie łagodne,
na poły siostrzane uczucia, a dla kogo wyzwoliły się w niej teraz zupełnie inne
skłonności. Mowy nie ma, aby uważała go za właściwego, godnego jej człowieka.
Melancholia jej natomiast, szukająca nieszczęścia, skierowała się ku niemu, którego ze wstrętem słuchała mówiącego: „Ach, i tak tyle jest nieszczęśliwych!”
Dziwna rzecz zresztą! Zapożyczyła od swego słabowitego narzeczonego nieco
podziwu dla bezdusznie kierującego się popędem „życia”, co było przecież tak
sprzeczne z jej postawą, włączyła to w swoją namiętność ku innemu i oszukiwała
go poniekąd w oparciu o jego własną psychikę. Bo czyż Rudolf nie był uosobieniem
beztroskiego życia wobec jej mądrego smutku?
Nad Institorisem, wykładowcą estetyki jedynie, miał tę przewagę, że sama sztuka, ta żywicielka namiętności i uduchowienia człowieczeństwa, stała po jego stronie. Osoba ukochanego zostaje bowiem wywyższona, uczucia zaś ku niemu wciąż
nowy czerpią pokarm, gdy z obrazem jego postaci związane są niemal zawsze oszałamiające doznania artystyczne. Inez gardziła w duchu ruchem artystycznym w tym
zmysłowym mieście, do którego przeniosła ją matczyna ciekawość swobodniejszych
obyczajów, lecz z uwagi na swą pozycję obywatelską brała udział w zabawach towarzystwa będącego właściwie jednym wielkim zrzeszeniem ludzi sztuki i właśnie
to zagrażało owemu spokojowi, którego tak szukała. Pamięć moja zachowała sporo znamiennych i zatrważających obrazów z tych czasów. Widzę nas, rodzinę
Rodde, może też Knöterichów i samego siebie, jak stoimy pośród tłumu w pierwszych rzędach, oklaskując szczególnie znakomite wykonanie symfonii Czajkowskiego w sali Zapfenstösser. Dyrygent dał orkiestrze znak, aby powstała i wraz z nim
przyjmowała podziękowania publiczności za swą piękną pracę. Schwerdtfeger stał
trochę na lewo od pierwszego skrzypka (którego miejsce sam wkrótce miał zająć),
z instrumentem w ręku, zziajany i rozpromieniony, zwrócony ku sali, i kłaniał się
bezpośrednio nam, kiwając głową, z przejawami niezbyt w takiej chwili dopuszczalnej intymności, podczas gdy Inez, na którą nie mogłem sobie odmówić spojrzenia, przekrzywiwszy wysuniętą naprzód głowę i ociężale wydawszy wargi w
szelmowski ciup, uporczywie wpatrywała się w jakiś inny punkt na podium, w dyrygenta, nie, gdzieś jeszcze dalej, w harfy. Albo: widzę samego Rudolfa, jak pełen
entuzjazmu dla wzorowej gry gościnnie występującego konfratra, stoi na przedzie
prawie już pustej sali, klaszcząc zapamiętale ku estradzie, na której ów wirtuoz po
raz dziesiąty pochyla się w ukłonie. Dwa kroki od niego, pośród poprzesuwanych
krzeseł, stoi Inez, która tego wieczoru, podobnie jak i my wszyscy, nie zetknęła
się z nim. Patrzy na niego i czeka, aby zaprzestał, odwrócił się, spostrzegł ją i powitał. On nie zaprzestaje i nic nie spostrzega. A raczej – kącikami oczu spoziera
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jednak w jej stronę czy, jeśli to za wiele: spojrzenie jego niebieskich oczu niezupełnie swobodnie kieruje się ku bohaterowi wieczoru, nie zbacza w kąciki oczu
wprawdzie, lecz jednak lekko w tę stronę, gdzie ona stoi i czeka, pomimo to wszakże nie przerywa on swej entuzjastycznej działalności. Jeszcze kilka sekund i Inez
blada, z gniewną zmarszczką pomiędzy brwiami, odwraca się na miejscu i ucieka.
On natychmiast rezygnuje z wywoływania raz jeszcze słynnego artysty i podąża za
nią. Dogania ją przy drzwiach. Ona robi minę wyrażającą chłodne zaskoczenie tym,
że on tu jest, że w ogóle jest na świecie, odmawia mu uścisku dłoni, spojrzenia,
słowa i śpieszy dalej.
Przyznaję, że nie powinienem był wcale zamieszczać tu tych drobnych odpadków i okruchów moich obserwacji. Nie są godne książki, mogą w oczach czytelnika wydać się dziecinadą i będzie mi je miał za złe, jako zdrożne insynuacje. Niechże przynajmniej na dobro mi zapisze, że zataiłem setkę innych, podobnych, które
również zawdzięczam moim postrzeżeniom, postrzeżeniom człowieka współczującego, od których, wskutek nieszczęścia, w jakim się spiętrzyły, nigdy już pamięć
moja nie zdoła się wyzwolić. Narastanie katastrofy, która wprawdzie w ogólnej historii świata odegrała nader niepozorną rolę, śledziłem całymi latami, przemilczałem zaś wszem wobec moje troski i obserwacje. Jedynie Adrianowi mówiłem o tym
zaraz na początku, w Pfeiffering – choć w ogólności nie byłem skłonny, a nawet
żywiłem pewne onieśmielenie w mówieniu z nim, żyjącym w pustelniczym oderwaniu od spraw miłosnych, o tego rodzaju wydarzeniach towarzyskich. Uczyniłem
to jednak mimo wszystko, opowiedziałem mu w sekrecie, że Inez Rodde, mimo iż
ma zamiar zaręczyć się z Institorisem, jest moim zdaniem nieuleczalnie a śmiertelnie zakochana w Rudim Schwerdtfegerze.
Siedzieliśmy w celi opata, grając w szachy.
– To mi nowina! – powiedział. – Pewno chcesz, żebym ruch zmylił i stracił tę
oto wieżę?
Uśmiechnął się, potrząsnął głową i dorzucił:
– Biedne stworzenie!
A potem, dalej zastanawiając się nad ruchem, z pewną przerwą pomiędzy zdaniami:
– Dla niego zresztą to nie fraszka. Niechże baczy, aby cało wyjść z tej afery.
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XXX
Pierwsze upalne dni sierpnia 1914 roku zastały mnie przesiadającego się z jednego
przepełnionego pociągu na drugi, wyczekującego w zatłoczonych halach dworcowych, gdzie perony pokryte były stertami porzuconych bagaży, w spiesznej podróży z Freising do Naumburga w Turyngii, gdzie jako podwachmistrz rezerwy miałem natychmiast przyłączyć się do swego pułku. Wojna wybuchła. Zły los, od tak
dawna ciążący nad Europą, wyrywał się na wolność i gnał poprzez nasze miasta,
zamaskowany jako zdyscyplinowane „zgranie” wszystkich przewidzianych i wyćwiczonych czynności, szalał w głowach i sercach ludzkich jako przerażenie, uniesienie, patos nieszczęścia, potęga przeznaczenia, poczucie siły i gotowość do ofiar.
Być może, a chętnie w to wierzę, że gdzie indziej, we wrogich, a nawet w sprzymierzonych krajach, odczuwano to zwarcie losu raczej jako katastrofę i „grand
malheur”, jak to często słyszeliśmy w polu z ust francuskich kobiet, którym co
prawda wojna wtargnęła do kraju, do izb i kuchni: „Ah, monsieur, le guerre, quel
grand malheur!” Nie da się natomiast zaprzeczyć, że w naszej niemieckiej ojczyźnie wojna wywoływała nade wszystko jakieś uniesienie, poczucie historycznej
chwili, wyzwalającą radość, odrzucenie powszedniości, uwolnienie od powszechnej stagnacji, której nie można już było dłużej znosić, entuzjastyczny pęd ku przyszłości, apel do męskości i poczucie obowiązku, słowem, heroiczną odświętność.
Moi abiturienci we Freising mieli od tego wszystkiego rozpalone policzki i błyszczące oczy. Młodzieńcze pragnienie ofiarności i przygody łączyło się tu w sposób
humorystyczny z korzyściami przyśpieszonej wojennej matury. Szturmowali do
biur werbunkowych, ja zaś byłem rad, że nie muszę uchodzić wobec nich za piecucha. Nie zamierzam zresztą przeczyć, że w pełni uczestniczyłem w tym ludowym
entuzjazmie, który przed chwilą starałem się scharakteryzować, choć upajanie się
nim było obce mojej naturze i budziło we mnie lekką zgrozę. Sumienie moje – używam tu tego słowa w ponadosobistym znaczeniu – nie było całkiem czyste. Taka
„mobilizacja” wojenna, choćby posiadała wszelkie pozory żelaznego, wszystko
i wszystkich obejmującego obowiązku, ma w sobie zawsze coś z nadejścia szalonych wakacji, z zarzucenia właściwych obowiązków, z wagarów, z rozpętania niepohamowanych instynktów, – zbyt wiele z tego ma w sobie, aby człowiek stateczny, taki jak ja, mógł się przy tym czuć dobrze; zaś wątpliwości moralne, czy naród
nasz tak się dotychczas zasłużył, aby ów ślepy zachwyt nad samym sobą był mu
właściwie dozwolony, łączą się zawsze z takimi osobistymi oporami temperamentu.
Tu jednak występuje moment gotowości na śmierć i ofiary, umożliwiający pokonanie wielu wątpliwości i będący poniekąd ostatnim słowem, przeciw któremu nic
się już nie da powiedzieć. Jeśli z większą lub mniejszą świadomością uznaje się
wojnę za powszechną plagę, której zarówno jednostka jak i poszczególny naród muszą stawić czoło i własną krwią odpokutować grzechy i słabości epoki, w której ich
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własne winy również są zawarte; jeśli myśl o wojnie kojarzy się z wyobrażeniem
drogi krzyżowej, w której przekreślone będzie dawne człowieczeństwo i w jedności zdobyte nowe, lepsze życie, to powszednia moralność zostaje zdystansowana
i musi zamilknąć wobec wyjątkowych wydarzeń. Muszę też pamiętać o tym, że
wówczas ruszaliśmy na wojnę z względnie czystym sercem, nie sądząc, żeśmy
przedtem tak u siebie poczynali, abyśmy krwawą ogólnoświatową katastrofę musieli traktować jako logiczną i nieuniknioną konsekwencję naszej wewnętrznej postawy. Tak się rzecz miała, pożal się Boże, lat temu pięć, lecz nie trzydzieści. Ustawy
i prawa, habeas corpus, wolność i godność ludzka cieszyły się niejakim szacunkiem
w kraju. Ludzi wykształconych niepokoiły wprawdzie pobrzękiwania szabelką
owego w gruncie rzeczy dalekiego rzemiosłu żołnierskiemu i bynajmniej nie stworzonego do wojny tancmistrza i komedianta na cesarskim tronie – zaś jego stanowisko wobec kultury było stanowiskiem niedorozwiniętego głupca. Lecz wpływ
jego na te sprawy ograniczał się do pustych karcących gestów. Kultura była wolna,
stała na dość wysokim poziomie i choć z dawien dawna przywykła była do całkowitej niezależności od państwa, młodzi jej przedstawiciele mogli właśnie w wielkiej
wojnie narodów, jaka oto wybuchła, widzieć środek dla urzeczywistnienia takich
form życia społecznego, gdzie państwo i kultura stanowiłyby jedność. Tu jednak
przejawiały się, jak zwykle u nas, osobliwe opory, najzupełniej naiwny egoizm, nie
liczący się z tym, ba, uważający raczej za rzecz całkiem zrozumiałą, że dla procesu
stawania się Niemiec (a przecież stajemy się nieustannie) cały lepiej już od nas
ukształtowany świat, bynajmniej nie opętany katastroficznym dynamizmem, ma
wraz z nami przelewać krew. Mają nam to za złe i raczej słusznie; z etycznego bowiem punktu widzenia środkiem, przy pomocy którego jakiś naród powinien się
przebijać do wyższych form życia społecznego – jeśli już rzecz ma się toczyć krwawo – winna być nie wojna zewnętrzna, lecz wojna domowa. Ten rodzaj wojny jednak ogromnie nam nie odpowiada, podczas gdy nic sobie z tego nie robiliśmy, przeciwnie, uważaliśmy za rzecz wspaniałą, że narodowe nasze zjednoczenie – i to w
dodatku jeszcze zaledwie częściowe, kompromisowe zjednoczenie – kosztowało trzy
ciężkie wojny. Mocarstwem byliśmy już aż nazbyt długo; przywykliśmy do tego
stanu i, wbrew oczekiwaniom, wcale nas nie uszczęśliwiał. Uczucie, że nic przez
to nie zyskiwaliśmy, że stan ten raczej pogorszył niż polepszył nasze stosunki ze
światem, zakorzeniło się, czy kto się do tego przyznawał, czy nie, głęboko w naszych umysłach. Wydawało się, że czas na nowy przełom: przełom na pozycję mocarstwa dominującego nad światem – czego, oczywiście, nie można już było osiągnąć drogą wysiłków moralnych na ojczystej ziemi. A zatem wojna, i to, jeśli trzeba,
wojna przeciwko wszystkim, aby wszystkich przekonać i pozyskać, oto co nam
niosło „przeznaczenie” (jakże „niemieckie” jest to słowo o dawnym prechrześcijańskim brzmieniu, ten tragiczno-mitologiczny, muzyczno-dramatyczny motyw!)
i w imię czego ruszyliśmy rozentuzjazmowani (po prostu rozentuzjazmowani) –
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przekonani najgłębiej, że oto wybiła historyczna dla Niemiec godzina; że Historia
wzniosła nad nami swą dłoń; że po Hiszpanii, Francji, Anglii na nas nadeszła kolej,
abyśmy piętno swe wycisnęli na świecie i przewodzili mu; że wiek dwudziesty do
nas należy i że po upływie epoki burżuazyjnej, nastałej przed niespełna stu dwudziestu laty, świat musi się odnowić pod znakiem niemieckiego, a więc pod znakiem niewystarczająco zdefiniowanego militarnego socjalizmu.
To wyobrażenie, aby nie rzec: idea, opanowało umysły w ścisłej łączności z przeświadczeniem, że do wojny zostaliśmy zmuszeni, że święty obowiązek wzywa nas
do sięgnięcia po dobrze już wprawdzie przygotowaną i wyćwiczoną broń, której
doskonałość zawsze, być może, podsuwała tajemną pokusę, aby z niej zrobić użytek, – łącznie z obawą, że grozi nam zewsząd inwazja, przed czym broni nas jedynie nasza ogromna siła, to znaczy: zdolność natychmiastowego przeniesienia wojny
w obcy kraj! W naszym wypadku atak i obrona były jednym: tworzyły wspólnie
patos wielkiej plagi, powołania, doniosłej chwili, świętego obowiązku. I choćby
wszystkie narodowości po tamtej stronie uważały nas za gwałcicieli prawa i pokoju, za nienawistnych wrogów życia, – mieliśmy przecież środki, aby bić cały świat
na głowę, dopóki nie nabędzie innego o nas mniemania i nie tylko zacznie nas podziwiać, lecz i kochać.
Niechajże nikt nie przypuszcza, że sobie żarty stroję! Nie mam do tego powodu,
przede wszystkim z tej racji, iż bynajmniej nie mogę pretendować do tego, abym
sam nie uległ ogólnemu zapałowi. Podzielałem go rzetelnie, choć naturalna stateczność uczonego powstrzymywała mnie od hurapatriotyzmu, ba, choćby i chwilami nachodziły mnie nawet nieśmiałe krytyczne wątpliwości i lekkie poczucie
skrępowania, że oto myślę i czuję tak, jak wszyscy inni czują i myślą. Ludzie mego
pokroju powątpiewają przecie czasami, czy powszechne sądy są właśnie słuszne.
A jednak jest to z kolei dla wyżej ukształtowanej osobowości wielka rozkosz raz
jeden choćby – a kiedyż by się to stać miało, jeśli nie hic et nunc – duszą i ciałem
rozpłynąć się we wspólnocie.
Dwa dni zatrzymałem się w Monachium, aby się z tym i z owym pożegnać i uzupełnić szczegóły mego ekwipunku. Miasto wrzało w uroczystej powadze, a także
w paroksyzmach lęku i szalonej paniki, kiedy, powiedzmy, wybuchła dzika pogłoska, że wodociągi zostały zatrute, albo kiedy zdawało się, że odkryto w tłumie serbskiego szpiega. Aby go za takiego nie wzięto i omyłkowo nie zabito, udekorował
dr Breisacher, którego spotkałem na Ludwigstrasse, swą pierś licznymi czarno-biało-czerwonymi kokardami i chorągiewkami. Stan wojenny, przejęcie najwyższej władzy cywilnej przez wojsko, przez jakiegoś generała wydającego proklamacje, przyjęto z dreszczem pełnym ufności. Uspokajająca była myśl, że członkowie
rodziny królewskiej, którzy jako dowódcy wojsk wyruszyli do swych kwater głównych, mieć będą u boku dzielnych szefów sztabu i nie zdołają wyrządzić żadnych
najmiłościwszych szkód. Towarzyszyła im więc radosna popularność. Widziałem
276

pułki wymaszerowujące z koszar z bukiecikami w lufach karabinów, odprowadzane przez kobiety trzymające chusteczki przy nosach, wśród okrzyków szybko się
zbiegającej cywilnej publiczności, do której te wiejskie, do rangi bohaterów awansowane chłopaki uśmiechały się głupawo i zuchowato, z niejakim zawstydzeniem.
Widziałem młodziutkiego oficera w polowym rynsztunku, stojącego na tylnej platformie tramwaju, z twarzą w tył odwróconą, jak, zajęty widocznie myślami o swym
młodym życiu, zapatrzył się przed siebie i w siebie – po czym nagle się opanował
i ze spiesznym uśmiechem rozejrzał dokoła, czy ktoś go nie obserwuje.
I znowu cieszyłem się, że jestem w tej samej sytuacji co on, że nie kryję się za
plecami tych, którzy osłaniają kraj. W zasadzie, przynajmniej na razie, byłem jedynym z grona naszych znajomych, który wyruszył w pole: byliśmy dość mocni
i liczni, aby pozwolić sobie na luksus wyboru, na uwzględnianie potrzeb kulturalnych, na częste uznawanie czyjejś niezbędności w cywilnej pracy i rzucanie na front
jedynie najbardziej zdatnych mężczyzn i młodzieży. Niemal u wszystkich naszych
znajomych wystąpiły jakieś mankamenty zdrowotne, o których dotychczas mało
co wiedziano, lecz które teraz spowodowały ich zwolnienie. Sugambijczyk Knöterich miał lekką gruźlicę. Malarz Zink cierpiał na zbliżone do kokluszu ataki astmy,
podczas których zwykł był wycofywać się z towarzystwa, zaś jego przyjaciel Baptysta Spengler doznawał, jak wiadomo, przeróżnych dolegliwości. Fabrykant Bullinger, młody jeszcze, okazał się nagle niezastąpionym na tyłach przemysłowcem;
orkiestra Zapfenstösser stanowiła zbyt ważny element w artystycznym życiu stolicy, aby jej członkowie, a więc i Rudi Schwerdtfeger, mieli nie być zwolnieni od
służby wojskowej. Z przelotnym zdumieniem dowiedziano się zresztą przy tej
okazji, że Rudi musiał był niegdyś poddać się operacji, która pozbawiła go jednej
nerki. Żył, jak to nagle wyszło na jaw, z jedną tylko – nieźle sobie, jak widać, radząc – i kobiety szybko o tym zapomniały.
Mógłbym tak dalej wymieniać niejeden jeszcze wypadek niechęci, protekcji,
wyrozumiałych względów, jakie przydarzyły się w gronie tych, którzy bywali
u Schlaginhaufenów oraz u obu pań Scheurl przy Ogrodzie Botanicznym – w gronie, gdzie nie brakowało wrogiego z zasady nastawienia do tej wojny, jak już i do
poprzedniej: nie brakowało tam wspomnień o Związku Reńskim, życzliwości do
Francuzów, katolickiej awersji do Prusaków i tym podobnych nastrojów. Jeanette
Scheurl była głęboko nieszczęśliwa i bliska łez. Brutalny wybuch antagonizmów
pomiędzy dwoma narodami, do których należała, Niemcami i Francją, które jej
zdaniem powinny się były wzajemnie uzupełniać, a nie urządzać bijatyki, doprowadzał ją do rozpaczy. – J’en ai assez jusqu’à la fin de mes jours! – wybuchnęła
gniewnie ze szlochem. Mimo odmiennych uczuć, nie odmówiłem jej ucywilizowanego współczucia.
Aby pożegnać się z Adrianem, którego osobista obojętność na to wszystko wydawała mi się rzeczą najbardziej naturalną w świecie, pojechałem do Pfeiffering,
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gdzie syn gospodarzy, Gereon, musiał już natychmiast z kilkoma końmi wyruszyć
na punkt mobilizacyjny. Zastałem tam Rüdigera Schildknappa, na razie cywila
jeszcze, który spędzał weekend u naszego przyjaciela. Schildknapp służył niegdyś
w marynarce i później został powołany, lecz po kilku miesiącach znowu zwolniony. A czyż ze mną inaczej było? Mówię od razu, że przebywałem na froncie zaledwie rok, aż do bitwy w Argonnach w roku 1915, po czym odtransportowano mnie
do domu, odznaczonego krzyżem, zdobytym jedynie dzięki znoszeniu niewygód
i zarażeniu się tyfusem.
Tyle, antycypując. Rüdiger oceniał wojnę w sposób uwarunkowany jego wielkim podziwem dla Anglików, podobnie jak osąd Jeanette zależny był od jej francuskiej krwi. Wypowiedzenie wojny przez Wielką Brytanię wyraźnie nim wstrząsnęło i wprawiło w wielce ponury nastrój. Nie powinniśmy byli nigdy – twierdził
– prowokować w ten sposób Anglii, wkraczając do Belgii wbrew układowi. Francja i Rosja – dobrze, z nimi można się jeszcze, ostatecznie, zmierzyć. Ale Anglia!
To okropna lekkomyślność. Tak więc, skłonny do gniewnego realizmu, widział
w wojnie jedynie gnój, smród, okropności amputacji, swobody seksualne i zawszenie, i zdrowo natrząsał się z ideologicznej działalności felietonistów, wynoszących
zbrodnię jako dziejowe posłannictwo. Adrian nie bronił mu tego, ja zaś, aczkolwiek
sam uczestnicząc w owym wielkim poruszeniu, przyznawałem jednak chętnie, że
w jego wypowiedziach część prawdy dochodzi do głosu.
Jedliśmy we trójkę kolację w wielkiej izbie z posągiem Nike, a krzątanie Klementyny Schweigestill, która nas uprzejmie obsługiwała, skłoniło mnie do zapytania Adriana o losy jego siostry Urszuli w Langensalza. Małżeństwo jej było jak
najszczęśliwsze, zdrowotnie zaś też całkiem już wróciła do sił po lekkim niedomaganiu płuc, zajęciu szczytów, którego nabawiła się po trzech szybko po sobie następujących połogach w latach 1911, 1912 i 1913. Ujrzały wówczas światło dzienne
latorośle Schneideweinów: Róża, Ezechiel i Rajmund. Do chwili narodzin uroczego
Nepomuka upłynąć miało, od czasu gdy tak siedzieliśmy razem owego wieczora,
jeszcze dziewięć lat.
Wiele mówiliśmy podczas posiłku i potem, w celi opata, o sprawach politycznych i moralnych, o mitycznym ujawnianiu się narodowych charakterów, co zawsze
występuje w takich historycznych chwilach, o czym ja sam mówiłem z pewnym
przejęciem, chcąc nieco zrównoważyć drastyczno-empiryczny pogląd na wojnę,
który Schildknapp uważał za jedynie słuszny; o roli charakteru narodowego Niemiec mówiłem więc, o przewinieniu wobec Belgii, tak bardzo przypominającym
pogwałcenie przez Fryderyka Wielkiego formalnej neutralności Saksonii, o donośnym krzyku, jaki z tego powodu podniósł się w całym świecie, o mowie naszego
filozofującego kanclerza Rzeszy z usprawiedliwiającym, nieprzetłumaczalnym
ludowym porzekadłem o „przyciśnięciu do muru” i z jego w obliczu Boga zamanifestowanym lekceważeniem starego świstka papieru wobec aktualnego nacisku
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życia. Rüdiger sprawił, że w końcu zaczęliśmy się śmiać; przyjął bowiem do wiadomości moją wzruszeniem poniekąd przepojoną relację, lecz jednocześnie ukazał
nieodparty komizm tej swojskiej brutalności, tej pełnej godności skruchy i poczciwej gotowości popełnienia zbrodni, parodiując owego gadatliwego myśliciela, który pod płaszczykiem moralizatorskiej poezji przemycał od dawna już ustalony plan
strategiczny, – komizm większy niźli śmieszność owych cnotliwych porykiwań
bezradnego świata, który przecież od dawna o tym planie trzeźwej kampanii wiedział, a ponieważ widziałem, że to najbardziej odpowiada naszemu gospodarzowi,
że wdzięczny był mogąc się pośmiać, sam chętnie przyłączyłem się do tej wesołości, zauważając jednocześnie, że tragedia i komedia z jednego wyrastają pnia i niekiedy wystarczy zmienić tylko oświetlenie, aby jedno przeszło w drugie.
W ogólności zaś zachowałem zrozumienie dla przymusowej sytuacji Niemiec,
dla ich moralnego osamotnienia i powszechnej wobec nich pogardy, co, jak mi się
wydawało, było jedynie wyrazem ogólnego lęku przed ich siłą i przewagą w stanie
gotowości bojowej (przy czym przyznawałem, że z kolei ta właśnie siła i przewaga
mogły nam być gorzką pociechą w naszej niesławie) – w ogólności więc, powiadam,
nie zdołało to ośmieszanie cech charakterystycznych nadwerężyć moich patriotycznych wzruszeń, o tyle trudniejszych do obrony niż uczucia mych towarzyszy.
Krążąc po pokoju dawałem im przeto upust, podczas gdy Schildknapp, siedząc w
głębokim fotelu, palił fajkę, Adrian zaś od czasu do czasu przystawał przed swym
biurkiem w staroniemieckim stylu, o nieco wgłębionej płycie środkowej i ustawionym na niej pulpitem do czytania i pisania. Bowiem, rzecz osobliwa, zwykł był
również pisywać, jak to czynił Erazm Holbein, na pochyłym blacie. Na stole leżało
kilka książek; tomik Kleista, założony zakładką w miejscu, gdzie była rozprawka
o marionetkach, dalej nieodstępne sonety Szekspira i jeszcze tom ze sztukami tego
poety – był tam „Wieczór Trzech Króli”, „Wiele hałasu o nic” i, jeśli się nie mylę,
także„Dwaj panowie z Werony”. Na pulpicie leżała wszakże obecna jego robota –
były to luźne kartki, projekty, początki, notatki, szkice w najrozmaitszych stadiach
zaawansowania: często wypełniony był jedynie pierwszy system głosu skrzypcowego lub drewnianych instrumentów dętych, a na samym dole pochód basów, zaś
pomiędzy nimi jeszcze biała pustka; gdzie indziej uwidocznione były już związki
harmoniczne i zgrupowanie instrumentalne, a to poprzez zapis pozostałych głosów
orkiestry, Adrian zaś, z papierosem w ustach, przystawał, aby do nich zajrzeć, zupełnie jak szachista, badający stan partii na szachownicy, co tak bardzo przecież
komponowanie muzyki przypomina. Spotkanie nasze było tak nieskrępowane, że,
całkiem jak gdyby był sam, sięgnął nawet po ołówek, aby według swego pomysłu
wprowadzić w jakimś miejscu figurę na klarnet czy róg.
Niezbyt dokładnie byliśmy poinformowani, nad czym pracuje teraz, kiedy owa
muzyka kosmiczna ukazała się już była w Moguncji, nakładem Schotts Söhne, na
tych samych warunkach, co przedtem pieśni do słów Brentana. Pochłaniała go teraz
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suita dramatycznych grotesek, których tematy, jak się dowiedzieliśmy, zaczerpnął
ze starej księgi opowieści i facecji historycznych: „Gesta Romanorum”, i eksperymentował przy tym, niezbyt jeszcze pewien, czy coś z tego wyjdzie i czy będzie
przy tym obstawał. W każdym razie role przeznaczone były nie dla ludzi, lecz dla
kukieł. (Stąd ów Kleist!) – Co się zaś tyczy „Cudów wszechświata”, to ów uroczysty i zuchwały utwór miał być właśnie wykonany za granicą, lecz projekt ten na
skutek wybuchu wojny spełzł na niczym. Mówiliśmy o tym przy stole. Wykonanie
w Lubece „Straconych zachodów miłosnych”, choć nie odniosło sukcesu, zaczęło
jednak, obok samego faktu istnienia pieśni do słów Brentana, niepostrzeżenie oddziaływać, nadając nazwisku Adriana w zamkniętych kręgach artystycznych pewne ezoteryczne brzmienie – choć o nie ustalonym jeszcze charakterze, i to raczej
nie w Niemczech, a już z pewnością nie w Monachium, lecz w innych, bardziej
wrażliwych okolicach. Przed paru tygodniami otrzymał list od pana Monteux, dyrektora Baletu Rosyjskiego w Paryżu, byłego członka orkiestry Colonne, w którym
ów przychylny eksperymentom dyrygent zawiadamiał go, że zamierza wykonać
w czysto koncertowej formie „Cuda wszechświata” wraz z kilkoma orkiestralnymi
fragmentami „Straconych zachodów miłosnych”. Projektował urządzenie tej imprezy w Théâtre des Champs-Elysées i zaprosił Adriana, aby w tym celu przybył do
Paryża, gdzie by też mógł osobiście przeprowadzić próby i zaprezentować swoje
dzieła. Nie pytaliśmy naszego przyjaciela, czy w bardziej sprzyjających okolicznościach przyjąłby zaproszenie. W każdym razie obecnie okoliczności tak się ułożyły,
że nie było już o tym mowy.
Widzę jeszcze siebie chodzącego tam i na powrót po dywanie i posadzce starej,
boazerią ozdobionej izby z jej rozcapierzonym świecznikiem, obitymi blachą szafkami w ścianie, płaskimi skórzanymi poduszkami na ławie narożnej i głęboką niszą okienną, i perorującego na temat Niemiec, – bardziej dla siebie i co najwyżej
dla Schildknappa niż dla Adriana, gdyż nie liczyłem na jego uwagę. Nawykły do
wykładów i przemówień, jestem, założywszy pewne podniecenie umysłu, wcale
niezłym mówcą; chętnie nawet sam siebie słucham i odczuwam niejaką radość, gdy
słowo jest mi powolne. Żywo gestykulując, pozostawiałem Rüdigerowi do uznania, czy słowo moje przypisze owemu wojennemu szałowi felietonistów, który go
tak drażnił; lecz odrobina psychologicznego współuczestnictwa w tym – z pewnością przejawiającym wzruszające rysy – charakterystycznym kształcie, w jakim
chwila historyczna kazała dźwignąć się tak zazwyczaj zróżnicowanemu narodowi
niemieckiemu, powinna być, moim zdaniem, dozwolona jako zjawisko naturalne,
w ostatecznej zaś analizie okazuje się, że mamy tu do czynienia z psychologią
przełomu.
– W narodzie takim, jak nasz – prawiłem – pierwotny jest zawsze element duchowy i on też właściwie motywuje wszystko; akcja polityczna jest rzeczą wtórną,
jest refleksem, wyrazem, instrumentem. Najgłębsze znaczenie owego przebijania
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się na pozycje światowego mocarstwa, do czego nas powołuje przeznaczenie, polega na przebiciu się w szeroki świat – z osamotnienia, którego boleśnie jesteśmy
świadomi, a którego od czasu ustanowienia Rzeszy nie zdołaliśmy rozsadzić najsilniejszymi nawet powiązaniami z gospodarką światową. Gorzkie to, że co w istocie jest tęsknotą i pragnieniem zjednoczenia, przyjmuje empiryczną postać pochodu
wojennego...
– Bóg niech pobłogosławi wasze s t u d i a – posłyszałem nagle Adriana, mówiącego te słowa półgłosem i z parsknięciem śmiechu. Nie podniósł przy tym oczu
znad papieru nutowego.
Przystanąłem i spojrzałem na niego, choć nie troszczył się o to.
– Co – odparłem – należy zapewne, twoim zdaniem, uzupełnić słowami: „Nic
z was nie będzie, alleluja!”
– Lepiej może: „Nic z t e g o nie będzie” – odpowiedział. – Wybacz, popadłem
w żargon studencki, bowiem oratio twoja tak bardzo przypomniała mi naszą ówczesną dysputę na posłaniu ze słomy. Jakże się nazywali ci chłopcy? Widzę, że
stare nazwiska zaczynają mi się zacierać w pamięci. (A sam miał lat dwadzieścia
dziewięć, gdy to mówił.) – Deutschmeyer? Dungersleben?
– Masz na myśli krępego Deutschlina – powiedziałem – i jeszcze innego, nazwiskiem Dungersheim. Niejaki Hubmeyer i von Teutleben też byli wtedy z nami.
Nazwiska nigdy się ciebie nie trzymały. Dobrzy to byli, pracowici chłopcy.
– Jakżeby inaczej! Czekaj, któryś wabił się Schappeler, a był jeszcze Arzt-społecznik. I co teraz powiesz? Ty właściwie nie należałeś do nich według fakultetu.
Ale dziś zdaje mi się, że ich słyszę, gdy ciebie słucham. P o s ł a n i e z e s ł o m y
– chcę przez to tylko powiedzieć: kto raz był studentem, zawsze studentem pozostanie. Duch akademicki podtrzymuje młodość i wigor.
– Ty byłeś z ich fakultetu – powiedziałem – lecz w istocie w większej mierze
hospitantem niż ja. Naturalnie, Adri. Byłem tylko studentem i może masz rację, że
nim pozostałem. Tym lepiej wszakże, jeśli duch akademicki podtrzymuje młodość,
co znaczy: wierność, zachowując nas dla życia duchowego, dla swobodnej myśli,
dla wznioślejszego interpretowania nagich faktów...
– Czy o wierności tu mowa? – zapytał. – Zrozumiałem, że Kaisersaschern pragnie zostać miastem o znaczeniu światowym. Niewielka to wierność.
– Dajże spokój! – zawołałem. – Nic takiego nie zrozumiałeś i dobrze wiesz, co
miałem na myśli, mówiąc o niemieckim przebiciu się na szeroki świat.
– Niewiele by pomogło, gdybym to rozumiał – odparł – bo przynajmniej na razie nagie fakty przyczynią się do całkowitego naszego odizolowania i wykluczenia,
nawet jeśli wy, wojownicy, zdołacie dotrzeć do samego serca Europy. Widzisz
przecie: nie mogę udać się do Paryża. Pójdziecie zamiast mnie. Też dobrze! Mówiąc
między nami: ja i tak bym nie pojechał. Wybawiacie mnie z kłopotu...
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– Wojna potrwa krótko – powiedziałem zdławionym głosem, bo słowa jego poruszyły mnie boleśnie. – W ogóle nie może trwać długo. Płacimy za ten szybki
przełom naszą winą, do której się przyznaliśmy i którą, jak oznajmiliśmy, chcemy
naprawić. Musimy ją wziąć na siebie...
– I będziecie umieli dźwigać ów ciężar z godnością – przerwał mi. – Niemcy
mają szerokie bary. A któż zaprzeczy, że taki prawdziwy przełom wart nawet tego,
co ułagodzony świat zwykł nazywać zbrodnią! Nie przypuszczasz, spodziewam
się, iż nisko szacuję ideę, którą łaskawie igrasz na posłaniu ze słomy. W zasadzie
istnieje j e d e n tylko problem na świecie i takie właśnie nosi miano: jak się przebić? Jak wydostać się na swobodę? W jaki sposób niszczy się poczwarkę, by zostać
motylem? To pytanie dominuje nad ogólną sytuacją. Tu t a k ż e – dodał skubiąc
czerwoną zakładkę w Pismach Kleista, leżących na stole – mowa o przełomie, mianowicie w znakomitym studium o marionetkach, zostaje on tam nawet nazwany
wręcz „ostatnim rozdziałem historii świata”. A tylko o zagadnieniach estetyki traktuje przecież, o wdzięku, swobodnej gracji, które właściwie przysługują jedynie
kukle i Bogu, a więc nieświadomości lub świadomości nieskończonej, podczas gdy
wszelka refleksja, mieszcząca się w granicach od zera do nieskończoności, grację
zabija. Świadomość – twierdzi ten pisarz – powinna przejść przez nieskończoność,
aby odnalazła się gracja. Adam zaś powinien powtórnie zakosztować owocu z drzewa wiadomości, aby powrócić do stanu niewinności.
– Jakże się cieszę – zawołałem – żeś to właśnie teraz czytał. Pomyślane jest
wspaniale i całkiem słusznie robisz, zaliczając i włączając tę rzecz w ideę przełomu. Lecz nie mów: „Tu chodzi tylko o kwestie estetyki”, nie mów: „Tylko!” Bardzo niesłusznie upatruje się w estetyce jedynie ciasną i wydzieloną część zagadnień
humanistycznych, Estetyka to znacznie więcej, to w istocie świat cały w owym przyciągającym lub odpychającym działaniu, tak jak i u tego pisarza słowo „gracja” ma
najszerszy sens. Estetyczne zbawienie lub potępienie to sprawa losu, to decyduje
o szczęściu i nieszczęściu; o społecznym zadomowieniu na tej ziemi czy, przeciwnie, o beznadziejnym, choć dumnym osamotnieniu, i wcale nie trzeba być filologiem, żeby wiedzieć, iż w języku niemieckim wyrazy „brzydota” i „nienawiść” wywodzą się ze wspólnego pnia. Żądza wyłamania się z przymierza i paktu z brzydotą,
– możesz nawet twierdzić, że mówiąc to młócę jedynie słomę posłania, ale jak to
czuję, czułem zawsze i mimo wszelkie brutalne pozory pragnę tego bronić, – że to
właśnie jest wyłącznie niemieckie, głęboko niemieckie, jest samą definicją niemieckości, psychiki zagrożonej skostnieniem, jadem samotności, prowincjonalną
zaściankowością, neurotycznymi kompleksami, tajemnym satanizmem...
Urwałem. Spojrzał na mnie i jestem przekonany, że twarz mu zbielała. Spojrzenie, jakie mi rzucił, było t y m spojrzeniem, spojrzeniem świadomym, które mnie
unieszczęśliwiało, obojętnie niemal, czy na mnie, czy na kogoś innego je kierował:
milczące, przymglone, pełne chłodnej, prawie obraźliwej rezerwy, a po nim nastę282

pował uśmiech z zaciśniętymi wargami i drgającymi ironicznie nozdrzami, – i odwrócenie się. Odszedł od stołu, nie ku Schildknappowi, lecz ku niszy okiennej,
gdzie poprawił wiszący na boazerii obraz jakiegoś świętego. Rüdiger mówił to
i owo: – Z moimi przekonaniami – powiedział – można mi tylko pogratulować, że
od razu mogę wyruszyć w pole, i to jeszcze konno! Powinno się – dodał – wyruszać w pole jedynie konno albo wcale. – I poklepał wyimaginowaną szkapę po szyi.
Wybuchnęliśmy smiechem i pożegnanie nasze, kiedy musiałem już wyruszyć na
dworzec, było swobodne i wesołe. Dobrze, że nie wypadło sentymentalnie; byłoby
to nazbyt niewskazane. Spojrzenie Adriana jednak zabrałem ze sobą na wojnę –
może to właśnie ono, a tylko z pozoru tyfus plamisty, przywiodło mnie znowu tak
szybko do domu, do jego boku.

XXXI
„Pójdziecie zamiast mnie” – powiedział Adrian. A myśmy nie doszli! Czy mam
wyznać, że w głębi ducha i całkiem niezależnie od historycznego punktu widzenia
doznawałem głębokiego, intymnie-osobistego wstydu z tej racji? Całymi tygodniami wysyłaliśmy do domu zwięzłe, afektowanie lapidarne wiadomości o zwycięstwach, przedstawiając triumfy jako konkretną oczywistość. Leodium padło od
dawna, wygraliśmy bitwę w Lotaryngii, podzieleni według z dawna żywionego
znakomitego planu strategicznego na pięć armii, przeskoczyliśmy Mozę, wzięli
Brukselę i Namur, odnieśli zwycięstwa pod Charleroi i Longwy, wygrali drugą serię bitew pod Sedanem, Rethel, Saint-Quentin i zajęli Reims. Pędziliśmy w pochodzie lotem ptaka, tak jak o tym marzyliśmy, uskrzydleni łaskawością boga wojny
i przychylnością losu. Sprawą naszego męstwa i największą próbą naszego heroizmu było znosić z hartem widok mordów i pożogi, nieodstępnie związany z tym
marszem. Z niezwykłą łatwością i wyrazistością przypominam sobie jeszcze dzisiaj
obraz chudej kobiety galijskiej, stojącej na wzgórzu, które okrążała nasza bateria
i u stóp którego dymiły szczątki zbombardowanej wioski. „Jestem ostatnia! – wołała z tragicznym gestem, na jaki nie zdobyłaby się nigdy żadna Niemka. – Je suis
la dernière!” I rzucając z uniesionymi pięściami przekleństwo na nasze głowy, powtórzyła trzykrotnie: „Mèchants! Mèchants! Mèchants!”
Odwróciliśmy oczy; musieliśmy zwyciężyć i takie było okrutne rzemiosło zwycięstwa. Uspokoiło mnie po trochu, że czułem się podle na moim kasztanku, dręczony ostrym kaszlem i łamaniem w kościach na skutek wilgotnych noclegów pod
namiotem.
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Niesieni na skrzydłach zbombardowaliśmy jeszcze wiele wsi. A potem nastąpiło coś niepojętego, pozornie nonsensownego: rozkaz odwrotu. Jak mieliśmy go
pojąć? Należeliśmy do ugrupowania armii Hausena, która na południe od Châlonssur-Marne znajdowała się w forsownym marszu na Paryż, podobnie jak w innym
miejscu armia von Klucka. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że gdzieś, po pięciodniowej bitwie, Francuzi załamali prawe skrzydło armii Bülowa, – powód dostateczny dla lękliwej sumienności pewnego głównodowodzącego, wyniesionego do
tej godności ze względu na swego wujaszka, aby cofnąć cały front. Znowu mijaliśmy te same wsie, które niegdyś jako dymiące zgliszcza pozostawiliśmy byli za
sobą, a także ów wzgórek, na którym stała wówczas owa tragiczna kobieta. Już jej
tam nie było.
Skrzydła zawiodły. Przeznaczenie chciało inaczej. Wojna nie dawała się wygrać
szybkim szturmem – i na równi z tymi, którzy pozostali w domu, nie pojmowaliśmy, co to znaczy. Nie pojmowaliśmy frenetycznej radości całego świata z powodu
rezultatu bitwy nad Marną, ani tego, że tym sposobem wojna krótka, od której zależało nasze zbawienie, przemieniła się w wojnę długą, ponad siły Niemiec. Klęska
nasza była dla innych już tylko kwestią kosztów i czasu – mogliśmy rzucić broń
i zmusić naszych przywódców do natychmiastowego zawarcia pokoju, gdybyśmy
to byli pojęli; lecz i spośród nich tylko ten czy ów potajemnie dopuszczał taką myśl.
Z trudem bowiem docierało do ich wyobraźni, że minął już czas wojen lokalnych
i że każda kampania, uznana przez nas za konieczną, musiała nieuchronnie przekształcić się w pożogę światową. W takim zaś wypadku zalety linii wewnętrznej,
zapału wojennego, wysokiej gotowości bojowej i mocno ugruntowanego, autorytatywnego państwa były po naszej stronie, dając szansę błyskawicznie szybkiego zwycięstwa. Lecz z chwilą stracenia tej szansy – a pisane nam było ją zaprzepaścić –
sprawa nasza, czegokolwiek byśmy w ciągu tych lat dokonali, była z góry i zasadniczo przegrana – tym razem, następnym razem, zawsze.
Nie wiedzieliśmy o tym. Prawda docierała do nas z wolna i w męce, a wojna,
rozkładająca, rozprzęgająca, wyniszczająca wojna, choć i rozświetlona niekiedy
blaskiem złudnych, próżne nadzieje podsycających, połowicznych zwycięstw – ta
wojna, o której i ja twierdziłem, że tylko krótką być p o w i n n a , trwała cztery
lata. Czyż mam tu szczegółowo przypominać o słabościach i zawodach, o wyczerpaniu naszych sił i materiałów, o nędzy i rozdarciu naszego życia, braku żywności,
moralnym rozkładzie wskutek niedostatku, o wzrastających skłonnościach do kradzieży, a nadto o wstrętnej rozrzutności nuworyszów? Można by mieć mi to za
złe, gdyż przekroczyłbym wtedy granice mego zadania, określonego przez biograficzną intymność. Wszystko, o czym tu wspominałem, przeżyłem od początku aż
po sam gorzki koniec, na tyłach już, urlopowany, a w końcu zwolniony z wojska,
przywrócony mej nauczycielskiej działalności we Freising. Pod Arras bowiem,
podczas drugiego okresu walk o tę twierdzę, trwającego od początku maja aż po
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ostatnie niemal dni lipca 1915, odwszawianie okazało się najwyraźniej niedostateczne: wskutek infekcji spędziłem całe tygodnie w baraku izolacyjnym, potem
jeszcze miesiąc rekonwalescencji w sanatorium wojskowym w Taunusie, a w końcu nie byłem przeciwny opinii, że spełniłem już swój obowiązek wobec ojczyzny
i że lepiej zrobię służąc na dawnym stanowisku krzewieniu oświaty.
Tak też uczyniłem i dane mi było znowu być mężem i ojcem w skromnym naszym domu, którego ściany i znajome sprzęty, mogące stać się pastwą bomb, dziś
jeszcze stanowią ramy mej egzystencji, odosobnionej już i pustej. Niechże raz jeszcze zostanie powiedziane, z pewnością nie w sensie samochwalstwa, lecz jako
zwykłe stwierdzenie faktu, że życie własne wydawało mi się zawsze – mimo iż go
nie zaniedbywałem – sprawą uboczną, której poświęcałem zaledwie połowę uwagi,
kierując nim, żeby się tak wyrazić, lewą ręką, właściwe natomiast zainteresowanie
moje, napięcie i troska poświęcone były życiu przyjaciela z lat dziecinnych, powrót
zaś w jego pobliże tak wiele mi dał radości – jeśli słowo „radość” jest właściwe
dla tego tajemnego, chłodnego dreszczu niepokoju, bolesnego braku wzajemności,
emanującego z jego coraz bardziej twórczego osamotnienia. „Mieć go na oku”,
strzec niezwykłego i zagadkowego życia, wydawało mi się zawsze najistotniejszym
i najpilniejszym zadaniem; tworzyło istotną treść mej egzystencji i dlatego mówiłem o pustce obecnych moich dni.
Dom swój – a był to w osobliwie powtórzonym i jakby nie całkiem godnym afirmacji sensie jego „dom” – obrał sobie raczej szczęśliwie i – dzięki Bogu! – w latach rozkładu i coraz to ostrzej nękających braków zaopatrzony był u swoich gospodarzy, Schweigestillów, najlepiej, jak tylko można, nie zdając sobie z tego sprawy
ani umiejąc to docenić, niemal nie tknięty niszczycielskimi zmianami, jakie zachodziły w oblężonym i dręczonym blokadą kraju, mimo jego militarne rozprzestrzenienie. Przyjmował to bez słowa, jakby rozumiało się samo przez się, jako coś, co
było z nim związane i leżało w jego naturze, której wytrwałość i powołanie do postawy semper idem potrafiły indywidualnie oprzeć się naporowi zewnętrznych okoliczności. Gospodarstwo Schweigestillów zawsze mogło zadowolić jego skromne
dietetyczne wymagania. Ponadto jednak zaraz po mym powrocie z frontu zastałem
go pod opieką dwóch istot niewieścich, które się doń zbliżyły i, jedna niezależnie
od drugiej, narzuciły mu się w roli opiekuńczych przyjaciółek. Były to panie Meta
Nackedey oraz Kunegunda Rosenstiel, – pierwsza z nich nauczycielka gry na fortepianie, druga zaś aktywna współwłaścicielka fabryki kiszek, rzec pragnę: zakładu, w którym wyrabiano kiszki do kiełbas. Rzecz osobliwa: ezoteryczna, wczesna,
całkowicie przed szerokimi masami ukryta sława, jaka zaczynała otaczać nazwisko Leverkühna, wynikała ze świadomości sfer wtajemniczonych, z kręgu wytrawnych znawców, czego symptomem było choćby owo zaproszenie do Paryża; lecz
jednocześnie odblask jej padał na skromniejsze, a bardziej ukryte dziedziny, na
spragnione dusze prostaczków, którzy wskutek pewnego uczulenia na ból i samot285

ność, ukrytego pod płaszczykiem „dążenia wzwyż”, wybijają się z tłumu i znajdują
szczęście w uwielbianiu, posiadającym nadto zasługę rzadkości. Nie może zadziwiać, że są to kobiety, i to kobiety panieńskiego stanu; wyrzeczenie ludzkie jest
bowiem na pewno źródłem proroczej intuicji, cennej niezmiernie, pomimo tak marnego rodowodu. Nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że względy bezpośrednio
osobiste odgrywały tu rolę niepoślednią, a nawet przerastającą sprawy duchowe,
które obie te niewiasty, w zamglonych zarysach zaledwie, uczuciem i przeczuciem
pojmować i oceniać mogły. Ale czyż ja, mężczyzna, który z pewnością może powiedzieć, że od najwcześniejszych lat umysłem i sercem poddał się wpływom chłodnej
i zagadkowo w sobie zamkniętej egzystencji Adriana, mam choćby najmniejsze
prawo szydzić z zafascynowania, które jego samotność i nonkonformistyczny tryb
życia wywarły na te kobiety?
Meta Nackedey, spłoszone, wiecznie się rumieniące i co chwila omdlewające
z zawstydzenia stworzenie około trzydziestki, które rozmawiając, a także słuchając, przyjaźnie i kurczowo mrugało zza binokli oczami, a nadto, kiwając głową,
marszczyło nos – otóż to stworzenie pewnego dnia, gdy Adrian był w mieście, znalazło się na przedniej platformie tramwaju u jego boku i z chwilą, gdy to odkryło,
przefrunęło w panicznej ucieczce na platformę tylną, skąd jednak, po chwili, już
opanowane, powróciło, zagadując go po nazwisku, rumieniąc się i blednąc przy
wymienianiu swego nazwiska, dorzucając kilka szczegółów o sobie i wyznając, że
uważa jego muzykę za rzecz świętą, co wszystko Adrian z podziękowaniem przyjął do wiadomości. Z tą chwilą rozpoczęła się ich znajomość, której Meta bynajmniej nie była skłonna pozwolić na samoistny rozwój: wznowiła ją już po kilku
dniach, składając w Pfeiffering hołdowniczą wizytę z kwiatami, i podtrzymywała
ją odtąd, – w swobodnej, obustronnie zresztą przez zazdrość podjudzanej konkurencji z Kunegundą Rosenstiel, która inaczej przystąpiła do rzeczy.
Była to koścista Żydówka mniej więcej w wieku Mety Nackedey, o wełnistych,
niesfornych włosach i oczach, w których brunatnej głębi taiła się pradawna żałość
nad upadkiem córy Syjonu i nad tym, że naród jej stał się jako zagubione stado.
Krzepka kobieta interesu w dziedzinie raczej wulgarnej (fabryka kiszek kiełbasianych ma bowiem w sobie zdecydowanie coś wulgarnego), miała jednak elegijny
nawyk rozpoczynania wszelkich zdań od: „Ach!”, „Ach, tak!”, „Ach, nie!”, „Ach,
proszę mi wierzyć”, „Ach, skądże”, „Ach, jutro wybieram się do Norymbergi”, mówiła głębokim, chropawym i żałosnym głosem, a nawet gdy ją pytano: „Jak się pani
miewa?”, odpowiadała: „Ach, nie najgorzej”. Całkiem jednak inaczej p i s a ł a , –
a robiła to nader chętnie. Kunegunda była bowiem nie tylko, jak wszyscy niemal
Żydzi, wybitnie muzykalna, lecz kultywowała, nawet nie będąc szczególnie oczytana, znacznie czystszą i staranniejszą niemczyznę niż przeciętny Niemiec, a nawet
większość uczonych i znajomość z Adrianem, którą na własną rękę stale nazywała
„przyjaźnią” (czy zresztą z biegiem czasu doprawdy nie stało się to czymś w tym
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rodzaju?), rozpoczęła od długiego, znakomicie zredagowanego listu, treści wprawdzie nieosobliwej, lecz opartego stylistycznie na najlepszych wzorach starych humanistów niemieckich, wiernopoddańczego adresu, który odbiorca przeczytał z niejakim zaskoczeniem, a którego z uwagi na jego wartość literacką w żaden sposób
nie można było skwitować milczeniem. W konsekwencji, całkiem niezależnie od
licznych osobistych odwiedzin w Pfeiffering, pisywała do niego jeszcze często:
wyczerpująco, nie bardzo rzeczowo, ze względu na przedmiot niezbyt interesująco,
lecz językowo, starannie, czysto i czytelnie – nadto nie odręcznie, lecz na firmowej
maszynie, używając znaku & stosowanego zamiast „i” w korespondencji handlowej, – wyrażając uwielbienie, na bliższe określenie czy motywację którego Kunegunda była zbyt skromna albo po prostu nie umiała się zdobyć – było to po prostu
uwielbienie instynktowne, wiernie przez lata całe ostające się uwielbienie i oddanie, dla których, nie bacząc już na inne jej cnoty, należało okazywać pełen powagi
szacunek tej dzielnej osobie. Ja przynajmniej tak właśnie czyniłem, starając się
okazywać podobne uznanie spłoszonej pannie Nackedey, mimo że Adrian ograniczał się jedynie do zezwalania na owe hołdy i dary swych wielbicielek z całą obojętnością właściwą jego naturze. Zresztą, czyż los mój w końcu tak bardzo różnił
się od ich losu? Za honor poczytuję sobie, że zawsze starałem się okazywać im
życzliwość (podczas gdy one obie, na modłę nader prymitywną, wprost znosić się
nie mogły i przy każdym spotkaniu mierzyły się wzajemnie przymrużonymi oczami); w pewnym sensie bowiem sam należałem do ich cechu i mogłem był mieć
powody do irytacji z tytułu tego pomniejszonego zdziewiczałego powtórzenia własnego mego stosunku do Adriana.
One to więc, pojawiając się zawsze z pełnymi rękami, znosiły w latach głodu
i tak zresztą dobrze zaopatrzonemu pod względem podstawowego wyżywienia
Adrianowi wszystko, co tylko można było sobie wyobrazić i dostać w pasku: cukier, herbatę, kawę, czekoladę, ciasto, konfitury i krajany tytoń do kręcenia papierosów, tak że mógł on jeszcze dzielić się tym ze mną, Schildknappem, a także Rudim Schwerdtfegerem, którego przymilność nigdy nie ustawała, zaś imiona obu
tych kobiet-służebnic często były przez nas błogosławione. Co się tyczy tytoniu,
papierosów, to Adrian jedynie pod przymusem z nich zrezygnował, czyli w te dni,
kiedy migrena, przyjmując postać ciężkiego ataku choroby morskiej, go opadała
i musiał leżeć w łóżku, w zaciemnionym pokoju, co zdarzało się dwa do trzech razy
w miesiącu, poza tym jednak nie mógł się obejść bez tej podniecającej używki, do
której późno, dopiero w Lipsku, był przywykł, najmniej zaś w czasie pracy, przy
której, jak utrzymywał, nie wytrwałby tak długo bez antraktów na skręcanie i inhalowanie. W okresie zaś, gdy powróciłem do życia cywilnego, był ogromnie pracą zajęty – odnosiłem wrażenie, że działo się tak nie tyle ze względu na aktualny
jej przedmiot, mianowicie widowisko oparte na „Gesta Romanorum”, raczej nie
tylko z tego względu, lecz dlatego, iż patrzył, by jak najszybciej z nią się uporać
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i być w gotowości dla nowo zapowiadających się wymogów własnego geniuszu.
Pewien jestem, że na horyzoncie pojawiła się już wówczas, a zapewne już od wybuchu wojny, która dla daru jasnowidzenia jego miary oznaczała głęboki rozłam,
otwarcie nowego, zgiełkliwego i od podstaw burzycielskiego, pełnego najdzikszych
przygód i cierpień historycznego okresu, – że na horyzoncie jego życia twórczego
pojawiła się już wówczas „Apocalipsis cum figuris”, dzieło, które miało wynieść
całe jego życie na zawrotne wyżyny i do czasu napisania którego – tak przynajmniej
ja widzę ów proces – skracał sobie czas oczekiwania tworzeniem genialnych kukiełkowych grotesek.
Adrian poznał tę starą książkę, uchodzącą za źródło większości romantycznych
mitów średniowiecza, ten przekład najstarszego łacińskiego zbioru chrześcijańskich klechd i legend, dzięki Schildknappowi – i chętnie potwierdzam tutaj tę zasługę podobnookiego faworyta. Czytywali ją wspólnie niejednego wieczora, a co
przede wszystkim było przy tym w pełni zaspokojone, to owo poczucie komizmu,
tak silne u Adriana, jego pragnienie śmiechu – ba, zdolność śmiania się aż do łez,
której ja, ze swoją cokolwiek oschłą naturą, nigdy jakoś w sobie nie umiałem wzbudzić, a hamowała mnie w tym zresztą niejaka niestosowność dostrzegana przez mój
lękliwy umysł w owych wybuchach wesołości u istoty, którą kochałem w napięciu
i trwodze. Rüdiger, podobnooki, bynajmniej tej mojej aprehensji nie podzielał, chowałem ją zresztą wyłącznie dla siebie, nie pozwalając, aby przeszkadzała mi brać
rzetelny udział w takich wybuchach wesołości, skoro akurat nadarzała się po temu
okazja. Ślązak natomiast odczuwał wyraźną satysfakcję, tak jakby wypełnił jakąś
misję czy zadanie, gdy udało mu się wprawić Adriana w taki stan śmiechu aż do
łez, a przy pomocy tej właśnie książki legend i facecji bezsprzecznie udawało mu
się to w sposób wysoce godny uznania i twórczo płodny.
Nie przeczę, że owe „Gesta” samą już historyczną ignorancją, pobożnym dydaktyzmem i naiwnym moralizowaniem, swą zaczepną kazuistyką, historiami o ojcobójstwie, cudzołóstwie i skomplikowanych kazirodztwach, swymi nie istniejącymi
rzymskimi cesarzami i ich niesamowicie strzeżonymi i w wymyślnych okolicznościach przepędzanymi córkami, – trudno zaprzeczyć, powiadam, że wszystkie te
klechdy, przytaczane w pompatycznie latynizowanym i nieopisanie naiwnym tłumaczeniu – o rycerzach pielgrzymujących do Ziemi Świętej, wiarołomnych żonach,
przebiegłych stręczycielkach i zaprzedanych czarnej magii klerykach, mogą działać niesłychanie rozweselająco. W najwyższym stopniu sprzyjały więc one pobudzeniu parodystycznego zmysłu Adriana i myśl muzycznego udramatyzowania kilku takich klechd w bardziej skondensowanej formie dla teatru marionetek zajmowała
go od pierwszego dnia, kiedy się z nimi zapoznał. Jest tam, na przykład, pewna
z gruntu niemoralna powiastka, wyprzedzająca niejako „Dekameron” – „O bezbożnej chytrości bab starych”, gdzie pewnej pod osłoną świętości zamaskowanej protektorce zakazanych namiętności udaje się nakłonić szlachetnie urodzoną, a nawet
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wyjątkowo uczciwą małżonkę, której ufny mąż znajduje się w podróży, do grzesznej uległości wobec młodziana pożeranego żądzą zdobycia jej. Wiedźma ta daje
bowiem swej małej suczce, którą przedtem trzymała dwa dni o głodzie, kawał chleba z musztardą, od czego łzy gwałtowne ciec zaczynają z oczu zwierzęcia. Bierze
tedy ową suczkę ze sobą do srodze obyczajnej pani, gdzie, jak u wszystkich, i u niej
za świętą uchodząc, zostaje z szacunkiem przyjęta. Wszakże kiedy dama postrzega
płaczącego pieska i pyta ze zdziwieniem o przyczynę tego zjawiska, stara udaje,
że chce uniknąć odpowiedzi, wreszcie jednak, usilnie proszona, wyznaje, że owa
mała suczka była niegdyś jej zbyt obyczajną córką, która uparcie wzbraniając wzajemności młodzieńcowi, namiętną ku niej płonącemu pożądliwością, przyprawiła
go o śmierć, po czym za karę w taką oto postać została zamieniona i oczywiście
teraz nieustannie łzy żalu przelewa nad swoją psią dolą. Przy tych rozmyślnych
kłamstwach stręczycielka sama zaczyna płakać; dama jednak, przerażona podobieństwem własnego losu do wypadku tak srogo ukaranej, opowiada staruszce o cierpiącym z jej przyczyny młodzieńcu, na co tamta poważnie jej przedstawia, jak niepowetowaną szkodę by poniosła, gdyby i ją z kolei w sukę zamieniono, po czym
dama istotnie każe jej zaraz przyprowadzić stęsknionego młodziana, aby w imię
boskie ochłodził wreszcie swe upały, tak iż oboje za przyczyną bezbożnego żartu
popadają w najsłodsze cudzołóstwo.
Ciągle jeszcze zazdroszczę Rüdigerowi tego, że pierwszy mógł przeczytać ową
powiastkę naszemu przyjacielowi w celi opata, choć muszę sobie powiedzieć, że
gdybym ja to był uczynił, nie byłoby to chyba to samo. Udział jego w przyszłym
dziele ograniczył się zresztą do tej wstępnej inspiracji. Gdy przyszło do przystosowania tych historii na scenę kukiełkową, do przekształcenia ich w dialogi, uchylił
się od współpracy, czy to z braku czasu, czy ze znanego już przekornego poczucia
własnej niezależności. Adrian zaś, nie mając mu tego za złe, radził sobie, dopóki
mnie nie było, szkicując sam luźne sceny i fragmenty dialogów, po czym ja właśnie
w wolnych chwilach szybko nadawałem im ostateczną formę prozy pomieszanej
z rymowanymi wierszykami. Z woli Adriana śpiewakom, którzy użyczali głosu lalkom występującym na scenie, przyznane zostało miejsce pomiędzy instrumentami
w orkiestrze, nader skąpo zresztą obsadzonej orkiestrze, złożonej ze skrzypiec, kontrabasu, klarnetu, fagotu, trąbki i puzonu oraz instrumentu perkusyjnego z dzwoneczkami, obsługiwanego przez jednego człowieka, wśród śpiewaków zaś znajduje
się również narrator, który, podobnie jak świadek w oratorium, stłacza akcję w opowieść i recitativum.
Kombinowana ta forma okazała się najszczęśliwsza w części piątej, stanowiącej
jądro całej suity, historii „O narodzinach błogosławionego Grzegorza-papieża”, narodzinach, na których grzesznej niezwykłości bynajmniej rzecz się nie kończy, przy
czym przerażające okoliczności życia bohatera nie tylko nie stają się przeszkodą dla
wyniesienia go w końcu do godności Namiestnika Chrystusowego, lecz dzięki cu289

downemu działaniu łaski bożej szczególnie go do tej właśnie roli powołują i z góry
wydają przeznaczać. Łańcuch tych przeróżnych komplikacji jest długi i pozostaje
mi chyba tylko odcedzić na tym miejscu historię osieroconej pary dzieci królewskich, gdzie brat ponad miarę miłuje siostrę, tak że, zatraciwszy wszelkie nad sobą
panowanie, przyprawia ją o stan więcej niż niezwyczajny, czyniąc ją matką chłopca
wyjątkowej piękności. I właśnie wokół postaci tego chłopca, poczętego z rodzinnej
w najgroźniejszym tego słowa znaczeniu miłości, obraca się cała historia. Kiedy zaś
ojciec jego szuka pokuty pielgrzymując do Ziemi Świętej i tam znajduje śmierć,
dziecię zostaje zdane na niepewność losu. Królewna bowiem, postanawiając, że
w tak niesamowitych okolicznościach poczętego chrzcić na własną rękę nie może,
umieszcza go wraz z królewską jego kołyską w próżnej beczce i, przydawszy jeszcze tabliczkę z wyjaśnieniami oraz złoto i srebro na jego wychowanie, powierza
falom morskim, które „w niedziel sześć” niosą go w pobliże klasztoru, gdzie rządzi pobożny opat. Opat ten znajduje go, chrzci własnym imieniem Grzegorza oraz
darzy edukacją, wydającą najlepsze skutki u niezwykle tak fizycznie, jak umysłowo
uzdolnionego wychowanka. Jak to tymczasem grzeszna jego matka, ku powszechnemu żalowi całego kraju, zaprzysięga, że nigdy nie wstąpi w związki małżeńskie
– i to najwidoczniej nie tylko dlatego, że jako bezczestna uważa siebie za niegodną
chrześcijańskiego małżeństwa, lecz także i dlatego, iż pragnie dochować zdrożnej
wierności swemu zaginionemu bratu; jak tedy mocarny władca sąsiedniej krainy
ubiega się o jej rękę, której mu odmawia, on zaś z tego powodu tak gwałtownym
wybucha gniewem, że całe jej królestwo zalewa swymi wojskami i podbija z wyjątkiem jednego tylko warownego miasta, do którego chroni się królewna; jak oto
później młody Grzegorz, świadomy już okoliczności swego narodzenia, zamyśla
pielgrzymkę do Grobu Świętego, lecz zamiast tego, zmyliwszy drogę, przybywa
do miasta swojej matki, gdzie dowiaduje się o nieszczęściu władczyni, każe się do
niej prowadzić i jej, która, jak napisano: „pilnie mu się przygląda”, ale nie poznaje, ofiarowuje swe usługi; jak zabija gniewnego księcia, uwalnia kraj i oswobodzonej królowej przedstawiony jest przez radę przyboczną na małżonka; jak to ona
wprawdzie trochę się jeszcze certuje i wyprasza sobie jeden – jeden tylko – dzień
do namysłu, potem jednak, na przekór swej przysiędze, wyraża zgodę, tak że wśród
ogromnego zadowolenia i radości całego kraju dokonane zostaje to małżeństwo,
a okropność bezwiednie przydana jest do okropności, gdyż syn w grzechu poczęty
wstępuje w łożnicę małżeńską z własną matką – tego wszystkiego wywodzić tu
nie będę. Chciałbym jedynie przypomnieć punkty kulminacyjne akcji, nabrzmiałe
uczuciem, którym w tej kukiełkowej operze w tak przedziwnie cudowny sposób
czyni się zadość: i tak już na samym początku, gdy brat pyta siostrę, czemu jest
taka blada i „oczy jej czerń swoją utraciły”, a ona odpowiada mu: „Nic w tym
dziwnego, bo brzemienna jestem i z tej przyczyny pełna skruchy”. Albo gdy ona na
wieść o śmierci tego, którego w zbrodniczy sposób poznała, przedziwną wybucha
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skargą: „Przepadły me nadzieje, przepadły siły moje, o bracie mój jedyny, o moje
drugie ja!”, potem zaś okrywa trupa pocałunkami od stóp aż po czubek głowy, tak
że jej rycerze, przykro dotknięci tak przesadną boleścią, widzą się zmuszeni siłą
odrywać swoją panią od zmarłego. Albo gdy, w chwili kiedy odkrywa, z kim to
w najczulszym żyje małżeńskim porozumieniu, powiada doń: „O, słodki synu mój,
jedynym dziecięciem moim jesteś, mężem moim jesteś i panem, moim i brata mego
synem, o słodkie dziecię moje, i ty, mój Boże, po coś dopuścił, abym się narodziła?” Tak się to bowiem dzieje: dzięki wyjaśniającej tabliczce, którą sama niegdyś
napisała, a którą odnajduje teraz w sekretnej komnacie swego męża, dowiaduje się,
z kim to, dzięki Bogu nie urodziwszy i jemu jeszcze brata i wnuka swego brata
własnego, dzieli łoże; on więc teraz z kolei zaczyna przemyśliwać o pokutnej pielgrzymce, w którą też natychmiast bosą stopą wyrusza. Przychodzi do pewnego rybaka, który „po delikatności jego członków” poznaje, że nie ma do czynienia z pospolitym podróżnym, i w tym dochodzi z nim do porozumienia, że najściślejsza samotność jedynie mu przystoi. Rybak wywozi go szesnaście mil w morze, na falami
obmywaną skałę, i tam, kiedy już rozkazał nałożyć sobie kajdany na nogi, klucz
zaś od owych kajdan cisnął w morskie głębiny, spędza Grzegorz siedemnaście lat
pokuty, u kresu których czeka go przemożne wyniesienie do łaski, jego samego
wszakże, jak się wydaje, bynajmniej nie zaskakujące. W Rzymie umiera bowiem
papież, a ledwo oddał ostatnie tchnienie, z niebios rozlega się głos: „Szukajcie męża bożego Grzegorza i jego postanówcie namiestnikiem moim!” Śpieszą tedy gońcy
na wszystkie świata strony, a przybywają także do owego rybaka, który wszystko
sobie przypomina. I oto łowi rybę, a w brzuchu jej znajduje zatopiony niegdyś w
morzu klucz. Zawozi więc gońców do pokutnej skały, oni zaś wołają: „O, Grzegorzu, mężu boży, zstąp do nas ze skały, gdyż z woli Boga masz być postawiony namiestnikiem jego na ziemi!” A on co im odpowiada? „Skoro tak się Bogu podoba
– mówi spokojnie – to niechaj się dzieje wola Jego”. Skoro jednak dojeżdżają do
Rzymu i ma być wydany rozkaz uderzenia w dzwony – dzwony same z siebie, bez
ociągania się, biją wszystkie, głosząc donośnie, że tak pobożnego i pełnego mądrości papieża nigdy dotąd jeszcze nie bywało. Do matki jego również dociera sława błogosławionego męża, ona zaś, ponieważ słusznie mniema, iż nikomu, jeśli
nie temu wybrańcowi, nie powinna dziejów swego życia powierzyć, wyrusza na
spowiedź do Rzymu, do Ojca Świętego, który, gdy spowiedzi jej wysłuchał, poznał
ją i powiada do niej: „O, słodka moja matko, siostro i żono. O, przyjaciółko moja.
Szatan zamierzał do piekieł nas zawieść, lecz potęga łaski bożej temu przeszkodziła”. I buduje jej klasztor, gdzie by pełniła urząd ksieni, na krótki jednak czas. Obojgu im wolno bowiem wkrótce oddać dusze swoje Bogu.
Na tej to ponad wszelką miarę grzesznej, naiwnej i łaski pełnej historii skupił
Adrian cały dowcip i przerażenie, całą dziecięcą wnikliwość, fantastykę i uroczysty wyraz swego muzycznego malarstwa i chyba do tej części, albo szczególnie do
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niej właśnie, odnosić się może osobliwy epitet starego profesora z Lubeki o „Opętaniu przez Boga”. Wspomnienie to jest mi szczególnie bliskie, dlatego że „Gesta”
istotnie są jakby pewnego rodzaju regresją od muzycznego stylu „Straconych zachodów miłosnych”, podczas gdy konwencja „Cudów wszechświata” raczej zapowiada już konwencję „Apokalipsy”, a nawet tę, którą zastosował w „Faustusie”.
Tego rodzaju antycypacje lub przesunięcia zdarzają się często w życiu twórcy; łatwo jednak umiem sobie wyjaśnić artystyczną podnietę, która emanowała na mego
przyjaciela z tych materiałów: była to podnieta intelektualna, nie pozbawiona odcienia złośliwości i wyzwalającej trawestacji, wywodziła się bowiem z krytycznej
reakcji wobec nadętego patosu schyłkowej już epoki artystycznej. Dramat muzyczny czerpał swe tematy z romantycznej legendy, ze świata średniowiecznych
mitów, dając przy tym do zrozumienia, że tylko takie przedmioty godne są muzyki, że one tylko dorównują jej istocie. Na pozór Adrian się temu podporządkował,
w sposób nader destruktywny wszakże, ponieważ element dziwaczności, szczególnie zaś erotyczna krotochwila zastąpiły tu moralizatorskie kapłaństwo, przy odrzucaniu wszelkiej pompatycznej rozrzutności środków, a sama akcja przeniesiona
została na z natury rzeczy burleskową scenę kukiełkowego teatru. Podczas pracy
nad „Gesta” zależało Leverkühnowi niezmiernie na możliwości dokładnego przestudiowania specyfiki takiego właśnie teatru, a katolicko-barokowe zamiłowania
teatralne ludu, wśród którego pędził pustelniczy żywot, dawały mu też niejedną po
temu okazję. W Waldshut nie opodal mieszkał pewien drogerzysta, który rzeźbił
kukiełki i sporządzał dla nich kostiumy, Adrian zaś kilkakrotnie odwiedzał tego
człowieka. Wyjeżdżał również do Mittenwald, osady lutników w dolinie górnej
Izary, gdzie z kolei aptekarz oddawał się temuż zamiłowaniu: przy pomocy żony
i zręcznych synów swoich organizował we wsi przedstawienia kukiełkowe do tekstów Pocciego i Christiana Wintera, które ściągały tłumy publiczności, tak miejscowej jak i przyjezdnej. Leverkühn oglądał te występy i studiował przy tym, jak
zauważyłem, literaturę dotyczącą wielce kunsztownych pacynek oraz jawajskiej
gry cieni.
Wesołe to były i ożywione wieczory, kiedy to nam – czyli mnie, Schildknappowi, a także i Rudiemu Schwerdtfegerowi, który nie zaniedbywał żadnej okazji, aby
raz i drugi w tym uczestniczyć, – przegrywał na starym klawesynie pod postumentem Nike, w owej izbie o głębokich oknach, nowe fragmenty z przedziwnych swoich partytur, gdzie najsurowiej panująca harmonia, najbardziej skomplikowane
labirynty rytmu wyrażały największą naiwność, zaś pewien rodzaj dziecięco-hałaśliwego stylu – rzeczy najwymyślniejsze. Spotkanie królowej z owym podówczas
już świętym mężem, którego porodziła była niegdyś bratu swemu i którego jako
swego małżonka trzymała w objęciach wycisnęło nam z oczu łzy, jakie dotąd nigdy z nich nie płynęły, łzy śmiechu i fantastycznego wzruszenia, zmieszane ze sobą
w niepowtarzalny sposób; Schwerdtfeger zaś, w porywie przymilności, skorzystał
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z chwili, aby z okrzykiem: „Wspaniale to zrobiłeś!” objąć Adriana i przytulić jego
głowę do swojej. Ujrzałem, jak i bez tego gorzkie usta Rüdigera krzywią się z niesmakiem, i sam nie mogłem się powstrzymać od wymamrotania słowa: „Dość!”
i wyciągnięcia ręki, jak gdybym chciał odciągnąć zuchwalca, zapoznającego dystans.
Zapewne kosztowało go potem nieco trudu śledzenie toku rozmowy, jaka zawiązała się w izbie opata po tej poufnej produkcji. Mówiliśmy o więzi awangardy
z ludowością, o zniesieniu przepaści pomiędzy sztuką a przystępnością, pomiędzy
tym, co wzniosłe, a przyziemne, przepaści, jaką niegdyś wykopał w pewnym sensie – zarówno literacko, jak muzycznie – romantyzm, jako że potem większy niż
kiedykolwiek rozdźwięk i obcość pomiędzy tym, co godne, a co lekkie, tym, co
szlachetne, a co zajmujące, co postępowe, a co powszechnie dostępne, stanowiły
o losach sztuki. Czyżby skłonność do sentymentalizmu sprawiała, iż muzyka – która w tym wypadku reprezentowała wszystko inne – ze wzrastającą świadomością
zapragnęła uciec ze swego szacownego osamotnienia, odnaleźć pospólność bez
pospolitowania się i przemówić językiem zrozumiałym również i dla muzycznie
niewykształconych, aby rozumieli ją, podobnie jak rozumieją Wilczą Jamę, arię
Jungfernkranz i Wagnera? W każdym razie nie sentymentalizm był środkiem do
tego celu, lecz raczej już ironia, raczej szyderstwo, które, oczyszczając atmosferę,
łączyło się z obiektywizmem i żywiołowością we wspólną frondę przeciwko romantyzmowi, przeciw patosowi i proroctwom, przeciw dźwiękowemu oszołomieniu i literackości, rzec pragnę: na rzecz ponownego odkrycia samej muzyki jako
organizacji czasu. Jakież trudne zamierzenie! Jakże bliskie to bowiem było fałszywego prymitywizmu, a zatem znowu romantyczności. Utrzymać się na wyżynach
ducha; przemienić najwyszukańsze rezultaty rozwoju muzyki europejskiej w oczywistość, by nowość była dostępna każdemu; opanować ją zużytkowując swobodnie
jako dostępny budulec i dając wyczuć tradycję przekształconą w przeciwieństwo
epigonizmu; uczynić rzemiosło, choćby najbardziej udoskonalone, całkowicie niepostrzegalnym, ukryć i przetopić wszelki kunszt instrumentacji i kontrapunktu na
artystycznie skuteczną prostotę, bynajmniej nie prostacką, prostotę intelektualnie
sprężystą, – oto, co wydawało się zadaniem i dążeniem sztuki.
Mówił przeważnie Adrian, my, pozostali, sekundowaliśmy mu zaledwie. Podniecony uprzednią produkcją mówił nieco gorączkowo, z rumieńcami na policzkach i z płonącymi oczyma, nie płynnie zresztą, lecz raczej rzucając słowa, z tak
gwałtowną gestykulacją przecie, iż wydawało mi się, że nigdy dotąd wobec mnie
ani w obecności Rudiego nie wynurzał się tak elokwentnie. Schildknapp dał wyraz
swej niewierze w odromantyzowanie muzyki. Jest ona chyba zbyt głęboka i istotnie
z romantyzmem związana, aby kiedykolwiek bez poważnego naturalnego uszczerbku mogła się go wyprzeć. Adrian na to:
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– Chętnie przyznam panu rację, jeśli pod słowem romantyzm pojmuje pan ciepło
uczucia, którego się muzyka dzisiaj w służbie technicznego intelektualizmu wypiera. Jest to na pewno zapieranie się samej siebie. Lecz to, co nazywamy oczyszczeniem komplikacji, aby uczynić z niej prostotę, w zasadzie jest tym samym, co
odzyskanie witalności i siły uczucia. Gdyby to było możliwe, – komu ten – jakżebyś ty to nazwał? – zwrócił się ku mnie i sam sobie odpowiedział: – powiedziałbyś
p r z e ł o m . Tak, komu by się ten przełom udał – ze stanu duchowego chłodu w
zuchwały świat nowych uczuć, tego trzeba by chyba nazwać zbawicielem sztuki.
Zbawienie – mówił dalej, nerwowo wzruszywszy ramionami – romantyczne słowo;
a także słowo harmonisty, zawołanie rozanielonej kadencji w muzyce harmonicznej. Czyż to nie śmieszne, że muzyka uważała siebie przez pewien czas za drogę
do zbawienia, podczas gdy sama, jak i wszelka sztuka, tego zbawienia potrzebuje,
a mianowicie od pompatycznej izolacji, tego owocu emancypacji kulturalnej oraz
wyniesienia kultury do roli namiastki religii, od samotności pośród intelektualnej
elity zwanej „publicznością”, która niebawem przestanie już istnieć, która już nie
istnieje, tak że sztuka będzie wkrótce całkowicie samotna, aż do obumarcia samotna, chyba że znajdzie drogę do „ludu”, co znaczy wyrażając się mniej romantycznie: do ludzi.
Mówił to wszystko i pytał o to wszystko półtonem, jednym tchem, w tonie zwykłej konwersacji, lecz z ukrytym drżeniem w głosie, którego znaczenie pojęliśmy
dopiero, gdy dokończył:
– Cały stosunek sztuki do życia zmieni się, wierzcie mi, będzie się przemieniać,
a mianowicie stanie się skromniejszy i weselszy – nieunikniona to rzecz i całe to
szczęście. Odpadnie z niej wiele melancholijnej ambicji i ponowna niewinność,
a nawet niefrasobliwość stanie się jej udziałem. Przyszłość ujrzy ją i ona sama widzieć siebie będzie w roli służebnej wobec społeczności, która wchłonie znacznie
więcej niż tylko „wykształcenie” i nie posiądzie kultury, być może jednak sama
będzie kulturą. Jedynie z trudem możemy to teraz sobie wyobrazić, a przecież urzeczywistni się to i będzie czymś naturalnym: sztuka bez cierpienia, psychicznie zdrowa, nieuroczysta, radośnie ufna, sztuka z całą ludzkością za pan brat...
Przerwał i wszyscy trzej milczeliśmy wstrząśnięci! Bolesne to bowiem, a zarazem podniosłe słyszeć, gdy samotność mówi o wspólnocie, niedostępność o ufności. Mimo całe wzruszenie w głębi duszy niezadowolony byłem jednak z jego zwierzenia, niezadowolony z niego. To, co powiedział, nie zgadzało się z nim, z jego
dumą, z jego, jeśli kto woli, pychą, którą kochałem, do której sztuka ma prawo.
Sztuka jest sprawą ducha, duch zaś wcale a wcale nie powinien czuć się obowiązany do czegokolwiek wobec społeczeństwa, wobec wspólnoty, – wzbronione mu to
jest nawet, w moim rozumieniu, w imię jego wolności i szlachectwa. Sztuka, która
„idzie w lud”, która swoimi czyni potrzeby tłumu, prostaczków, wyrobników, marnieje, a narzucać jej to jako obowiązek, dopuszczać choćby z racji państwowych
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jedynie sztukę zrozumiałą dla prostaczków, oto, co j e s t najgorszym wyrobnictwem i zabójstwem ducha. Duch, jestem o tym przekonany, mimo najśmielszych,
niezdyscyplinowanych, niedostępnych tłumowi wyskoków, poszukiwań i prób,
może być pewien, że w jakiś wysoce pośredni sposób służy człowiekowi – na dłuższą metę zaś nawet ludziom.
Niewątpliwie takie było również naturalne stanowisko Adriana. A jednak spodobało mu się wyprzeć się go i zapewne myliłem się, usiłując w tym dostrzec wyparcie się własnej pychy. Prawdopodobnie była to raczej próba uzyskania popularności – z racji najwyższej już pychy. Gdybyż tylko głos tak mu nie drżał, kiedy
mówił o potrzebie zbawienia sztuki, o jej „za pan brat” z ludzkością, – gdybyż nie
to jego poruszenie, które mimo wszystko wzbudziło we mnie pokusę, aby uścisnąć
mu rękę. Powstrzymałem się jednak od tego i raczej zwróciłem niespokojne oko
na Rudiego Schwerdtfegera w obawie, czy nie zechce na domiar wszystkiego ponownie wziąć go w ramiona.

XXXII
Zaślubiny Inez Rodde z profesorem dr. Helmutem Institorisem odbyły się w owym
początkowym okresie wojny, kiedy kraj był jeszcze pełen nadziei, ja sam zaś znajdowałem się na froncie, wiosną 1915 roku, według wszelkich mieszczańskich przepisów, ze ślubem cywilnym i kościelnym, ucztą weselną w hotelu „Cztery Pory
Roku” oraz podróżą młodej pary do Drezna i Saskiej Szwajcarii – a wszystko to
jako zakończenie długiego okresu obopólnej próby, który widocznie doprowadził
ich do wniosku, że sobie odpowiadają. Czytelnik wyczuwa ironię, którą zresztą doprawdy bez złośliwości wkładam w słowo „widocznie”; wniosek taki bowiem wcale
nie istniał, albo może i istniał od samego początku, stosunki zaś pomiędzy dwojgiem młodych bynajmniej nie uległy jakiemuś rozwojowi od chwili, kiedy Helmut
zbliżył się do senatorskiej córki. Przyczyny, które przemawiały za ich związkiem,
były w chwili ich zaręczyn i zaślubin nie mniej ważkie, co i podówczas, i nic nowego do nich nie doszło. Lecz uczyniono formalnie zadość klasycznej maksymie:
„Niechajże bada, kto się na wieki z innym wiąże”, a długość owej próby zdawała
się również w końcu sprzyjać pozytywnemu jej wynikowi – nadto zaś jeszcze dochodziła niejaka potrzeba połączenia się z powodu wojny: ledwo się zaczęła, a już
przecież powodowała przedwczesną dojrzałość niejednej niezdecydowanej skłonności. Inez zawsze była mniej lub więcej gotowa do wypowiedzenia swego „tak”
dla względów psychologicznych – czy też powinienem powiedzieć: materialnych,
niechże się to więc nazywa: z racjonalnych pobudek, – lecz ponadto zaważyła tu
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wielce okoliczność, że Klaryssa z końcem ubiegłego roku opuściła Monachium
i otrzymała pierwsze swoje engagement w Celle nad Allerą, tak że siostra jej musiałaby pozostać sama z matką, której cygańskie skłonności, choć umiarkowane –
ganiła tak stanowczo.
Senatorowa zresztą w radosnym wzruszeniu przeżywała mieszczańską stabilizację swojej córy, do czego po macierzyńsku przyczyniła się była przez utrzymywanie swego salonu i rozległych stosunków towarzyskich. Sama przy tym także
odniosła niejaki zysk, mogąc tym sposobem zaspokoić swą „południowoniemiecką”,
nieco swobodną radość życia, a zmierzchająca jej uroda zbierała w tym okresie
hołdy od zapraszanych mężczyzn, Knötericha, Kranicha, Zinka, Spenglera, młodych adeptów szkoły teatralnej itd. Cóż, myślę, że nie posuwam się zbyt daleko,
a raczej posuwam się tylko tak daleko, jak trzeba, kiedy powiadam, że również
i z Rudim Schwerdtfegerem żyła na stopie wielce żartobliwej, zaczepnie trawestującej stosunki pomiędzy matką a synem, i że właśnie w rozmowach z nim nader
często dawał się słyszeć jej zalotnie gruchający śmiech, tak dla niej charakterystyczny. Po tym wszystkim jednak, co już wyżej zaznaczyłem, a nawet wyraźnie
na temat wewnętrznego życia Inez powiedziałem, mogę już pozostawić czytelnikowi wyobrażenie sobie owego skomplikowanego uczucia obrzydzenia, hańby
i wstydu, jakie wobec tych błazeństw odczuwała. Zdarzyło się w mojej obecności,
że podczas sceny tego rodzaju nagle z pałającymi policzkami opuściła matczyny
salon i uciekła do swego pokoju, – po kwadransie zaś, jak się tego być może spodziewała i pragnęła, Rudolf zastukał do jej drzwi dopytując o powody jej zniknięcia, które z pewnością były mu znane, lecz które oczywiście nie przechodziły przez
usta, – oznajmiając, jak bardzo jej tam wszystkim brak i usiłując na wszystkie tony,
nawet tonem braterskiej czułości, wybłagać jej powrót. Nie uspokoił się, dopóki
mu nie przyrzekła, że – wprawdzie nie z nim razem, co to, to jednak nie, ale po
pewnym czasie przyłączy się znów do towarzystwa.
Przepraszam za przypóźne włączenie tu tego wydarzenia, które mi utkwiło w pamięci, lecz które senatorowej, teraz, gdy zaręczyny i małżeństwo Inez stały się już
faktem dokonanym, beztrosko uleciało z pamięci. Nie tylko, że nie zaniedbała otoczyć tego ślubu całym splendorem, a nie mogąc obdarzyć córki znaczniejszym posagiem w pieniądzach, dała jej przynajmniej hojną wyprawę w bieliźnie i srebrach,
lecz wyzbyła się również poniektórych sztuk starodawnych mebli, jakichś rzeźbionych skrzyń, tego czy owego z delikatnych, złoconych krzesełek, a to, aby się przyczynić do urządzenia wielkopańskiego mieszkania, wynajętego przez nowożeńców
przy Prinzregentenstrasse, na drugim piętrze, z frontowymi pokojami na Ogród Angielski. I jakby chcąc siebie i innych przekonać, że jej towarzyska gościnność, że owe
wesołe wieczorki w jej salonie istotnie służyć miały jedynie szczęściu i przyszłości córek, jęła przejawiać wyraźne pragnienie abdykacji i odejścia od życia światowego, przestała przyjmować, a w rok mniej więcej po zamążpójściu Inez zlikwido296

wała mieszkanie przy Rambergstrasse, przestawiając swą wdowią egzystencję na
tor całkiem odmienny, mianowicie wiejski: przeniosła się do P f e i f f e r i n g ,
gdzie, prawie nie zwracając tym uwagi Adriana, wynajęła mieszkanie w niskim
domku z kasztanami u frontu przy otwartym placyku naprzeciw obejścia Schweigestillów, gdzie to niegdyś kwaterował był ów artysta, malujący tak posępne krajobrazy moczarów Waldshut.
Siła atrakcyjna tego skromnego i cichego zakątka wobec wszelkiego autoramentu ludzi dystyngowanie zrezygnowanych lub ciężko doświadczonych życiem była
osobliwa: należało to chyba tłumaczyć charakterem jego właścicieli, zwłaszcza
zaś czerstwej gospodyni, Elzy Schweigestill, i jej darem „wyrozumienia”, któremu
z cudowną przenikliwością dała świadectwo w przypadkowej rozmowie z Adrianem, kiedy to poinformowała go, że senatorowa zamierza sprowadzić się naprzeciwko. – Całkiem to proste – orzekła w swoim bawarskim dialekcie – całkiem proste i zrozumiałe, panie Leverkühn, zaraz to zobaczyłam. Ona ma dość miasta, ludzi
i towarzystwa, pań i panów, bo z wiekiem nabrała tej wstydliwości. Różnie z tym
zresztą, bo są takie, co im nic nie szkodzi, umieją to sobie ułożyć, a nawet im przystoi. Te, co tylko z biegiem czasu robią się na stateczne szelmy z siwymi loczkami
na uszach, nieprawdaż, i tak dalej, i przez tę całą swoją obecną godność pozwalają
wcale smacznie przezierać temu, co to niegdyś wyprawiały, i niejedno pomyśleć –
a mężczyźni więcej się na to biorą, niżby się kto spodziewał. Ale niektórym się to
nie udaje i wcale im też nie przystoi, i gdy im policzki wyschną, szyja się pomarszczy, pod względem zębów też nie mają co pokazywać przy śmiechu, to wstydzą
się i martwią przed lustrem, i nie chcą się już ludziom na oczy pokazywać, i taką
mają potrzebę jak chore stworzenie, aby się skryć. A jeśli nie zęby i szyja, to włosy są wstydem i utrapieniem. A u pani senatorowej to właśnie te włosy, zaraz to
widziałam. Poza tym wszystko by jeszcze uszło, ale te włosy, wie pan, wychodzą
jej nad czołem, tak że z nasadą zrobiło się niekoniecznie i nawet karbówkami tam
od przodu nic się wyspekulować nie da, i to cała rozpacz, bo to wielka bieda, niech
mi pan wierzy! Więc rezygnuje już ze świata i sprowadza się do Schweigestillów,
to całkiem proste.
Tyle pani Elza ze swym równo przeciągniętym, z lekka już srebrem przyprószonym przedziałkiem, który w samym swym środku ukazywał białą skórę głowy. Adrian, jak już wspomniałem, niezbyt się przejął przybyciem nowej lokatorki z przeciwka, która, po raz pierwszy odwiedziwszy Schweigestillów, kazała się do niego
zaprowadzić na chwilę krótkiej rozmowy, potem jednak, szanując potrzebny mu do
pracy spokój, odwzajemniała jego rezerwę własną powściągliwością i raz jeden tylko, zaraz na początku, przyjęła go u siebie herbatą, – w tych kilku skromnych, biało tynkowanych i niskich izdebkach na ocienionym kasztanami parterze, dziwacznie
zagraconych resztkami jej mieszczańsko eleganckiego umeblowania, kandelabrami,
wyściełanymi fotelami, pejzażem Złotego Rogu w ciężkich ramach i fortepianem,
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przykrytym brokatową serwetą. Odtąd, kiedy spotykali się we wsi albo na polnych
dróżkach, zamieniali jedynie uprzejme pozdrowienie albo też spędzali kilka minut
na rozmowie o ciężkim położeniu kraju, o rosnącym braku żywności po miastach,
który tu znacznie mniej odczuwano, tak że odosobnienie senatorowej uzyskało
pewne praktyczne usprawiedliwienie oraz pozór czegoś w rodzaju zapobiegliwej
przezorności, umożliwiało jej bowiem stąd, z Pfeiffering, zaopatrywanie obu córek, a nawet byłych przyjaciół domu, jak, powiedzmy, Knöterichów, w żywność:
jaja, masło, mąkę i kiełbasy. Z wysyłania tych paczek i przesyłek uczyniła sobie
w okresie najcięższych lat niemal zawód.
Inez Rodde, bogata obecnie i uzbrojona wobec przeciwności życia, przejęła spośród małego grona dawnych bywalców matczynego salonu Knöterichów, jak również numizmatyka dr. Kranicha, Rudiego Schwerdtfegera, Schildknappa i mnie –
lecz nie Zinka, Spenglera ani ludku teatralnego, koleżanek i kolegów Klaryssy, –
a to, aby zapewnić sobie i swemu mężowi towarzystwo, uzupełnione jeszcze przez
środowisko uniwersyteckie, młodszych i starszych docentów obu wyższych uczelni,
wraz z paniami. Z panią Knöterich, Natalią, o egzotycznej, hiszpańskiej urodzie,
przestawała Inez na przyjaznej, wręcz poufałej stopie, mimo iż urocza ta kobieta
posiadała ustaloną już niewątpliwie opinię osoby hołdującej morfinie, – pomówienie, które według mojej obserwacji potwierdzał upajająco wymowny blask jej oczu
na początku każdego przyjęcia, a także regularne jej zniknięcia, podczas których
odświeżała widocznie zamierające stopniowo ożywienie. W fakcie, że Inez, tak
dbająca o swą konserwatywną godność i patrycjuszowską cześć, Inez, która zdecydowała się na małżeństwo jedynie ze względu na możność zaspokojenia tych swoich tęsknot, wolała przestawać z Natalią niż ze zrównoważonymi małżonkami kolegów męża, typowymi żonami niemieckich profesorów, że odwiedzała ją
prywatnie i przyjmowała ją w cztery oczy, dostrzegam bardzo wyraźnie dwoistość
jej natury, a także, jak bardzo wątpliwego w istocie gatunku była jej mieszczańska
tęsknota za przyzwoitością i legalnością osobistego życia.
Nigdy nie wątpiłem, że nie kochała męża, tego małostkowego, w sobie samym
z racji estetycznych snów o sile rozmiłowanego teoretyka sztuki. Okazywała uczucie z rozmysłem konwencjonalne, a prawdą jest także, że doskonałą dystynkcją, wydelikaconą jeszcze owym poniekąd czułym i męcząco-szelmowskim sposobem bycia
reprezentowała jego społeczną rangę. Akuratność, z jaką prowadziła dom i przygotowywała przyjęcia, nazwać by raczej należało bierną pedanterią – i to w okolicznościach ekonomicznych, które z roku na rok coraz bardziej utrudniały zachowanie
mieszczańskiej poprawności. W utrzymywaniu drogiego i pięknego mieszkania
z perskimi dywanami na lustrzanych parkietach pomagały jej dwie dobrze wytresowane i comme il faut odziane służące, w czepeczkach i wykrochmalonych fartuszkach, z których jedna, pokojówka, pełniła u niej funkcje garderobianej. Dzwonienie
na ową Zofię było prawdziwą pasją Inez. Czyniła to bez ustanku, dla samej przy298

jemności wielkopańskiej obsługi i zapewnienia sobie troskliwości i opieki, jakie
swym małżeństwem okupiła. Na Zofii także spoczywał obowiązek pakowania niezliczonych waliz i walizeczek, jakie Inez zabierała ze sobą wyjeżdżając z Institorisem na wieś, do Tegernsee albo do Berchtesgaden, choćby tylko na kilka dni. Te
zwały bagażu, którymi obciążała się przy każdej najmniejszej wycieczce ze swego
przytulnego gniazdka, były dla mnie również symbolem jej potrzeby opieki oraz
jej lęku przed życiem.
Muszę jeszcze opowiedzieć o wymuskanym, ośmiopokojowym mieszkaniu przy
Prinzregentenstrasse. Było ono ze swymi dwoma salonami, z których jeden, nieco
przytulniej urządzony, służył na użytek codzienny, ze swoją dużą salą jadalną z rzeźbionego dębu, z gabinetem-palarnią o obitych skórą klubowych fotelach, sypialnią
małżeńską, gdzie nad bliźniaczymi łożami z żółtej, polerowanej gruszy unosiły się
reminiscencje baldachimu, na damskiej zaś toalecie, ułożone starannie według wielkości, połyskiwały kryształowe flakony i srebrne przybory – było ono, powiadam,
wzorem jeszcze lat kilka w tym czasie rozkładu trwać mającego niemieckiego domu
rodzinnego ze środowiska kulturalnego mieszczaństwa – również i ze względu na
„dobre książki”, które porozkładano wszędzie – w salonie, saloniku, gabinecie,
a przy zakupie których unikano, po części ze względów reprezentacyjnych, po części dla higieny psychicznej, wszystkiego, co podniecające czy demoralizujące: były
tam więc solidne dzieła o treści kształcącej, studia historyczne Leopolda von Ranke,
pisma Gregoroviusa, prace z dziedziny historii sztuki, klasycy francuscy i niemieccy, słowem, zasadniczą część zbioru stanowił element stabilny i konserwatywny.
Z biegiem lat mieszkanie stawało się jeszcze piękniejsze, a co najmniej kompletniejsze i barwniejsze; dr Institoris przyjaźnił się bowiem z poniektórymi monachijskimi malarzami o umiarkowanych tendencjach galerii Glas-Palast (własny jego
gust estetyczny był przy całym teoretycznym poparciu dla pompatycznej gwałtowności nad wyraz spokojny), zwłaszcza zaś z niejakim Nottebohmem, rodem z Hamburga, żonatym, zapadłolicym, spiczastobrodym i zabawnym człowiekiem, uzdolnionym i wesołym imitatorem aktorów, zwierząt, instrumentów muzycznych oraz
profesorów, prawdziwą podporą zanikających już co prawda festynów zapustnych,
nader zręcznie posługującym się techniką łowienia wśród towarzystwa zamówień
portretowych, jako artysta zaś, wolno mi chyba tak powiedzieć, przedstawicielem
ulizanego malarstwa podlejszej rangi. Institoris, nawykły do naukowego kontaktu
z arcydziełami, albo nie widział różnicy pomiędzy nimi a wypracowaną przeciętnością, albo też sądził, że długi przyjaźni powinien spłacać zamówieniami, ponadto zaś nie pragnął mieć na własnych ścianach nic poza nie prowokującym ugrzecznieniem i uspokajającą elegancją, w czym niewątpliwie, jeśli nie ze względu na
gust, to z racji jej postawy życiowej znajdował zdecydowane poparcie żony. Dlatego też dali się za znaczną sumę z wielkim podobieństwem i bardzo banalnie sportretować przez Nottebohma; każde osobno i także razem, a potem, gdy przybyły
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dzieci, zamówiono u wesołka rodzinny portret Institorisów naturalnej wielkości,
iście marionetkowe malowidło, którego pokaźną płaszczyznę pokrywało rozrzutnie
mnóstwo farby olejnej i lśniącego werniksu i które, w bogatych ramach, opatrzone
od góry i dołu własnym oświetleniem elektrycznym, zdobiło salon.
Gdy przybyły dzieci, powiadam. Bo urodziły się dzieci i z jakąż starannością,
można by powiedzieć: z heroicznym zapoznawaniem okoliczności, coraz mniej
sprzyjających wytwornemu mieszczaństwu, były one hodowane i wychowywane –
jakby dla świata takiego, jakim był niegdyś, nie zaś dla tego, którym miał się stać.
Już z końcem 1915 roku obdarzyła Inez swego małżonka córeczką, której dano imię
Lukrecja, spłodzoną w żółto polerowanym łożu pod baldachimem na kolumienkach,
tuż obok uszeregowanych symetrycznie na szklanym blacie srebrnych przyborów
toaletowych. Inez zaś oświadczyła natychmiast, że zamierza uczynić z niej doskonale wychowaną panienkę „une jeune fille accomplie”, jak się wyraziła w swojej
nabytej w Karlsruhe francuszczyźnie. Dwa lata później pojawiły się jeszcze bliźnięta, znowu dziewczynki, które w równie elegancki i wytworny sposób, przy czekoladzie, porto i słodyczach, zostały ze srebrnej kwiatami uwieńczonej misy ochrzczone
imionami Aennchen i Riekchen. Wszystkie trzy były to białe, sepleniące wdzięcznie i pieszczotliwie, zatroskane o swoje falbanki u sukienek, najwyraźniej ulegające presji macierzyńskiej manii nieskazitelności i w jakiś smutny sposób nieustannie
sobą zajęte, cieplarniane roślinki i luksusowe stworzonka, które najwcześniejsze
dni spędziły w wytwornych koszyczkach o jedwabnych firankach i które mamka
(gdyż Inez nie karmiła sama, lekarz domowy jej to odradził), całkiem już z mieszczańska wysztafirowana kobiecina z ludu, woziła na spacer pod lipami Prinzregentenstrasse w niskim wózeczku najmodniejszej konstrukcji, na gumowych kółkach.
Później sprawowała nad nimi opiekę bona, wykwalifikowana freblanka. Jasny pokój, w którym wzrastały, gdzie stały ich łóżeczka i gdzie Inez odwiedzała je, gdy
tylko pozwalały jej na to obowiązki gospodarskie i troska o własny wypielęgnowany wygląd, był ze swym barwnym fryzem baśniowych rycin i z równie baśniowymi mebelkami dla krasnoludków, z podłogą krytą kolorowym linoleum, z całym
swoim światem porządnie na ściennych regałach ustawionych zabawek, misiów,
baranków na kółkach, pajaców, lalek z pracowni Käthe Kruse i pociągów, wzorem
dziecięcego raju, według wszelkich reguł sztuki.
Czyż mam tu powiedzieć albo raczej powtórzyć, że z całym tym porządkiem
coś najwyraźniej było nie w porządku, że opierał się na pozorach, aby nie rzec: na
kłamstwie, i że nie tylko z zewnątrz był coraz bardziej podawany w wątpliwość,
lecz że był dla wyostrzonego współczuciem wzroku również i wewnętrznie grząski i ani uszczęśliwiał, ani mu w głębi duszy dawano wiarę, ani był jej prawdziwie
spragniony? Całe to poprawne szczęście wydawało mi się zawsze świadomym wypieraniem się i zamazywaniem jego problematyczności; w dziwnej też znajdowało
się niezgodzie z kultem cierpienia, któremu hołdowała Inez, a moim zdaniem ko300

bieta ta była zbyt inteligentna, aby nie zdawać sobie sprawy z tego, że wyidealizowany mieszczański inkubator, w który przesadnie zmieniała egzystencję swoich
dzieci, był wyrazem i hyperkompensatą faktu, że ich nie kochała, lecz że widziała
w nich owoce związku, który zawarła z nieczystym kobiecym sumieniem i w którym żyła pośród fizycznych oporów.
Miły Boże, oczywiście, że dla żadnej kobiety nie mogło być oszałamiającą rozkoszą sypianie z Helmutem Institorisem! Tyle i ja się znam na kobiecych marzeniach i wymaganiach i zawsze zmuszony byłem wyobrażać sobie, że Inez znosząc
to jedynie w poczuciu obowiązku i, aby tak rzec, z odwróconą twarzą płodziła jego
dzieci. Gdyż były jego dziećmi, podobieństwo wszystkich trzech do niego nie dopuszczało żadnej wątpliwości i znacznie przewyższało podobieństwo do matki, być
może dlatego, że duchowy jej udział przy ich poczęciu był tak nikły. I w ogóle nie
chciałbym tu w żaden sposób urazić męskiej godności tego małego pana. Był on
z pewnością prawdziwym mężczyzną, choć homunkulusowej postaci, i przez niego to zaznała Inez rozkoszy, – rozkoszy bez szczęścia, na której to ubogiej glebie
mogła się bujnie rozrastać jej namiętność.
Powiedziałem już przecie, że Institoris, z chwilą gdy zaczął się ubiegać o panieństwo Inez, czynił to właściwie dla kogoś innego. Tak więc i jako mąż był jedynie tym, który zbudził w niej nieznane pragnienia, dał jej połowiczne, w istocie
poniżające doświadczenie szczęścia, domagające się uzupełnienia, weryfikacji, zadośćuczynienia, i tęsknotę, jaką żywiła wobec Rudiego Schwerdtfegera, a którą mi
w rozmowie w tak dziwny sposób zwierzyła, rozpłomienił w namiętność. Sprawa
jest całkiem jasna: jako przedmiot zalotów zaczęła myśleć o nim z niepokojem, jako
doświadczona kobieta zakochała się w nim z pełnią świadomości, uczucia i pożądania. A nie może też ulegać wątpliwości, że ów młody człowiek nie mógł nie usłuchać tego namiętnego i z psychiczną przewagą napierającego nań uczucia, – powiedziałbym niemal: „ładnie” by to wyglądało, gdyby go nie usłuchał, przy czym
dźwięczy mi w uszach siostrzane: „Hop! chłopcze, co też panu strzeliło do głowy,
poskocz łaskawie na jednej nodze!” Powtarzam: nie piszę powieści, nie pretenduję
wcale do wszechwiedzy autora, opisującego dramatyczne fazy intymnej ewolucji
ukrytej przed oczami świata. Jedno pewne, że Rudolf, przyciśnięty do muru, bezwolnie i z westchnieniem: „Cóż robić?” usłuchał owej dumnej komendy, – przy
czym doskonale mogę sobie wyobrazić, jak jego zamiłowanie do flirtu i początkowo niewinne zadowolenie z coraz to bardziej napiętej i gorętszej sytuacji wciągnęło go w przygodę, której, bez owej skłonności do igrania z ogniem, łatwo mógł był
uniknąć.
Innymi słowy: pod płaszczykiem mieszczańskiej nieskazitelności, owej osłony,
której tak chorobliwie i nostalgicznie pragnęła, Inez Institoris żyła w cudzołóstwie
z owym już według swej psychicznej konstrukcji, a nawet i sposobu bycia chłopięcym ulubieńcem kobiet, który przyczyniał jej zwątpień i trosk, tak jak zazwyczaj
301

lekkomyślna kobieta przyczynia zwątpień i trosk poważnej męskiej miłości, a jej
obudzone w niemiłym małżeństwie zmysły znajdowały w jego ramionach zaspokojenie. Żyła tak lata całe, od chwili, która, jeśli się nie mylę, przypada na pierwsze miesiące po jej ślubie, aż po sam koniec dziesięciolecia, a jeśli potem tak już
nie żyła, to dlatego że ten, którego wszelkimi siłami usiłowała przy sobie zatrzymać, wymknął się jej. Ona była tą, która, grając jednocześnie rolę wzorowej gospodyni i matki, dyrygowała tym stosunkiem, maskowała go i przeprowadzała wszelkie
manipulacje, – była to codziennie powtarzana sztuka, podwójne życie, co, oczywiście, szarpało nerwy i ku najwyższemu przerażeniu zagrażało niepewnemu urokowi jej postaci, – w ten choćby sposób, że maniakalnie poniekąd pogłębiało dwie
zmarszczki u nasady nosa, pomiędzy jasnymi łukami brwi. Przy tym wszystkim,
mimo wszelką ostrożność, przebiegłość i mistrzowską dyskrecję w ukrywaniu przed
światem tego rodzaju odchyleń, chęć takiego ukrywania nie jest nigdy wyraźna
i niezłomna u obu stron: zarówno u mężczyzny, któremu pochlebiać musi, kiedy
istnieją przynajmniej domysły jego powodzenia, jak nawet i u kobiety, której seksualna próżność wprost domaga się tego, aby i inni wiedzieli, iż nie jest skazana
wyłącznie na pieszczoty małżonka, co do których nikt nie ma szczególnie wysokiego wyobrażenia. Stąd też chyba się nie mylę sądząc, że środowisko monachijskie dość powszechnie wiedziało o bocznych ścieżkach, którymi chadzała Inez Institoris, choć prócz Adriana Leverkühna nigdy nie zamieniłem z nikim ani słowa
na ten temat. Posuwam się nawet aż do przypuszczenia, że sam Helmut również
znał prawdę: niejaka mieszanina oświeconej łagodności i z pewnym zastrzeżeniem
współczującej tolerancji oraz umiłowania spokoju, jaka się w nim niekiedy przejawiała, przemawia za tym przypuszczeniem, towarzystwo bowiem nierzadko uważa
małżonka za jedynego ślepca, podczas gdy on z kolei sądzi, iż poza nim nikt o niczym nie wie. Oto spostrzeżenie starego człowieka, który przypatrzył się życiu.
Nie odnosiłem wrażenia, aby Inez szczególnie się martwiła czyjąkolwiek współwiedzą. Robiła, co mogła, aby tego uniknąć, lecz było to raczej zachowywanie pozorów, – kto chciał koniecznie, mógł wiedzieć, aby tylko jej nie przeszkadzał. Namiętność jest zbyt przejęta sobą, aby podejrzewać, że ktokolwiek może być jej serio
nieprzyjazny. Przynajmniej jest tak zawsze w sprawach miłosnych, gdzie uczucie
uzurpuje sobie wszelkie prawa tego świata i nawet łamiąc zakazy i siejąc zgorszenie mimo woli liczy na wyrozumiałość. Jakżeby Inez, jeśli w ogóle uważała się za
całkowicie nie podejrzewaną, mogła ni z tego, ni z owego osądzić, że należy mnie
we wszystko wtajemniczyć? A przecież uczyniła to bez żadnych niemal osłonek –
tyle tylko, że nie wymieniając pewnego nazwiska – podczas wieczornej rozmowy
– było to chyba jesienią 1916 roku – rozmowy, na której wyraźnie jej bardzo zależało. W przeciwieństwie do Adriana, który, jeśli spędzał czasami wieczór w Monachium, wracał zawsze pociągiem o jedenastej do Pfeiffering, wynająłem sobie
podówczas w Schwabing, w pobliżu Bramy Zwycięstwa, przy Hohenzollernstrasse
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mały pokoik, aby być niezależnym i w razie potrzeby mieć pied à terre w stolicy.
Mogłem więc, zaproszony na kolację do Institorisów jako ich stary przyjaciel, chętnie przystać na popartą przez męża prośbę Inez, uczynioną jeszcze przy stole, abym
i później dotrzymał jej towarzystwa, po wyjściu Helmuta, który miał jeszcze zamiar
zagrać w karty w klubie „Allotria”. Institoris wyszedł zaraz po dziewiątej, życząc
nam miłej pogawędki. A potem pani domu i gość znaleźli się sami w używanym
na co dzień saloniku, wyposażonym w koszykowe, wyściełane poduszkami meble
i gdzie na konsolce z kolumienkami stało alabastrowe popiersie Inez, dzieło zaprzyjaźnionego rzeźbiarza, bardzo podobne, bardzo pikantne, znacznie pomniejszone
w rozmiarach, lecz niezwykle wyraziste, z jej ciężkimi włosami, zamglonym spojrzeniem, delikatną, nieco ukośnie naprzód wysuniętą szyjką i ustami w szelmowskim zasmuceniu ściągniętymi w ciup.
I oto znowu byłem powiernikiem, tym „dobrym”, żadnych wzruszeń nie wzbudzającym człowiekiem, w przeciwieństwie do całego świata pokus, których ucieleśnienie Inez widziała zapewne w owym chłopcu, o którym chciała ze mną mówić.
Powiedziała to sama: stan rzeczy, bieg spraw, przeżycia, miłość, szczęście i ból traciły wszelką wartość, jeśli pozostawały nieme, doświadczane i przecierpiane tylko.
Nie kontentowały się milczeniem i mrokiem. Im bardziej były skryte, tym bardziej
pożądały kogoś trzeciego, zaufanego, dobrego, z którym można by o nich mówić,
– i ja nim właśnie byłem; zrozumiałem to i przyjąłem na siebie tę rolę.
Po odejściu Helmuta, jak gdyby znajdował się jeszcze w zasięgu naszych głosów, mówiliśmy czas jakiś o sprawach obojętnych. Nagle, zaskakując mnie niemal,
powiedziała
– Serenusie, czy pan mnie gani, gardzi mną, potępia?
Udawanie, że nie wiem, o co chodzi, byłoby nonsensem.
– Bynajmniej, Inez – odparłem. – Broń Boże! Zawsze sobie powtarzam te słowa:
„Mnie pomsta, ja oddam – mówi Pan”. A wiem, że On wtapia już karę w samo wykroczenie, tak że ono nią przesiąka i jedno nie da się oddzielić od drugiego, szczęście zaś i kara stają się tym samym. Musi pani bardzo cierpieć. Czyż siedziałbym
tutaj, gdybym miał być stróżem moralności? Nie przeczę, że l ę k a m się o panią.
Lecz i to zachowałbym dla siebie, gdyby mnie pani nie zapytała, czy ją potępiam.
– Czymże jest cierpienie, czymże jest lęk i upokarzające niebezpieczeństwo –
powiedziała – w porównaniu z tym jedynym, słodkim, niezbędnym triumfem, bez
którego żyć się nie chce: przywiązać do siebie istotę tak lekkomyślną, nieuchwytną, światową, która dręczy człowieka swymi niestałymi względami, która niemniej
jednak posiada prawdziwe ludzkie wartości, obstawać przy tych poważnych wartościach, zmusić jego próżność do powagi, okiełznać lekkoducha i wreszcie, wreszcie, nie jeden raz tylko, lecz nieustannie, dla upewnienia się i utwierdzenia oglądać
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go w stanie odpowiadającym jego wartościom, w oddaniu się i uniesieniu prawdziwej namiętności!
Nie twierdzę, że kobieta ta użyła dokładnie tych słów, lecz wyraziła się jakoś
bardzo podobnie. Oczytana była przecież i przyzwyczajona nie do przemilczania
swego życia wewnętrznego, lecz do jego formułowania, a jako młoda dziewczyna
parała się nawet poezją. Słowa jej posiadały ukształconą precyzję, a także nieco tej
śmiałości, która zawsze się przejawia tam, gdzie mowa serio sięga sprawy uczuć
i życia, aby je w sobie roztopić, aby dać im w sobie prawdziwy żywot. Nie jest to
pragnienie powszednie, lecz produkt afektu, w tej więc mierze rozum spokrewniony jest z afektem, w tej mierze jest również i sam rozum przejmujący. Przyznaję
otwarcie, że podczas gdy Inez mówiła dalej, jednym uchem zaledwie wysłuchując
moich nieśmiałych wtrętów, słowa jej przenikała zmysłowa rozkosz, która każe mi
się powstrzymać od powtórzenia ich w oratio recta. Współczucie, dyskrecja, szacunek dla człowieka wzbraniają mi tego, a także, być może, drobnomieszczańska
obawa przed zgorszeniem czytelnika. Inez powtarzała się często – dążąc do znalezienia właściwego wyrazu dla rzeczy już powiedzianych, lecz według jej mniemania nie dość rzetelnie. I nieustannie chodziło jej przy tym o osobliwe zrównanie
wartości ze zmysłową namiętnością, o upartą i dziwacznie oszałamiającą myśl, że
wartość wewnętrzna może się jedynie wypełnić i urzeczywistnić przez rozkosz dorównującą jej widocznie swą powagą, a zarazem że najwyższym, nieodzownym
szczęściem jest jego ku temu skłonić. Nie da się wręcz opisać owego akcentu płomiennej i bolesnej zresztą, choć i niepewnej satysfakcji, którego w ustach jej nabierało to pomieszanie pojęć w a r t o ś c i i r o z k o s z y ; jak bardzo przy tym
rozkosz stawała się elementem najgłębiej poważnym, stanowiąc krańcowe przeciwieństwo znienawidzonego elementu „światowości”, gdzie zdradza sam siebie
w kokieteryjnych igraszkach, elementu będącego zwodniczą i zdradziecką istotą
zewnętrznej jego postaci, przymilności, której należało go pozbawić, którą należało mu wydrzeć, aby wreszcie posiadać go wyłącznie, wyłącznie i jedynie, w najściślejszym znaczeniu tego słowa. Przekształcenie przymilności w miłość – o to
chodziło; lecz jednocześnie również o sprawy bardziej abstrakcyjne czy też o coś,
gdzie zmysły i myśl stapiały się niesamowicie w jedno: o ideę, że przeciwieństwo
pomiędzy frywolnością uciech światowych a smutną dwuznacznością życia znikało całkowicie w jego ramionach, cierpienie zaś w najsłodszy sposób zostawało pomszczone.
Własnych uwag szczegółowo już sobie nie przypominam, oprócz jednego pytania, które miało na celu wykazać erotyczne przecenianie obiektu i wybadać, dlaczego to było możliwe: pamiętam, iż zaznaczyłem ostrożnie, że przecież namiętność
nie ma tu podniety ani we wspaniałej witalności, ani w doskonałości fizycznej, ani
w cechach budzących najwyższe pożądanie; że przy okazji badania zdolności do
służby wojskowej wykryto jakiś funkcjonalny defekt fizjologiczny, resekcję jakie304

goś organu. Odpowiedź brzmiała w tym sensie, że to ograniczenie bardziej jeszcze
przybliża jego urok jej obolałej duszy; bez tego ograniczenia nie byłoby dla niej
żadnej nadziei i ono to właśnie uczyniło owego lekkoducha wrażliwym na apel cierpienia; ponadto zaś, co nader charakterystyczne: skrócenie życia, jakie, być może,
z tego wyniknie, jest raczej pociechą i ukojeniem dla samej żądzy posiadania i raczej oznacza pewność niż rezygnację... Zresztą powtórzone tu zostały wszystkie
dziwnie zatrważające szczegóły pierwszej naszej rozmowy, w której wyznała mi
niegdyś swój upadek, tym razem wszakże z domieszką niemal złośliwej satysfakcji: niechby i zdradzał się usprawiedliwianiem, że musiał się choć raz pokazać również u Langewieschów czy Rollwagenów, zatem u ludzi, których ona osobiście nie
znała, i tam, u nich, mówił to samo, że musi się przecież choć raz znowu u niej pokazać, – doznawała przy tym jedynie triumfalnych myśli. „Rasowość” rollwagenowskich córek przestała być postrachem i udręką, kiedy usta łączyły się z ustami,
zaś uprzejmym naleganiom na obojętnych ludzi, aby jeszcze nie odchodzili, odjęty
został wszelki jad. I nawet okrutnym słowom: „I tak tyle jest nieszczęśliwych!” –
jedno westchnienie odbierało upokarzające żądło. Kobieta ta była najwidoczniej
przejęta myślą, że wprawdzie należy do świata świadomości i cierpienia, jednocześnie jednak jest kobietą, a w kobiecości swojej posiada środki, aby zdobyć życie
i szczęście i aby swym sercem doprowadzić pychę do klęski. Już dawniej wystarczało jedno spojrzenie, jedno poważne słowo, aby szaławiłę przez chwilę przyprawić o zamyślenie, aby go przelotnie pozyskać; można było nakłonić go do powrotu, ażeby skorygował nader banalne pożegnanie innym, poważnym i milczącym.
Obecnie zaś zjednoczenie i posiadanie umacniały, utrwalały te efemeryczne zwycięstwa – o ile posiadanie i jednoczenie możliwe były w dwoistości, o ile tak przyćmiona kobiecość potrafiła tę trwałość zapewnić. I jej to właśnie nie dowierzała
Inez, dając wyraz swemu zwątpieniu w wierność ukochanego. – Serenusie – powiedziała – to nieuniknione, ja wiem, on mnie porzuci. – I ujrzałem, jak zmarszczki
pomiędzy jej brwiami pogłębiły się z wyrazem zaciętości. – Ale wówczas biada
mu. Biada mnie! – dodała bezdźwięcznie, ja zaś nie mogłem sobie nie przypomnieć
słów Adriana, gdy po raz pierwszy opowiedziałem mu o tym stosunku: „Niech
baczy, aby cało wyjść z tej afery!”
Rozmowa ta była dla mnie prawdziwą ofiarą. Trwała dwie godziny i trzeba było
wiele zaparcia się siebie, ludzkiej sympatii i przyjaznej dobrej woli, aby ją przetrwać. Inez wydawała się tego świadoma, ale, rzecz osobliwa, muszę to powiedzieć:
wdzięczność jej za cierpliwość, czas i napięcie nerwów, które jej poświęcono, wydała mi się niezaprzeczenie skomplikowana jakąś złośliwą satysfakcją, czymś w rodzaju radości z czyjegoś cierpienia, co zdradził pewien jej przelotny zagadkowy
uśmiech i o czym do dziś jeszcze myśleć nie mogę, nie dziwiąc się jednocześnie, że
tak długo zdołałem wytrzymać. Siedzieliśmy bowiem aż do chwili, gdy Institoris
powrócił z „Allotrii”, gdzie z panami z towarzystwa grał był w taroka. Gdy nas tak
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zastał jeszcze razem, wyraz domyślnego zakłopotania przemknął po jego twarzy.
Podziękował mi za to, że tak miło go zastępowałem, ja zaś po ponownym przywitaniu się z nim już nie usiadłem. Ucałowałem rękę pani domu i mocno wyczerpany,
na wpół zirytowany, a na wpół wstrząśnięty i pełen współczucia, ruszyłem wymarłymi ulicami do swojej kwatery.

XXXIII
Czas, o którym piszę, był dla nas, Niemców, okresem załamania się państwa, kapitulacji, rewolty głodowej i beznadziejnego wydania w obce ręce. Czas, w którym
piszę, w którym muszę sobie z przeniesieniem na papier tych wspomnień w ciszy
i osamotnieniu, poradzić, ciężarny jest i dźwiga w swym ohydnie obrzmiałym brzuchu katastrofę ojczyzny, w porównaniu z którą ówczesna klęska wydaje się umiarkowanym niepowodzeniem, uzasadnioną likwidacją nieudanego przedsięwzięcia.
Haniebny koniec bowiem jest i będzie zawsze czymś innym, bardziej przecie normalnym od sądu i kary, jaka nam oto zagraża, a jaka spadła niegdyś na Sodomę
i Gomorę, czego za owym pierwszym razem, mimo wszystko, nie sprowokowaliśmy.
Nie wierzę, aby ktokolwiek doznawał jeszcze najmniejszych choćby wątpliwości, że sąd ten się zbliża, że od dawna już nic go nie zdoła powstrzymać. Monsignore Hinterpförtner i ja z wszelką pewnością nie jesteśmy już jedynymi, którzy
zdają sobie sprawę z tego przeraźliwego, jednocześnie zaś – Bóg niech się nad nami
zlituje! – skrycie podniosłego odkrycia. To, że jest ono otoczone głębokim milczeniem, jest samo w sobie niesamowite. Jeśli bowiem niesamowite jest już to, że
wśród wielkiej rzeszy zaślepionych nieliczni świadomi muszą żyć z pieczęcią milczenia na ustach, – groza osiąga swój szczyt, tak mi się wydaje, kiedy uświadomieni
są już właściwie wszyscy, ale wspólnie skazani na milczenie, podczas gdy jeden
drugiemu odczytuje prawdę ze spuszczonych lub lękliwie wpatrzonych oczu.
Podczas gdy tak wiernie, dzień po dniu, usiłowałem w nieustannym, choć cichym podnieceniu sprostać moim zadaniom biografa, nadając intymnym i osobistym wspomnieniom godny kształt, pozwalałem toczyć się wydarzeniom zewnętrznym i wszystkiemu, co przynależy do czasu, w którym piszę. Inwazja na Francję,
od dawna uznana za możliwą, już się dokonała, – jako przygotowana z całą dokładnością wojskowo-techniczna operacja pierwszej czy bodaj całkiem nowej klasy;
tym mniej mogliśmy w niej przeszkodzić nieprzyjacielowi, że nie ośmielaliśmy się
na koncentrację naszych sił obronnych w jednym z punktów lądowania, niepewni,
czy nie należy go uznać za jeden z wielu i spodziewać się dalszych ataków w miej306

scach nie przewidzianych. Próżna i zgubna podejrzliwość: właśnie o ten punkt chodziło. I wkrótce wyrzucono na brzeg więcej wojsk, czołgów, dział i wszelkiego
sprzętu, niż byliśmy w stanie z powrotem wrzucić do morza. Cherbourg, którego
port, jak wolno nam było mniemać, stał się dzięki niemieckim inżynierom absolutnie niezdatny do użytku, skapitulował po wysłaniu do führera heroicznych radiogramów, zarówno przez dowodzącego tam generała, jak i przez admirała, od wielu
zaś dni szaleje bitwa, której przedmiotem jest normandzkie miasto Caen, – bitwa,
w której właściwie, jeśli w zatroskaniu naszym należycie się orientujemy, chodzi
o otwarcie drogi do stolicy Francji: do tego Paryża, któremu w „nowym ładzie”
przewidziano rolę europejskiego burdelu i lunaparku, a gdzie obecnie, z trudem
jeszcze w ryzach trzymany przez zjednoczone siły naszego gestapo i jego francuskich kolaborantów, ruch oporu śmiało podnosi głowę.
Tak, ileż to spraw zaszło, które towarzyszyły mojej samotnej pracy, choć zdawałem się tego nie dostrzegać! W krótki czas po zdumiewającym lądowaniu w Normandii nowa nasza broń odwetowa, wielekroć już z żarliwą radością zapowiadana
przez führera, pojawiła się na zachodniej scenie teatru wojennego: bomba-robot,
broń zaiste godna podziwu, pomysł, jakim jedynie największa opresja jest w stanie
natchnąć geniusz wynalazcy, – te uskrzydlone zwiastuny zniszczenia, które, wypuszczone w dużej ilości, bez załogi, z wybrzeży Francji, padają pośród wybuchów
na południową Anglię i, jeśli się nie mylimy, w krótkim czasie stały się prawdziwą
plagą dla wroga. Lecz czy zdołają zapobiec rzeczom decydującym? Los nie dozwolił, aby odpowiednie instalacje wykonano na czas, aby przy pomocy tych latających
pocisków uniemożliwić inwazję i dalej ją powstrzymać. A tymczasem czytamy w
komunikatach o zajęciu Perugii, która, między nami mówiąc, leży na połowie drogi pomiędzy Rzymem i Florencją; przebąkują już nawet o strategicznym planie
całkowitej ewakuacji Półwyspu Apenińskiego, – może w tym celu, aby zwolnić
wojska dla wsparcia kulejącej obrony na wschodzie, dokąd jednak nasi żołnierze
za nic nie chcą być wysyłani. Ruszyła tam mianowicie fala ataku rosyjskiego, która przewaliła się przez Witebsk, a teraz zagraża Mińskowi, stolicy Białorusi, po
upadku którego, jak stwierdza nasz szeptany serwis informacyjny, na wschodzie
również nie będziemy mieli żadnego już oparcia.
Żadnego już oparcia! O duszo, nie próbuj sobie tego wyobrazić! Nie waż się
zgłębiać, co by to oznaczać miało, gdyby w tym naszym krańcowym, wyjątkowo
i absolutnie straszliwym położeniu pękły nagle tamy ochronne – tak jak już pękać
zaczynają – i żadnego nie byłoby już oparcia przeciw niezmierzonej nienawiści,
którą zdołaliśmy rozniecić przeciwko sobie u wszystkich wokół narodów! Wprawdzie wskutek zniszczenia naszych miast z powietrza Niemcy same stały się od dawna terenem wojny; wszakże myśl. że w pełnym znaczeniu tego słowa stać się nim
mogą, pozostaje dla nas niepojęta i niedopuszczalna, propaganda zaś nasza w osobliwy jakiś sposób o s t r z e g a nieprzyjaciela przed naruszeniem naszej ziemi,
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świętej niemieckiej ziemi, niczym przed okrutną zbrodnią... Święta niemiecka ziemia! Jak gdyby cokolwiek jeszcze było w niej święte, jakby nie była ona od dawna
już i ponad miarę zbezczeszczona ogromem pogwałconych praw i zarówno moralnie, jak i faktycznie nie była wydana przemocy karzącego prawa. Niechajże to już
nadejdzie! Niczego więcej spodziewać się, chcieć, pragnąć nie możemy. Wołanie
o pokój z Anglią, propozycja dalszej walki z samym już tylko sarmackim potopem,
domaganie się jakiejś ulgi w warunku bezwzględnej kapitulacji, to znaczy: pertraktowania – ale z kim? – jest jedynie obłędnym nonsensem, mrzonką reżymu, który
nie chce zrozumieć i dziś jeszcze widocznie nie pojmuje, że los jego został przesądzony, że musi zniknąć, obciążony przekleństwem – że sam będąc ohydą w oczach
świata – i nas, Niemcy, Rzeszę – posuwam się dalej i powiadam: niemieckość,
wszystko, co niemieckie, uczynił ohydą dla całego świata. – –
Oto tło aktualnej mojej biograficznej działalności. Myślę, że winien jestem czytelnikowi nakreślenie choćby szkicu obecnej sytuacji. Co się tyczy natomiast tła
samej opowieści, momentu, do którego ją doprowadziłem, określiłem je już na początku tego rozdziału, używając zwrotu „w obce ręce”. „Straszliwą jest rzeczą
wpaść w obce ręce” – oto zdanie, którego gorzką prawdę przemyślałem i przecierpiałem niejeden raz od owych dni klęski i kapitulacji. Jako Niemiec bowiem, pomimo pewnej uniwersalistycznej tendencji zabarwiającej mój światopogląd, którą
zawdzięczam tradycji katolickiej, żywo odczuwam narodową odrębność, charakterystyczny styl życia mego narodu, jego, aby tak rzec, ideę, która niejako załamując
w sobie istotę człowieczeństwa ostaje się wobec innych, niewątpliwie równouprawnionych jego odmian, a utrzymać da się jedynie w obliczu niejakiego zewnętrznego szacunku oraz pod ochroną silnego państwa. Ostateczna klęska militarna niesie
ze sobą przerażającą nowość, którą jest przezwyciężenie tej idei gwałtem, fizyczne
jej zaprzeczenie przez również i językowo uwarunkowaną ideologię obcą, całkowite wydanie się na jej łup, choć właśnie dlatego, że jest obca, nic dobrego dla
własnej jaźni narodowej wyniknąć z tego nie może. Straszliwość tego przeżycia
poznali poprzednim razem Francuzi, kiedy ich przedstawiciele, pragnąc złagodzić
warunki stawiane przez zwycięzców, niezwykle wysoko obliczyli koszt sławy, la
gloire, wkroczenia naszych wojsk do Paryża, a niemiecki mąż stanu odpowiedział
im, że słowo „gloire” czy jakikolwiek inny jego ekwiwalent w ogóle nie wchodzi
w zakres naszego słownictwa. W roku 1870 w Izbie francuskiej mówiono o tym
lękliwie przyciszonym tonem. Bojaźliwie usiłowano sobie uprzytomnić, co znaczy
być wydanym na łaskę i niełaskę przeciwnika, w zakres pojęć którego nie wchodzi
słowo „gloire”...
Często o tym myślałem, kiedy cnotliwy żargon jakobińsko-purytański, który już
przez cztery lata zasilał wojenną propagandę Ententy, przekształcił się w oficjalny
język zwycięstwa. Znalazłem też pełne potwierdzenie myśli, że od kapitulacji krok
już tylko do abdykacji i prośby, aby zwycięzca zechciał łaskawie sam przejąć admi308

nistrację podbitego kraju według własnych założeń, jako że kraj ten samodzielnie
już sobie nie może poradzić. Francja poznała tego rodzaju impulsy już czterdzieści
osiem lat temu, nam zaś teraz również nie były one obce. Zostają one jednak odrzucone. Zwyciężony musi wykaraskać się z tego na własny sposób, prowadzenie
zaś na pasku z zewnątrz stosowane bywa w tym tylko celu, aby rewolucja, wypełniająca pustkę po upadku dawnych autorytetów, nie zaszła aż tak daleko, by groziła
również ustrojowi zwycięzców. Utrzymanie blokady w roku 1918 nawet po kapitulacji Niemiec służyło więc mocarstwom zachodnim do kontrolowania niemieckiej rewolucji, utrzymywania jej w ryzach mieszczańskiej demokracji i zapobiegania jej wynaturzeniu się w rewolucję rosyjsko-proletariacką. Tak więc uwieńczony
zwycięstwem imperializm burżuazyjny nie ustawał w ostrzeganiu przed „anarchią”,
w najbardziej zdecydowany sposób odrzucał wszelkie propozycje pertraktacji z radami robotniczymi i żołnierskimi i wszelkimi podobnymi organizacjami, zapewniając aż nadto dosadnie, że jedynie z s o l i d n y m i Niemcami można będzie
zawrzeć pokój, że jedynie takie Niemcy jeść dostaną. Twór, jakim podówczas był
nasz rząd, zastosował się do tych ojcowskich wskazówek, opowiadając się wraz
ze Zgromadzeniem Narodowym przeciwko dyktaturze proletariatu i posłusznie odrzucając oferty Sowietów, nawet gdy dotyczyły one dostawy zboża. Bynajmniej
nie ku mojej satysfakcji, jeśli mi wolno te słowa dorzucić. Jako człowiek umiarkowany i wykształcony, żywię wprawdzie naturalny lęk przed radykalną rewolucją
i dyktaturą najniższej klasy, którą od najmłodszych lat trudno mi sobie inaczej wyobrazić niż jako obraz anarchii, władzy motłochu, słowem, zniszczenia kultury.
Lecz gdy przypominam sobie groteskową anegdotkę o tym, jak to obaj przez wielki kapitał opłacani zbawcy europejskiej cywilizacji – niemiecki i włoski – razem
wędrowali przez florenckie Uffizi, gdzie doprawdy nie ich było miejsce, a jeden
z nich zapewniał drugiego, że wszystkie te „wspaniałe dzieła sztuki” padłyby przecie pastwą bolszewickiego zniszczenia, gdyby niebiosa wywyższając ich obu temu
nie zapobiegły, – to pojęcia moje o władzy plebejskiej kształtują się jakoś inaczej,
zaś panowanie najniższej klasy wydaje się mnie, mieszczaninowi niemieckiemu,
stanem wprost idealnym w możliwym już obecnie porównaniu z władzą m o t ł o c h u . O ile mi wiadomo, bolszewizm nigdy nie niszczył dzieł sztuki. Stało się to
raczej zadaniem tych, co utrzymywali, że nas przed nim bronią. I czyż wiele brakowało, aby ich pasji niszczenia wytworów ducha – rozkoszy nie znanej tak zwanej władzy plebejskiej – padło ofiarą również i dzieło bohatera tych oto kartek,
Adriana Leverkühna? Czyż ich zwycięstwo i historyczne pełnomocnictwo urządzenia całego świata według własnych ohydnych zamysłów nie pozbawiłoby jego
dzieła życia i nieśmiertelności?
Przed dwudziestu sześciu laty wstręt do zadowolonej z siebie, cnotliwej swady
burżuazyjnego retora i „syna rewolucji” okazał się w moim sercu silniejszy od lęku
przed nieładem i sprawił, że pragnąłem tego, czego tamten nie pragnął: oparcia się
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mego pokonanego kraju o swego brata w cierpieniu, o Rosję, – przy czym gotów
byłem brać w rachubę, a nawet i akceptować przewrót społeczny, jaki by ze spółki
tej wyniknął. Rewolucja rosyjska wstrząsnęła mną, a historyczna wyższość jej zasad nad zasadami potęg, które stawiały nam stopę na karku, nie ulegała w moich
oczach najmniejszej wątpliwości.
Historia nauczyła mnie odtąd spoglądania innymi oczami na naszych ówczesnych zwycięzców, którzy niebawem, w przymierzu z rewolucją na Wschodzie,
ponownie nimi będą. To prawda: pewne warstwy demokracji mieszczańskiej wydawały się wówczas i dziś się również wydają dojrzałe do tego, co nazwałem władzą motłochu – chętne są takiemu paktowi, aby utrzymać swoje przywileje. Mimo
to jednak powstali pośród nich przywódcy, którzy, na równi ze mną, adeptem humanizmu, widzieli w owej władzy ostateczną próbę, na jaką można wystawić ludzkość, i cały swój świat porwali do walki przeciwko niej na śmierć i życie. Winniśmy tym ludziom nieskończona wdzięczność, a postępowanie ich świadczy, że demokracja krajów Zachodu, mimo iż instytucje jej pozostały daleko w tyle za czasem,
mimo skostnienia jej pojęć o wolności w obliczu tego, co nowe i konieczne, w istocie ciągle jednak znajduje się na drodze postępu ludzkości, najlepszej woli udoskonalenia społeczeństwa, i że z natury swojej zdolna jest do odnowy, poprawy,
odmłodzenia i ustanawiania sprawiedliwych warunków życia. –
Wszystko to na marginesie. W spisywanej tu biografii wspominam o rosnącej
w miarę przybliżania się klęski i wraz z nią nastałej utracie autorytetu monarchii
militarnej, która tak długo stanowiła o nawykach i formach naszego życia, o jej załamaniu się i abdykacji, o coraz to większym spadku waluty i swobodnym rozpętaniu się spekulacji pośród nieustannie wzrastającej nędzy, o żałosnym niejako i niezasłużonym upoważnieniu do obywatelskiej samodzielności, o rozbiciu tak długo
przez dyscyplinę cementowanego gmachu państwa w gromady debatujących i bezpańskich poddanych. Nie jest to zbyt pocieszający widok, a słowa „przykry” nie da
się uniknąć, jeśli opisać mam wrażenia, jakich doznałem podczas zebrań pewnych
powołanych wówczas do życia „Rad pracowników umysłowych” itp. w salach monachijskich hoteli, jako bierny jedynie obserwator. Gdybym był powieściopisarzem,
chętnie bym ukazał czytelnikowi takie zebranie, gdzie, powiedzmy, jakiś twórca
literatury pięknej rozprawiał nie bez wdzięku, a nawet z nonszalancją sybaryty
i z rozkosznym uśmiechem na temat: „Rewolucja a miłość ludzkości”, wywołując
dyskusję, swobodną, zbyt swobodną, szeroką, a mętną, pomiędzy najosobliwszymi
typami, jakie tylko przy takich okazjach wynurzają się na światło dzienne, błaznami, maniakami, upiorami, złośliwymi oponentami i filozofami z Koziej Wólki, –
chętnie bym, powiadam, dał plastyczny obraz takiej rady bezradnej i beznadziejnej,
którego wspomnienie dotąd mnie prześladuje. Były tam wystąpienia za i przeciw
miłości rodzaju ludzkiego, za i przeciw oficerom, za i przeciw ludowi. Jakaś mała
dziewuszka wyrecytowała wierszyk; jakiegoś żołnierza z trudem powstrzymano
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od odczytania całego manuskryptu, zaczynającego się od stów: „Drodzy obywatele i obywatelki!”, co niewątpliwie zajęłoby całą noc; jakiś porywczy student bezlitośnie rozprawił się ze wszystkimi przedmówcami, nie zaszczycając zgromadzenia
własną pozytywną opinią, – i tak dalej. Zachowanie się słuchaczy, lubujących się
we wtrącaniu niewybrednych uwag, było nad wyraz burzliwe, dziecinne i prostackie, kierownictwo bezradne, powietrze straszliwe, a rezultaty mniej niż żadne. Rozglądając się dokoła musiałem sobie wielekroć zadawać pytanie, czy to ja tylko tutaj
tak cierpiałem, doznając w końcu uczucia radości przy wyjściu na ulicę, gdzie od
szeregu godzin przestały już kursować tramwaje, a jakieś prawdopodobnie bezsensowne strzały rozbrzmiewały pośród zimowej nocy.
Leverkühn, któremu opowiadałem o tych wrażeniach, był wówczas szczególnie
cierpiący, – choroba jego miała w sobie coś z poniżającej męki, jakiegoś dręczenia
i szarpania rozżarzonymi obcęgami, a życie jego, mimo iż nie groziło mu bezpośrednie niebezpieczeństwo, wydawało się osiągać dno beznadziejności, tak że z trudem dzień po dniu spychając ledwo wegetował. Dręczyły go jakieś dolegliwości
gastryczne, nie dające się okiełznać najsurowszą nawet dietą, występujące wraz
z nieznośnymi bólami głowy, wielodniowe, znów po paru dniach powracające, wraz
z wielogodzinnymi, ba, całodziennymi torsjami, i to przy pustym żołądku, prawdziwe nieszczęście, niegodne, umęczające i poniżające, kończące się zaś niezmiernym osłabieniem przy ogromnym uczuleniu na światło, z chwilą gdy atak mijał.
Mowy nie ma, aby chorobę tę można było przypisać przyczynom psychicznym,
dręczącym doświadczeniom tego okresu, klęsce naszego kraju i wszystkim towarzyszącym jej straszliwościom. W tej na pół wiejskiej, na pół klasztornej samotni,
z dala od miasta, sprawy te prawie go nie poruszały, mimo że wiedział o nich, informowany bieżąco nie przez gazety wprawdzie, lecz przez swą tyleż współczującą, co spokojną i opanowaną pielęgniarkę, panią Elzę Schweigestill. Wydarzenia,
które nie były zresztą dla bystrego umysłu gwałtownym szokiem, lecz spełnieniem
z dawna żywionych przewidywań, kwitował zaledwie wzruszeniem ramion, moje
zaś wysiłki dostrzeżenia ukrytych, być może, w nieszczęściu korzyści, przyjmował
nie inaczej niż oratorskie wystąpienia na początku wojny, – myślę przy tym o owym
niewiarygodnie zimnym: „Bóg niechaj błogosławi wasze studia!”, którym mi wówczas odpowiedział.
A jednak! Mimo iż trudno było znaleźć emocjonalną łączność pomiędzy upadkiem jego zdrowia a nieszczęściem naszej ojczyzny – skłonność moja do postrzegania pewnego obiektywnego pomiędzy jednym a drugim związku, pewnej symbolicznej paraleli, ta skłonność, którą żywiłem może po prostu ze względu na fakt
jednoczesności tych zjawisk, była dzięki jego oddaleniu od zewnętrznych okoliczności nieprzeparta, choć zresztą starannie myśl tę ukrywałem i wystrzegałem się
wyjawienia mu jej nawet w formie aluzji.
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Lekarza Adrian się nie domagał, upatrując w swej chorobie rzecz zasadniczo
nawykłą, nic ponad zaostrzenie dziedzicznej migreny. Aż w końcu pani Schweigestill jęła nalegać na przywołanie okręgowego eskulapa w Waldshut, dr Kürbisa,
tego samego, który niegdyś wspomagał w połogu ową panienkę z Bayreuth. Poczciwiec ów o migrenie ani chciał słyszeć, gdyż owe nieznośne nieraz bóle głowy
nie były jednostronne tylko, jak to przy migrenie być powinno, lecz w dojmującej
męce wpijały się w oczy i ponad oczy, co lekarz uznał zresztą za symptomy uboczne. Diagnoza jego, wyrażona z rezerwą, określała chorobę jako rodzaj wrzodu żołądka, a uprzedzając pacjenta o możliwości wystąpienia krwotoku, który jednak
nie nastąpił, zaordynował doustnie roztwór kamienia piekielnego. Ponieważ to nie
pomogło, przeszedł na duże dozy chininy, dwa razy dziennie, co istotnie przyniosło przejściową ulgę. W odstępie dwóch tygodni jednak, i wówczas w ciągu całych
dwóch dni, ponowiły się ataki, bardzo przypominające ciężką postać choroby morskiej, i diagnoza dr Kürbisa mocno się zachwiała, czy raczej umocniła, lecz w innym już sensie: wydawało mu się, że z pewnością rozpoznaje już cierpienie mego
przyjaciela jako chroniczny katar żołądka ze znacznym prawostronnym rozszerzeniem żołądka i zakłóceniami krążenia, które uniemożliwiały należyte przekrwienie
mózgu. Zapisał sól karlsbadzką i dietę, polegającą na ograniczeniu objętości pożywienia, tak że cały jadłospis składał się niemal wyłącznie z białego mięsa, natomiast zupy, a także jarzyny, potrawy mączne i chleb były zabronione. Miało to również przeciwdziałać beznadziejnie silnej nadkwasocie, na którą cierpiał Adrian,
a którą Kürbis przynajmniej częściowo skłonny był przypisywać przyczynom natury nerwowej, a więc zaburzeniom układu centralnego, a więc czynnościom mózgu,
który tu po raz pierwszy jął odgrywać pewną rolę w jego diagnostycznych spekulacjach. Ponieważ rozszerzenie żołądka zostało wykurowane, bóle głowy jednak
i ciężkie mdłości wcale nie ustąpiły, zaczął coraz bardziej stanowczo przypisywać
te objawy mózgowi, – umocniony w tych swoich przypuszczeniach przez usilne
naleganie chorego, aby go chronić przed światłem. Adrian, nawet gdy nie leżał
w łóżku, spędzał po pół dnia w szczelnie zaciemnionym pokoju, gdyż słoneczne
przedpołudnie tak wyczerpywało jego nerwy, że wprost łaknął ciemności i rozkoszował się nią niczym największym dobrodziejstwem. Sam, gawędząc z nim, przesiedziałem niejedną godzinę dnia w izbie opata, tak zaciemnionej, że dopiero po
dłuższym czasie, gdy wzrok przywykł, można było rozeznać kontury mebli i bladą
poświatę na ścianach.
W tym czasie przepisano mu okłady z lodu i zimne poranne polewanie głowy,
co skutkowało lepiej od uprzednio zalecanych środków, choć również tylko jako
paliatyw, którego łagodzące działanie nie pozwalało jeszcze mówić o wyzdrowieniu: grozę budzący stan jego nie mijał, ataki nawracały okresowo, nawiedzany nimi
zaś twierdził, że gotów je wytrzymywać, gdyby nie to, co znosić musi w przerwach
pomiędzy nimi, nieustanny ból i ucisk w głowie, w oczach, trudne do opisania, po312

dobne do paraliżu uczucie, ogarniające go od stóp do głów, hamujące również
czynności mowy, tak że wymowa chorego, czy zdawał sobie z tego sprawę, czy
nie, bywała niekiedy rozwlekła i wskutek niedowładu warg niewyraźnie artykułowana. Wydaje mi się raczej, że nie zwracał na to uwagi, bo mówiąc nie wydawał
się z tego powodu skrępowany; z drugiej jednak strony odnosiłem niekiedy wrażenie, że eksploatował wręcz to utrudnienie i upodobał w nim sobie, aby w pewien
niedokształcony i tylko na poły zrozumiały sposób, jakby przez sen, mówić rzeczy,
dla których ten rodzaj komunikacji wydawał mu się odpowiedni. Tak na przykład
mówił ze mną o małej Syrence z baśni Andersena, którą niezmiernie lubił i podziwiał, zwłaszcza ów wręcz znakomity opis ohydnego królestwa wiedźmy morskiej
za rwącymi odmętami, w lesie polipów, dokąd stęskniona dziewczyna ośmiela się
wyruszyć, aby zamiast rybiego ogona ludzkie uzyskać nogi, a dzięki nim miłość
czarnookiego księcia – sama miała oczy błękitne „jak najgłębsze jezioro” – a może
także, na równi z ludźmi, nieśmiertelną duszę. Bawił się porównywaniem ostrych
jak cięcia noża bólów, które niema piękność godziła się znosić za każdym krokiem
swych białych szczudełek, z tym, co sam nieustannie musiał znosić, nazywał ją
swoją siostrą w udręce, ponadto zaś w poufały a humorystycznie-realistyczny sposób krytykował jej postępowanie, jej upór, jej sentymentalną tęsknotę za dwunogim
światem ludzi.
– Zaczyna się to już od kultu owego marmurowego posągu, który spadł na dno
morza – mówił – od statuy tego chłopca, która najwyraźniej jest dłuta Thorwaldsena, a w której ona znajduje tak zakazane upodobanie. Babka powinna była zabrać
jej to cacko zamiast jeszcze pozwalać, żeby mała posadziła przy nim w niebieskim
piasku różanoczerwienną wierzbę płaczącą. Za młodu pozwalano jej zbyt wiele,
a potem tęsknota za histerycznie przecenianym światem lądu i za „nieśmiertelną
duszą” nie dała się już okiełznać. Nieśmiertelna dusza – a to po co? Wręcz głupie
życzenie! Znacznie bardziej uspokajającą jest myśl, że po śmierci zostanie się pianą na morzu, tak jak to tej małej według praw natury przystoi. Przyzwoita syrena
usidliłaby tego wartogłowa księcia, który wcale nie umie jej ocenić i w jej oczach
żeni się z inną, uwiodłaby go na marmurowych schodach jego pałacu, wciągnęłaby
do wody i w najczulszy sposób utopiła zamiast uzależniać własny los od jego głupoty, jak ona to robi. I prawdopodobnie z tym przyrodzonym jej rybim ogonem kochałby ją znacznie namiętniej niż z obolałymi ludzkimi nogami...
I z rzeczowością, która żartem tylko być mogła, ale i ze ściągniętymi brwiami,
przy tym na wpół zrozumiale, z opornie poruszającymi się wargami, zaczął mówić
o estetycznej przewadze syrenich kształtów nad rozwidloną ludzką postacią, o urokach giętkiej linii, którą ciało kobiece spływa od bioder w gładki, łuską pokryty,
silny i do błyskawicznych zwrotów stworzony ogon rybi. Zaprzeczał wszelkiej potworności, jaka zazwyczaj kojarzy się z mitologicznymi połączeniami elementów
ludzkich i zwierzęcych, i udawał, iż nie chce przyznać, że należy tu w ogóle stoso313

wać pojęcie fikcji mitologicznej: panna wodna posiada najpełniej urzekającą cielesną rzeczywistość, jest bytem pięknym i koniecznym, jak to się łatwo można przekonać na przykładzie politowanie już tylko budzącej i zdeklasowanej morskiej
dziewicy, kiedy już była sobie okupiła nogi, co nie wzbudziło niczyjej wdzięczności, – jest ona niewątpliwie tym zjawiskiem natury, jakie została nam natura dłużna
– j e ś l i została dłużna, w co on osobiście nie wierzy, ba, o czym jest lepiej poinformowany i tak dalej.
Słyszę go jeszcze, jak mówi to, a raczej mamrocze z mroczną żartobliwością,
na którą odpowiadałem żartobliwie, czując jak zwykle pewien lęk w sercu wraz
z utajonym podziwem dla nastroju, jaki widocznie umiał wydobyć z nękających
go dolegliwości. I ten właśnie nastrój pozwolił mi zaakceptować odmowę propozycji, jakie w sumienności swej przedstawił dr Kürbis: zalecał, względnie radził
rozważyć projekt zasięgnięcia porady większego lekarskiego autorytetu; Adrian
wszakże wykręcił się, nie chciał o tym słyszeć. Przede wszystkim, stwierdził, ma
pełne zaufanie do Kürbisa, a poza tym przekonany jest, że powinien mniej lub więcej o własnych siłach i siłami natury uporać się z chorobą. Odpowiadało to i mojemu wyczuciu. Sam byłbym raczej skłonny namawiać go na zmianę otoczenia, wyjazd do uzdrowiska, o czym doktor również wspominał, nie zdoławszy zresztą, jak
to było do przewidzenia, przekonać swego pacjenta. Adrian zbyt był przywiązany
do raz na zawsze już obranego i nawykłego otoczenia, domu i obejścia, wieży kościelnej, stawu i pagórka, zbyt przywiązany do swej staroświeckiej pracowni, do
swego pluszowego fotela, aby dopuścić myśl zamienienia tego wszystkiego choćby
na cztery tylko tygodnie na okropności pobytu w jakimś kąpielisku z table d’hôte,
promenadą i koncertem na deptaku. Przede wszystkim wysunął jako pretekst wzgląd
na panią Schweigestill, której nie chciał urazić przekładając jakąś zawodową pielęgnację nad jej starania, – ponieważ zawsze czuł się najlepiej w tej atmosferze
wyrozumienia, pod spokojną i po ludzku mądrą opieką swej gospodyni. Można by
doprawdy zapytać, gdzie miałby się tak, jak u niej, która obecnie, stosownie do
ostatnich zaleceń, co cztery godziny przynosiła mu jedzenie: o godzinie ósmej jajko, kakao i sucharki, o dwunastej mały befsztyk albo kotlet, o czwartej zupę, mięso
i nieco jarzyn, o ósmej zimną pieczeń i herbatę. Była to dobroczynna dieta. Unikano dzięki niej trawiennej gorączki, występującej po obfitszych posiłkach.
Panie Nackedey i Kunegunda Rosenstiel na przemian odwiedzały Pfeiffering.
Przynosiły kwiaty, przetwory, pastylki miętowe i co jeszcze można było zdobyć
wśród powszechnego niedostatku. Nie zawsze, raczej nawet rzadko, miewały do
niego dostęp, co żadnej zresztą nie zniechęcało. W wypadkach odmowy Kunegunda znajdowała kompensatę w szczególnie pięknie wystylizowanych, najczystszą
i najlepszą niemczyzną redagowanych listach. Panna Nackedey niestety takiej pociechy doznać nie mogła.
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Przyjemnie mi było, gdy Rüdiger Schildknapp, podobnooki, odwiedzał naszego
przyjaciela. Obecność jego działała nań tak uspokajająco, tak rozweselająco, –
gdybyż mu tylko częściej się udzielał! Lecz choroba Adriana była jednym z tych
poważnych wypadków, które paraliżowały uprzejmość Rüdigera, – wiemy przecież, że gdy wyczuwał swą nieodzowność, sztywniał, i że certował się wtedy niepomiernie. Nie brak mu zresztą było wymówek, a raczej, rzec pragnę, możliwości
racjonalnych usprawiedliwień tej osobliwej cechy psychicznej: uwiązany do swego
literackiego rzemiosła, do przekładowej orki, istotnie z trudem mógł się oderwać
od roboty, a poza tym własne zdrowie jego ucierpiało wskutek złego wyżywienia:
dość często zapadał teraz na katar kiszek, a gdy zjawiał się w Pfeiffering – gdyż
bądź co bądź przyjeżdżał niekiedy – nosił flanelowy pas albo nawet mokry kompres pod ceratką, – co stanowiło źródło gorzkawego humoru i anglosaskich jokes
dla niego samego, a także i przyczynę wesołości dla Adriana, który z nikim tak
jak z Rüdigerem nie umiał wznosić się ponad cielesne męczarnie pośród żartów
i śmiechu.
Senatorowa Rodde pojawiała się również, oczywiście, od czasu do czasu, opuszczając swe przepełnione mieszczańskimi meblami schronienie, aby wypytywać
panią Schweigestill o samopoczucie Adriana, skoro już jego samego nie mogła zobaczyć. Jeśli natomiast ją przyjmował lub jeśli spotykali się na dworze, opowiadała
mu o swoich córkach, przy czym śmiejąc się zaciskała wargi, aby ukryć szczerbę
w przednich zębach, teraz już bowiem, prócz nasady włosów, i tu jęły pojawiać się
kłopoty, skłaniające ją do unikania ludzi. Klaryssa, jak opowiadała, bardzo polubiła swój aktorski zawód i nie pozwalała uszczuplać sobie radości z jego uprawiania
przez pewną oziębłość publiczności, grymasy krytyki ani bezczelne okrucieństwo
tego czy innego reżysera, usiłującego zza kulis zepsuć jej nastrój pokrzykiwaniem:
„Tempo! tempo!” akurat wtedy, kiedy chciała rozkoszować się własną grą w jakiejś solowej scenie. Pierwszy jej kontrakt w Celle już się skończył, następny zaś
także wyżej jej nie zaprowadził: grała obecnie młode amantki w dalekim wschodniopruskim Elblągu, miała już jednak widoki na engagement w zachodniej części
Rzeszy, mianowicie w Pforzheim, skąd nie tak już trudno było przeskoczyć na scenę
Karlsruhe czy Stuttgartu. W karierze tej chodziło przecież o to, aby nie ugrzęznąć
na prowincji, lecz w porę dostać się do jednego z wielkich teatrów państwowych
lub na jedną z prywatnych scen stołecznych o dużej randze artystycznej. Klaryssa
miała nadzieję, że postawi na swoim. Lecz z listów jej, przynajmniej tych, które
pisała do siostry, wynikało, że jej sukcesy były raczej osobistej, to znaczy: erotycznej, niż artystycznej natury. Narażona była na liczne oferty, których chłodne i ironiczne odrzucanie absorbowało część jej energii. W listach do Inez, choć nie bezpośrednio do matki, pisała, że pewien bogaty właściciel domu towarowego, nieźle
zresztą zakonserwowany staruszek, chciał, by została jego kochanką, przyrzekając
luksusowe zaopatrzenie w postaci mieszkania, powozu i sukien, – co pozwoliłoby
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jej zarówno zmusić do milczenia owo reżyserskie: „Tempo! tempo!”, jak i wywołać zmianę w nastrojach krytyki. Zbyt jednak dumna była na to, aby oprzeć swoje
życie na takich podstawach. Chodziło jej o własną osobowość, nie o osobę; grosista
dostał więc kosza, a Klaryssa wyruszyła na nowy bój do Elbląga.
O drugiej córce, Inez Institoris w Monachium, opowiadała senatorowa nie tak
szczegółowo: życie jej wydawało się mniej ruchliwe i ryzykowne, normalniejsze,
bezpieczniejsze – powierzchownie rzecz oceniając, a pani Rodde najwidoczniej powierzchownie je tylko oceniać pragnęła, czyli przedstawiała małżeństwo Inez jako
szczęśliwe, co jednak było już przejawem grubo ciosanej dobrodusznej powierzchowności sądu. W owym czasie właśnie przyszły na świat bliźniaczki i senatorowa z nieukrywanym wzruszeniem mówiła o tym wydarzeniu, – o trzech pieszczoszkach i żabuchnach, które niekiedy odwiedzała w ich wyidealizowanym pokoju
dziecinnym. Z naciskiem i dumą wychwalała swą starszą córę za nieustępliwość,
z którą mimo tak niesprzyjających okoliczności umiała utrzymać swój dom na nieskazitelnym poziomie. Trudno powiedzieć, czy o tym, o czym już wróble na dachach ćwierkały, mianowicie o historii ze Schwerdtfegerem, naprawdę nie wiedziała, czy też tylko tak udawała. Adrian, jak czytelnikowi wiadomo, był o tym
poinformowany przeze mnie. Pewnego dnia wysłuchał nawet spowiedzi Rudiego
na ten temat – co było osobliwym wydarzeniem.
Skrzypek okazał się w czasie przewlekłej choroby naszego przyjaciela wielce
współczujący, wierny i przywiązany. Wydawało się wręcz, jakby chciał wyzyskać
tę okazję dla okazania, jak wiele mu zależy na jego życzliwości i przychylności, –
więcej nawet: odnosiłem wrażenie, iż sądzi, że powinien wyzyskać ten stan cierpienia, ograniczenia, a jak zapewne przypuszczał, także pewnej bezradności Adriana, na przezwyciężenie swą niezniszczalną i wielkim osobistym urokiem wspieraną przymilnością jego szorstkości, chłodu, ironicznej nieprzystępności, które z
mniej czy bardziej poważnych przyczyn martwiły go czy też bolały, czy drażniły
jego próżność, czy wreszcie raniły jego szczere uczucie – Bóg wie, jak to z tym
było! Mówiąc o Rudolfowych skłonnościach do flirtu – nie da się o nich nie mówić, – łatwo się narazić na niebezpieczeństwo powiedzenia o słowo za wiele. Nie
należy jednak powiedzieć ani o słowo za mało, mnie zaś, na mój gust, skłonności
te jak i ich zewnętrzne przejawy ukazywały się zawsze w świetle jakiejś absolutnie
naiwnej, dziecięcej, zuchwałej wręcz demoniczności, której wesoły odblask zdawałem się dostrzegać niekiedy w głębi jego tak pięknych niebieskich oczu.
Słowem, jak już mówiłem, Schwerdtfeger troszczył się gorliwie o chorego Adriana. Często pytał telefonicznie panią Schweigestill o jego zdrowie i zapowiadał
swoją wizytę, skoro tylko chory będzie mógł ją znieść i gdyby potrzebował rozweselenia. Niebawem też, w okresie polepszenia, wolno mu było przybyć, przy czym
okazywał najbardziej ujmującą radość z tego spotkania i na początku swych odwiedzin dwukrotnie zwrócił się do Adriana per „ty”, aby dopiero za trzecim razem, jako
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że ów w ogóle na to nie reagował, poprawić się i poprzestać na zwracaniu się po
imieniu przy użyciu formy „pan”. Niejako na pociechę i w charakterze eksperymentu Adrian również przy okazji zwracał się do niego po imieniu, choć nie w poufale
zdrobniałej, przez wszystkich wobec Schwerdtfegera stosowanej formie, lecz pełnym imieniem, a więc per „Rudolf”, zaraz jednak znów z tego rezygnował. Poza tym
pogratulował pięknych sukcesów, jakie ostatnio skrzypkowi przypadły w udziale.
Dał on w Norymberdze własny koncert i zwrócił na siebie uwagę tak publiczności,
jak i prasy znakomitym wykonaniem Partity E-dur Bacha (solo na skrzypce). Rezultatem tego był jego występ solowy podczas jednego z monachijskich koncertów
akademickich w Odeonie, przy czym niezwykle podobała się jego czysta, pełna
słodyczy i doskonała technicznie interpretacja Tartiniego. Godzono się z nikłym
jego tonem. Potrafił zrekompensować go muzycznie (a także osobistymi walorami). Jego awans na stanowisko pierwszego skrzypka w orkiestrze Zapfenstösser,
z którego jego poprzednik ustąpił chcąc poświęcić się wyłącznie karierze pedagogicznej, awans ten, mimo młodego jego wieku – a wyglądał jeszcze na znacznie
młodszego, niż był, ba, na młodszego nawet niż w okresie początków mojej z nim
znajomości – był już teraz sprawą definitywnie ustaloną.
Przy tym wszystkim Rudi był jednak wyraźnie zgnębiony pewnymi okolicznościami swego prywatnego życia, – swym stosunkiem z Inez Institoris, na temat którego się w cztery oczy i w zaufaniu wywnętrzył Adrianowi. Określenie „w cztery
oczy” jest tu zresztą nie w pełni trafne, albo niedokładne, gdyż rozmowa odbyła się
w zaciemnionym pokoju, tak że wzajemnie się nie widzieli lub tylko cienie swoje
dostrzec mogli, – co niewątpliwie stanowiło znaczną ulgę i ośmielało Schwerdtfegera przy jego wyznaniach. Był to mianowicie wyjątkowo jasny, błękitnie słoneczny i iskrzący się od śniegu styczniowy dzień 1919 roku i Adrian, zaraz po przybyciu Rudolfa i pierwszym z nim powitaniu na dworze, dostał tak silnego bólu głowy,
że poprosił swego gościa, aby przynajmniej przez chwilę zechciał podzielić z nim
wypróbowane już, ulgę przynoszące ciemności. Z sali Nike, gdzie początkowo
przebywali, przenieśli się więc do celi opata, którą przy pomocy okiennic i zasłon
tak całkowicie odgrodzili od światła, że było tak, jak to już znałem: początkowo
wzrok kryła całkowita noc, potem oczy uczyły się rozeznawać mniej więcej rozmieszczenie sprzętów i dostrzegały słaby przebłysk światła z zewnątrz, nikły jego
odblask na ścianach. Adrian, w swym pluszowym fotelu, kilkakrotnie przepraszał
wśród ciemności za to, na co gościa narażał, ale Schwerdtfeger, który wziął sobie
fotel Savonaroli sprzed biurka, chętnie się na ciemności zgadzał. Jeśli Adrianowi
dobrze to robi – a doskonale może sobie wyobrazić, jak dobrze mu to robić musi –
to i jemu jest jak najlepiej. Rozmawiali przytłumionymi głosami, nawet po cichu,
po części dlatego, że stan Adriana tego wymagał, po części zaś dlatego, że w ciemności mimowolnie ścisza się zawsze głos. Mrok stwarza nawet pewną skłonność
do zamknięcia, do wygaśnięcia rozmowy, lecz drezdeńska cywilizacja Schwerdt317

fegera i jego towarzyskie obycie nie znosiły żadnej pauzy, potoczyście przegadywał momenty bezwładu nie bacząc na niepewność, jaka wśród panującej nocy budzi
się co do reakcji partnera. Rozmowa zahaczyła o awanturniczą sytuację polityczną,
o walki w stolicy Rzeszy, następnie przeszła na najnowszą muzykę i Rudolf bardzo
czysto zagwizdał fragmenty „Nocy w ogrodach hiszpańskich” de Falli oraz sonaty
Debussy’ego na flet, skrzypce i harfę. Bourrée z „Love’s Labour’s Lost” zagwizdał również dokładnie we właściwej tonacji, potem zaś zaraz zabawny temat płaczącego pieska z kukiełkowej sztuki: „O bezbożnej chytrości”, nie mogąc zresztą
osądzić, czy Adrianowi sprawia to przyjemność, czy też nie. W końcu westchnął
i oznajmił, że wcale nie jest w nastroju do gwizdania, przeciwnie, raczej mu ciężko
na sercu, a przynajmniej, jeśli nie ciężko, to gniewnie, paskudnie, nieswojo, a także
bezradnie i kłopotliwie, w sumie więc jednak ciężko. Dlaczego? Odpowiedź na to
jest, oczywiście, niełatwa, a nawet niezbyt dopuszczalna, chyba pomiędzy przyjaciółmi, gdzie nakaz dyskrecji nie tak bardzo się liczy, ów nakaz rycerskości, aby
zachowywać przy sobie wszelkie afery miłosne, którego on z pewnością zwykł
przestrzegać, gdyż gadułą nie jest. Lecz i wyłącznie szarmantem również nie jest,
to gruba pomyłka, tylko to w nim dostrzegać – płytkiego hedonistę i Celadona, –
to okropność. Jest przecież człowiekiem i artystą, a na dyskrecję rycerską gwiżdże
sobie – owszem, pod tym względem ma właśnie nastrój do gwizdania, – skoro przecież ten, do kogo mówi, z pewnością równie dobrze jak wszyscy wie, o co chodzi.
Słowem, chodzi o Inez Rodde, a raczej Institoris, i jego do niej stosunek, za który
nie on jest odpowiedzialny. – Ja nic tu nie jestem winien, Adrianie, uwierz, – Niech
mi pan uwierzy! Nie ja ją uwiodłem, ale ona mnie, a rogi tego małego Institorisa,
jeśli już posłużyć się tym głupim określeniem, są wyłącznie jej, nie moim dziełem.
I co tu robić, skoro jakaś kobieta uczepi się pana niczym tonąca i za wszelką cenę
żąda, żeby pan został jej kochankiem? Czyż zostawi pan kapotę w jej rękach i ucieknie? Nie, takich rzeczy już się nie robi, gdyż i w tej sytuacji obowiązują pewne
rygory rycerskości, od których się uchylić nie można, przyjąwszy nadto, że kobieta jest piękna, choć w nieco fatalny i cierpiętliwy sposób. – Lecz on sam również
jest fatalny i cierpiący, jest artystą, często przemęczonym i zatroskanym; bynajmniej nie wartogłowem ani dzieckiem szczęścia, czy co tam sobie jeszcze na jego
temat ludzie wyobrażają. Inez wyobraża sobie na jego temat różności, a są to całkiem mylne wyobrażenia, co wypacza wzajemny ich stosunek, jakby sam z siebie
nie był już dość spaczony, wraz z idiotycznymi sytuacjami, które nieustannie powstają, i z koniecznością zachowywania ostrożności pod każdym względem. Inez
łatwiej znosi to wszystko z tej prostej przyczyny, że go namiętnie kocha. – wolno
mu o tym mówić, ponieważ kocha go na podstawie całkiem fałszywych przesłanek.
Jego położenie jest gorsze, nie kocha jej bowiem wcale: – Nigdy jej nie kochałem,
przyznaję to otwarcie: żywiłem wobec niej zawsze jedynie bratersko-koleżeńskie
uczucia, a że tak się z nią wdałem i że cała ta głupia afera, której ona czepia się
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kurczowo, tak się wlecze, to z mojej strony jedynie kwestia rycerskiego obowiązku. – Musi jednak dodać tu coś jeszcze w zaufaniu: jest w tym coś niedobrego,
wręcz poniżającego, gdy namiętność, rozpaczliwa wprost namiętność, ogarnia jedynie kobietę, podczas gdy mężczyzna wypełnia tylko rycerski obowiązek. Odwraca
to w jakiś sposób stosunek posiadania, doprowadzając do niepożądanego stanu miłosnej przewagi kobiety, tak iż, musi tu wyznać, Inez obchodzi się z jego osobą
i jego ciałem w taki sposób, w jaki właściwie i zrozumiale mężczyzna zwykł jest obchodzić się z kobietą – dochodzi do tego jeszcze jej chorobliwa i kurczowa, a przy
tym całkiem nie usprawiedliwiona zazdrość o wyłączne posiadanie jego osoby: nie
usprawiedliwiona, jako się rzekło, gdyż całkiem dość ma z niej, dość zresztą już
i j e j , i kurczowego jej uścisku, a niewidoczny jego rozmówca nawet chyba wyobrazić sobie nie może, jak kojąco, w takich zwłaszcza okolicznościach, działa
nań bliskość wybitnego i przez niego samego wysoce cenionego człowieka, cały
jego krąg duchowy i możność wymieniania z nim myśli. Przeważnie bowiem mylnie go się osądza: woli przecież prowadzić poważne, podnoszące go i rozwijające
rozmowy z takim mężczyzną niż sypiać z kobietami; ba, gdyby miał sam siebie
scharakteryzować, sądzi, że po dokładnym zbadaniu określiłby siebie najsłuszniej
jako naturę platoniczną.
I nagle, jakby dla zilustrowania tego, co przedtem powiedział, zaczął Rudi mówić o koncercie skrzypcowym, że tak bardzo pragnie, aby Adrian zechciał dla niego, niejako na jego miarę go napisać, przyznając mu, o ile możności, wyłączne
prawo jego wykonywania. Oto jego marzenie! – Potrzebuję pana, Adrianie, dla
mego podniesienia, udoskonalenia, poprawy, a także, poniekąd, dla oczyszczenia
siebie ze wszystkich tamtych historii. Słowo daję, tak jest i nigdy nie było poważniejszej dla mnie sprawy ani potrzeby. A koncert, który tak chciałbym otrzymać
od pana, jest jedynie najbardziej skoncentrowanym, rzec chciałbym: symbolicznym
wyrazem tej potrzeby. Zrobiłby pan to wspaniale, o wiele lepiej niż Delius czy
Prokofjew, – z jakimś niesłychanie prostym a śpiewnym pierwszym tematem allegra, który powróci znowu po kadencji – bo to zawsze najlepszy moment w klasycznym koncercie skrzypcowym, kiedy po solowej akrobatyce pierwszy temat znowu
powraca. Ale nie musi pan tak tego robić, nie potrzebuje pan w ogóle dawać kadencji, to przecież staroświecczyzna, może pan obalić wszelkie konwencje, a także
podział na części – może w nim wcale nie być części, na mój gust mogłoby allegro
molto znaleźć się w samym środku, taki iście diabelski tryl, przy którym będzie pan
żonglował rytmem, tak jak tylko pan to potrafi, adagio zaś mogłoby zjawić się pod
koniec, jako rozświetlenie, – wszystko to mogłoby być więcej niż niekonwencjonalne, a w każdym razie chciałbym to zagrać tak, żeby ludziom oczy na wierzch
wyszły. Przyswoić chciałbym sobie tę muzykę, tak żebym mógł ją grać przez sen,
pielęgnując i pieszcząc każdą nutę jak matka, gdyż stałbym się jego matką, a pan
byłby ojcem, – i istniałby między nami niczym dziecko, platoniczne dziecko, – tak,
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nasz koncert byłby prawdziwie realizacją wszystkiego, co pojmuję pod słowem:
platoniczny.
Tyle podówczas Schwerdtfeger. Wielekroć wypowiadałem się na tych kartkach
na jego korzyść i dzisiaj również, gdy ponownie odbywam przegląd tego wszystkiego, łagodnie jestem wobec niego nastawiony, niejako przekupiony tragicznym
jego końcem. Czytelnik jednak lepiej teraz zrozumie pewnie określenia, które do
niego stosowałem, tę: „zuchwałą naiwność” czy też „dziecięcą demoniczność”,
które uważałem za tak charakterystyczne dla jego istoty. Na miejscu Adriana –
choć po prawdzie to nonsens, abym stawiał siebie na jego miejscu – nie ścierpiałbym wielu rzeczy, które mówił Rudolf. Zdecydowanie nadużył wówczas ciemności. Nie tylko, że kilkakroć posunął się za daleko w szczerości na temat swego
związku z Inez – również i w innym kierunku za daleko, karygodnie i zuchwale za
daleko się posunął – uwiedziony, rzec chciałbym, ciemnością, gdyby samo pojęcie
uwiedzenia było tu właściwe, a nie należałoby mówić raczej o zuchwałym ataku
przymilności na mroczną samotność.
I to jest właściwe określenie stosunku Rudiego Schwerdtfegera do Adriana Leverkühna. Atak ten trwał całe lata i trudno mu odmówić pewnego przygnębiającego
sukcesu, z czasem jednak bezbronność samotności wobec tych zalotów obróciła
się na zgubę zalotnika.

XXXIV
Nie tylko z ostrymi niczym cięcia noża bólami „małej Syrenki” porównywał
Leverkühn własne męczarnie w okresie największego upadku swego zdrowia: przytaczał w rozmowach o tym jeszcze inny, osobliwie plastyczny obraz, który wspomniałem kilka miesięcy później, wiosną 1919 roku, gdy nagle, niby cudem, zdjęty
został z niego ciężar choroby, zaś jego umysł, na podobieństwo feniksa, wzniósł
się w najwyższe dziedziny swobody i zdumiewającej, niepohamowanej, żeby nie
rzec: nieokiełznanej potęgi, a w każdym razie niepowstrzymanej, wartkiej, oddech
zapierającej twórczości. I wówczas właśnie obraz ów zdradził mi, że żadna granica
wyraźna nie oddziela wewnętrznie tych dwóch stanów: depresji i egzaltacji, łączą
je ścisłe ze sobą związki i że jeden z nich powstaje w drugim, jest w nim niejako
już zawarty – jako że i na odwrót, okres twórczości i zdrowia, który się rozpoczął,
bynajmniej nie był okresem spokoju, lecz na swój sposób był także okresem nawiedzenia, bolesnego podniecenia i przygnębienia... Ach, źle piszę! Chęć wypowiedzenia wszystkiego na raz sprawia, że zdania moje występują z brzegów, odwraca je od myśli, które miały utrwalić, powoduje, że odbiegając od tematu wydaje
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się, jakbym tracił je z oczu. Dobrze robię uprzedzając krytykę czytelnika. Lecz ta
gonitwa, to gubienie się w myślach, jest wynikiem podniecenia, jakie wywołuje
we mnie wspomnienie czasu, o którym piszę, czasu załamania się niemieckiego
autorytatywnego państwa z głęboko sięgającym dyskursywnym rozprzężeniem,
które również i mój sposób myślenia nurtem swym porwało, szturmując umiarkowany mój światopogląd nowinami, które nie tak łatwo mu było sobie przyswoić.
Uczucie, że kończy się jakaś epoka, obejmująca nie tylko wiek dziewiętnasty, lecz
sięgająca wstecz aż po kres średniowiecza, aż po rozbicie scholastycznej więzi,
emancypację indywidualności, narodziny wolności, epoka, którą na dobrą sprawę
uważałem za swoją duchową ojczyznę, słowem, epoka mieszczańskiego humanizmu; – uczucie, powiadam, że oto wybiła jej godzina, że dokona się jakaś mutacja
życia, że świat wstąpi w nowy, nie nazwany jeszcze znak gwiezdny, – uczucie to,
zmuszające mnie do pilnego nasłuchiwania, nie pojawiło się z chwilą zakończenia
wojny, przeciwnie, istniało już od chwili jej wybuchu, w czternaście lat po nastaniu
nowego stulecia, i stanowiło przyczynę wstrząsu i grozy. Nic więc dziwnego, że
rozkład i klęska doprowadziły owo uczucie do kulminacyjnego punktu, nic dziwnego również, że w kraju rozbitym, tak jak Niemcy, opanowało ono umysły w stopniu znacznie większym niż u zwycięzców, gdzie przeciętne nastroje były raczej,
właśnie dzięki zwycięstwu, o wiele bardziej konserwatywne. Tamci bynajmniej nie
odczuwali wojny jako głębokiego, decydującego cięcia historii, tak jak myśmy to
odczuli, lecz dostrzegali w niej jedynie szczęśliwie pokonaną przeszkodę, po usunięciu której życie znów będzie mogło powrócić na tory, z jakich zostało wytrącone. Zazdrościłem im tego. Zazdrościłem szczególnie Francji owego usprawiedliwienia i utwierdzenia, które, przynajmniej z pozoru, sam fakt zwycięstwa ofiarował jej
zachowawczo-mieszczańskiej psychice. Zazdrościłem jej poczucia bezpieczeństwa,
jakie dzięki zwycięstwu czerpała ze źródła klasycznego racjonalizmu. I z pewnością czułbym się w tym okresie znacznie lepiej i bardziej swojsko po tamtej stronie
Renu niż u nas, gdzie, powtarzam, wiele wzburzających i niepokojących nowości,
z którymi ze względu na własne sumienie musiałem się rozprawić, wtargnęło w
mój światopogląd, – i wracam tu myślą do burzliwych wieczorów dyskusyjnych
w Schwabing, w domu niejakiego Sykstusa Kridwissa, poznanego niegdyś w salonie Schlaginhaufenów, do których zaraz powrócę, na razie wspominając jedynie,
że owe organizowane u niego zebrania i intelektualne narady, na które uczęszczałem li tylko z poczucia obowiązku, przyczyniły mi niemało zgryzoty – podczas
gdy jednocześnie, z sercem głęboko przejętym, a często przerażonym, byłem z tytułu przyjaźni bliskim świadkiem narodzin dzieła, które nie pozbawione pewnych
śmiałych i proroczych związków z tymi rozważaniami, utwierdzało je i urzeczywistniało na wyższej, twórczej płaszczyźnie... Jeśli dodam, że przy tym wszystkim
musiałem jeszcze wypełniać swoje obowiązki nauczycielskie i nie zaniedbywać
również zadań ojca rodziny, łatwo pojąć przemęczenie, jakie podówczas było moim
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udziałem, co wraz z kalorycznie ubogim pożywieniem w niemałym stopniu przyczyniło się do spadku mej wagi.
Lecz i o tym wszystkim mówię jedynie dla scharakteryzowania owych spiesznych i niebezpiecznych lat, na pewno zaś nie po to, aby zainteresowania czytelnika
skierować na własną niepozorną osobę, której zawsze na dalszym jedynie planie
miejsce w tych wspomnieniach przystoi. Wyraziłem już żal z tego powodu, że moja
narratorska gorliwość sprawia tu i ówdzie wrażenie gonitwy myśli. Mylne to jednak wrażenie, w istocie bowiem mocno trzymam się mego zamysłu, wcale też nie
zapomniałem, że chciałem przytoczyć drugie jeszcze, przejmujące i wiele mówiące
porównanie poza owym o „małej Syrence”, którym posługiwał się Adrian w okresie najokrutniejszych swych cierpień.
– Jak się czuję? – mówił wtedy do mnie. – Mniej więcej tak, jak św. Jan męczennik w kotle z wrzącym olejem. Oto, jak poniekąd powinieneś to sobie wyobrażać.
Tkwię jako nabożny cierpiętnik w szafliku, pod którym parska wesoły ogień z drewienek, sumiennie podsycany ręcznym miechem przez jakiegoś poczciwca; i to na
oczach cesarskiego majestatu, który całkiem z bliska sobie tę rzecz ogląda – a jest to,
trzeba ci wiedzieć, cesarz Neron, wspaniały Wielki Mogoł z italskim brokatem na
ramionach, zaś pomocnik kata, z saczkiem u skórzni i w rozwianym kaftanie, leje
mi chochlą na długim trzonku kipiący olej, co tak pobożnie w nim siedzę, na kark.
Polewają mnie według wszelkich prawideł niczym pieczeń, godny to oglądania
widok, a ty też jesteś zaproszony, wolno ci się zmieszać z tłumem szczerze zaciekawionych widzów za ogrodzeniem, z ojcami miasta, zaproszoną publicznością, po
części w turbanach, po części w starych, poczciwych kapuzach niemieckich, z nasadzonymi jeszcze na wierzch kapeluszami. Dobroduszne mieszczuchy – w swym
nastroju zaciekawienia korzystają nadto z osłony halabardników. Jeden pokazuje
drugiemu, jaki to los takiej piekielnej pieczeni. Dwa palce przykładają do policzka,
a dwa pod nos. Jakiś tłuścioch podnosi rękę, jakby chciał rzec: „Bóg niechaj od
tego zachowa!”. Wyraz naiwnego zbudowania na twarzach kobiet. Widzisz? Stoimy wszyscy stłoczeni, całą scenę zapełniają postacie. Piesek pana Nerona również
przybył, żeby nie pozostało ani kawałeczka wolnego miejsca. Ma taki rozzłoszczony pyszczek pinczerka. A w głębi widać wieże, spiczaste przybudówki i szczyty
dachów Kaisersaschern...
Oczywiście, powinien był powiedzieć: Norymbergi. Gdyż to, co opisywał z taką
samą poufałą znajomością rzeczy, jak opisywał był wprzód obraz ciała nimfy spływającego w kształt rybiego ogona, a co rozeznałem, zanim jeszcze owego opisu
dokończył, to była pierwsza karta serii drzeworytów Dürera do Apokalipsy. Jakże
miałem sobie nie przypomnieć tego porównania, które początkowo wydało mi się
tak dziwaczne, a przecież od razu napełniło niejakimi przeczuciami, z chwilą gdy
odsłoniły mi się stopniowo plany Adriana, dzieło, które ujarzmiał i które jego ujarzmiało, a dla którego gromadziły się jego siły, kiedy go były w męczarniach odeszły?
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I czyż nie miałem racji twierdząc, że między stanami depresyjnymi artysty i twórczym uniesieniem, chorobą i zdrowiem, nie ma bynajmniej ostro przeciwstawnego
rozdziału? Że raczej właśnie w chorobie i jakby pod jej osłoną działają elementy
zdrowia, zaś pobudzające geniusz elementy choroby w sferę zdrowia przenikają?
Nie inaczej to jest, a wiedzę tę zawdzięczam przyjaźni, która zgotowała mi wiele
trosk i lęku, zawsze wszelako napełniała dumą: geniusz to forma siły witalnej, głęboko doświadczonej w chorobie, z niej siły czerpiącej i dzięki niej twórczej.
Koncepcja apokaliptycznego oratorium, tajemna praca nad nim sięgają więc daleko wstecz, do okresu pozornie całkowitego wyczerpania sił żywotnych Adriana,
gwałtowność zaś i pośpiech, z jakim kilka miesięcy później dzieło to rzucone zostało na papier, sprawiały na mnie wrażenie, że ów żałosny stan był swego rodzaju
refugium i schronieniem, gdzie natura jego wycofywała się, aby w boleśnie wyłączonym z naszej powszechnej zdrowotności ukryciu, nie podpatrywana i nie podsłuchiwana przez nikogo, tworzyć i rozwijać plany, dla których normalne samopoczucie absolutnie nie użycza awanturniczej śmiałości, a które jakby musiał wykraść
podziemnemu światu i wydobyć na światło dzienne. Mówiłem już, że zamiary swoje wyjawiał mi jedynie stopniowo, z wizyty na wizytę. Pisał, szkicował, gromadził,
studiował i kombinował; tego nie mógł przede mną ukryć i stwierdzałem to z serdeczną satysfakcją. Wstępne próby wybadania go natrafiały przez długie jeszcze
tygodnie na nieśmiałą, a jednocześnie gniewną tajemniczość i obronę, skrywającą
wpółżartobliwy, a wpółniesamowity sekret, na wybuch śmiechu przy ściągniętych
brwiach i odpowiedzi w rodzaju:„Nie bądź wścibski i zachowa j swą duszyczkę
w czystości!” albo: „Dowiesz się o tym jeszcze w porę, mój drogi!” albo, wyraźniej
już nieco i w duchu bardziej skłonnym do zwierzeń: „Ano tak, warzą się te święte
okropności. Widocznie nie tak łatwo przepędzić teologicznego wirusa z krwi. Niespodziewanie następuje burzliwa recydywa”.
Aluzje te potwierdzały domysły, które nasuwała obserwacja jego lektury. Na
biurku jego znalazłem osobliwe tomiszcze: trzynastowieczny, francuski wierszowany przekład wizji św. Pawła, których grecki tekst pochodzi z IV wieku. Na moje
pytanie, skąd to się u niego znalazło, odpowiedział:
– Kunegunda Rosenstiel wydobyła to dla mnie. Nie pierwsza to ciekawostka,
jaką mi wyszperała. Obrotna niewiasta. Nie uszło jej uwagi, że mam słabość do
ludzi, co „zstąpili”. Chcę przez to powiedzieć: zstąpili do piekieł. Stwarza to pokrewieństwo między postaciami tak od siebie oddalonymi jak Paweł i Eneasz Vergilego. Czy przypominasz sobie, że Dante po bratersku razem ich wymienia, jako
dwóch, którzy tam byli?
Przypomniałem sobie. – Niestety jednak – odparłem – twoja filia hospitalis nie
może ci tego przeczytać.
– A nie – zaśmiał się. – Przy starej francuszczyźnie muszę się posługiwać własnymi oczami.
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W okresie bowiem, gdy n i e mógł posługiwać się własnymi oczami, gdy bolesny ucisk w nich i ponad nimi uniemożliwiał mu czytanie, Klementyna Schweigestill musiała często czytywać mu na głos, i to teksty, które raczej dziwacznie – choć
zarazem i wcale nie niestosownie brzmiały w ustach tej miłej wiejskiej dziewczyny.
Sam spotykałem to poczciwe dziewczę u niego, w celi opata, gdy siedząc wyprostowane w fotelu Savonaroli za biurkiem, podczas gdy on spoczywał w bernheimowskim krześle, czytało mu swym wzruszająco wysilonym i nieco zmanierowanym akcentem literackiej niemczyzny z wiejskiej szkółki o mistycznych ekstazach
Mechtyldy z Magdeburga, z zapleśniałego, w tekturową okładkę ujętego tomiku,
który również trafił tu zapewne za pośrednictwem przedsiębiorczej pani Rosenstiel.
Usiadłem po cichu w kącie na ławie i przez chwilę przysłuchiwałem się temu nabożnie abstrakcyjnemu i nieudolnie ekscentrycznemu wykładowi.
Dowiedziałem się wtedy, że często się to zdarzało. W swym z chłopska obyczajnym stroju, świadczącym o bogobojnej czujności, w sukni z oliwkowej wełny,
której sięgający pod szyję stanik, zapinany na drobne, gęsto przyszyte metalowe
guziczki, spłaszczał dziewczęcy biust i, zakończony klinem, przechodził w szeroko sfałdowaną, po kostki sięgającą spódnicę, i do której, jako jedyną ozdobę, nosiła
pod białą krezką naszyjnik ze starych srebrnych monet, –przesiadywała ta ciemnooka dziewczyna przy chorym czytając mu na głos swą szkolną, litanijną intonacją
pisma, przeciwko którym sam pan pastor nie miałby na pewno żadnych zastrzeżeń:
wczesnochrześcijańskie i średniowieczne wizje i spekulacje na temat zaświatów.
Pani Schweigestill zaglądała niekiedy przez drzwi, szukając wzrokiem córki, której
pomoc przydałaby się jej w gospodarstwie, kiwała im obojgu jednak przyzwalająco głową i znikała znowu. Albo przysiadała też czasami na dziesięć minut obok
drzwi na krześle, przysłuchując się, po czym oddalała się bezszelestnie. Klementyna natomiast recytowała, jeśli nie odpisy uniesień Mechtyldy, to wizje Hildegardy
von Bingen. Jeśli zaś żadną z nich, to niemiecką wersję „Historiae ecclesiasticae
gentis Anglorum” uczonego mnicha imieniem Beda Venerabilis, dzieła, w którym
zachowała się spora część celtyckich fantazji na temat zaświatów oraz irlandzko-anglosaksońskich wizji z wczesnochrześcijańskiej epoki. Całe to ekstatyczne, zapowiadające Sąd Ostateczny i dydaktycznie lęk przed wiekuistą karą budzące pre–
i wczesnochrześcijańskie eschatologiczne piśmiennictwo stanowi niezwykle zagęszczoną sferę tradycji, pełną stale powracających motywów, w której się Adrian
pogrążył chcąc zyskać nastrój dla stworzenia dzieła, skupiającego wszystkie te elementy jak w soczewce, zespalającego je groźnie w spóźnionej syntezie artystycznej
i w spełnieniu nieubłaganej misji dzierżącego przed oczami ludzkości zwierciadło
Objawienia, aby ujrzała w nim to, co oto nadchodzi.
„Nadchodzi kres, kres nadchodzi, jawi się nad tobą; bacz, jako nadchodzi. Powstaje już i przeto runie na ciebie, mieszkańcze ziemi!” Słowa te, które Leverkühn
każe głosić swym testis, świadkom i narratorom, w niesamowitej, na statycznym
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zestawieniu obcych sobie harmonii opartej, z czystych kwart lub zmniejszonych
kwint zestawionej melodyce, słowa, które ustanawiają potem tekst owego tak śmiało archaizowanego responsorium, gdzie w niezapomniany sposób, w dwóch czterogłosowych, przeciwstawnych sobie chórach się powtarzają – słowa te wcale nie
przynależą do Apokalipsy św. Jana; pochodzą z innej warstwy Pisma, z proroctwa
o wygnaniu do Babilonu, z widzeń i lamentacji Ezechiela, pozostających zresztą
w osobliwej zależności z tajemniczym posłaniem z Patmos z czasów Nerona. Tak
więc i „pochłonięcie księgi”, które Albrecht Dürer również śmiało uczynił był tematem jednego ze swych drzeworytów, jest niemal dosłownie zapożyczone od
Ezechiela wraz z tym szczegółem, że księga ta (czy raczej „gramota”, w której spisana jest wszelka skarga, boleść i wyrzekanie) nabierała słodyczy miodu w ustach
posłusznie jedzącego. Podobnie też opisuje już uprzednio Ezechiel bardzo szczegółowo i zwrotami całkiem podobnymi Wielką Wszetecznicę, niewiastę na zwierzęciu, z wizerunkiem której Norymberczyk tak filuternie sobie poradził posługując
się przywiezionym studium portretowym pewnej weneckiej kurtyzany. W samej
rzeczy istnieje już cała tradycja kulturalna Apokalipsy, przekazująca mistykom doświadczenia i wizje do pewnego stopnia ustalone, – choć dziwnym wydać się musi
z psychologicznego punktu widzenia, że ktoś naśladuje gorączkę, która przed nim
kogoś innego już trawiła, i że można w tak niesamodzielny, zapożyczony i szablonowy sposób popadać w zachwyt. Tak wszelako rzeczy się mają, wskazuję zaś na
to w związku ze stwierdzeniem, że Leverkühn w swym nieporównanym chóralnym
dziele bynajmniej nie trzymał się samej tylko Apokalipsy św. Jana, lecz włączył
do niego poniekąd całą tę tradycję jasnowidzenia, o której mówiłem, tak że rezultatem tego była kreacja nowej i osobistej Apokalipsy, stanowiącej w pewnej mierze
podsumowanie wszelkich zapowiedzi Końca. Sam tytuł: „Apocalypsis cum figuris” jest hołdem złożonym Dürerowi, a ma zapewne uwydatnić wspólny obu tym
dziełom realizm wizualny, graficzną drobiazgowość i szczelne wypełnienie przestrzeni precyzyjną fantastyką szczegółów. Wiele brak jednak, aby niesamowity
fresk Adriana stanowił programowy odpowiednik piętnastu ilustracji Norymberczyka. Podkłada wprawdzie pod przeraźliwie kunsztowne dźwięki wiele słów tego
tajemniczego dokumentu, który i dla tamtego był natchnieniem; poszerzył jednak
przy tym pole muzycznych możliwości, chórów, recitativów, arii, wcielając na przykład z posępnych fragmentów Psałterza owo przejmujące: „Bowiem dusza ma pełna jest żalu, a życie moje bliskie piekła”, jak również najstraszliwsze wizje i skargi
apokryfów, dalej i niektóre, dziś jeszcze niesłychanie aluzyjnie oddziaływające
fragmenty Trenów Jeremiasza, a nadto starszych jeszcze parę tekstów, co wszystko
przyczynia się do ogólnego wrażenia rozwarcia się innego świata, nadejścia porachunków, zstąpienia do piekielnych czeluści, gdzie następuje artystyczne kształtowanie obrazów zaświata, rozwijanych od wczesnych, szamańskich jeszcze okresów,
poprzez starożytność i chrześcijaństwo, aż po Danta. Muzyczny fresk Leverkühna
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ma w sobie wiele z poematu Danta, więcej zaś jeszcze z owej nastroszonej ciałami
i zatłoczonej ściany, gdzie aniołowie dmą w trąby Dnia Ostatniego, a czółno Charona pozbywa się swego ładunku, zmarli zmartwychwstają, święci wielbią Pana,
demoniczne maski czekają na sygnał wężem przepasanego Minosa, gdzie potępieniec obfitych kształtów, pochwycony przez szyderczo się śmiejących synów czeluści, otoczony, ciągniony, sam w przepaść obrzydłą leci, jedno oko zakrywszy ręką,
drugim zaś wpatrując się z przerażeniem w potępienie wieczne, nie opodal niego
wszakże Łaska dźwiga jeszcze dwie grzeszne dusze z upadku i wznosi je ku zbawieniu, – słowem, z układu scen i grup Sądu Ostatecznego.
Należy wybaczyć wykształconemu człowiekowi, którym bądź co bądź jestem,
że usiłuje mówić o przerażająco bliskim mu dziele, porównując je z istniejącymi
już i ogólnie znanymi pomnikami sztuki. Jeśli o tym mówię, to dla samouspokojenia, którego i dziś potrzebuję, tak jak go potrzebowałem w okresie, gdy ze zgrozą,
zdumieniem, przygnębieniem i dumą asystowałem przy jego powstawaniu – a przeżycie to, choć świadczyło o serdecznym oddaniu dla jego twórcy, właściwie przekraczało moje siły duchowe, tak że przejęty nim byłem na wskroś aż do wstrząsu.
Po owym pierwszym okresie zatajenia i rezerwy bowiem udostępnił Adrian niebawem przyjacielowi lat dziecięcych wgląd w całą swą pracę i plany, tak że podczas
moich wizyt w Pfeiffering – a oczywiście zaglądałem tam, kiedy tylko mogłem,
prawie co sobotę i niedzielę, – wolno mi było zapoznawać się z nowo powstałymi
partiami: były to przybytki niewiarygodnej nieraz objętości i pensa narastające z tygodnia na tydzień, tak że, gdy się przy tym uświadomiło sobie poddaną surowym
prawom, intelektualną jak i techniczną złożoność tej faktury, to człowieka nawykłego do z mieszczańska umiarkowanego i spokojnego postępu roboty zimny dreszcz
przerażenia musiał ogarnąć. Tak, przyznaję, że do naiwnego mojego, rzec chciałbym: zwierzęcego przerażenia wobec tego dzieła, najbardziej chyba przyczyniła
się owa wręcz niesamowita szybkość, z jaką ono narastało – w zasadzie ukończone
w ciągu czterech i pół miesięcy, czyli w okresie, który uważać można było co najwyżej za wystarczający do mechanicznego tylko zapisu, do zwyczajnego przepisania.
Najwidoczniej, i zgodnie z własnym jego zdaniem, człowiek ten żył wówczas
w ogromnym napięciu, bynajmniej nie uszczęśliwiającego, lecz zadręczającego
i niewolącego natchnienia, przy którym przebłysk oraz postawienie sobie problemu,
zadania samej kompozycji, tak jak je zawsze pojmował, połączone były z jednoczesnym, równym objawieniu jego rozwiązaniem, które ponadto nie pozostawiało
mu niemal czasu na doścignięcie piórem czy ołówkiem rozpędzonych myśli, nie dających mu ni chwili wytchnienia i przemieniających go w swego niewolnika. Choć
niezmiernie wycieńczony, potrafił pracować po dziesięć i więcej godzin dziennie,
z krótką tylko przerwą na obiad, nadto od czasu do czasu na małą przechadzkę wokół Klammermulde czy na Zionshügel – spieszne wypady, przypominające raczej
326

próbę ucieczki niż odpoczynek, podczas których widać było z jego to przyśpieszonych, to znów wahających się kroków, że była to jedynie inna forma niepokoju.
W niejeden sobotni wieczór, jaki spędziłem w jego towarzystwie, dobrze widziałem, jak mało panował nad sobą, jak nie potrafił utrzymać się w tym stanie odprężenia, którego rozmyślnie szukał w rozmowie ze mną na powszednie lub choćby
tylko obojętne tematy. Widzę, jak nagle zrywa się z niedbałej pozycji, jak skupione jego oczy nieruchomieją, wargi rozchylają się i jakiś przykry mi, gwałtowny
rumieniec oblewa jego policzki. Co to było? Czy jedno z melodycznych jego objawień, na które, rzec chciałbym niemal: narażony był podówczas, a poprzez które
owe moce, z jakimi nic nie chcę mieć wspólnego, dotrzymywały danego słowa, –
czy rodził się wówczas w umyśle jego jeden z tych potężnych w swej plastyce tematów, w które obfituje jego apokaliptyczne dzieło, poddany natychmiast ochładzającemu ujarzmieniu, trzymany, że tak powiem, krótko przy pysku, przekształcany na serie, na cegiełki, służące całości kompozycji? Widzę go, jak mamrocząc:
„Mów dalej, mów dalej, proszę!” – podchodzi do stołu, gwałtownie otwiera brulion
orkiestracji, tak gwałtownie, że czasem naprawdę rozdziera przy tym u dołu jakąś
odwracaną kartę, i z grymasem, złożoności którego nawet nie próbuję nazwać, który wszakże w moich oczach zniekształcał mądre i dumne piękno jego twarzy, spogląda na jakiś fragment, gdzie może naszkicował ów przerażający chór ściganego
przez Czterech Jeźdźców, potykającego się w przewinach swoich, padającego, tratowanego kopytami końskimi człowieczeństwa, czy może ohydny krzyk „Ptaka
Zagłady”, powierzony szyderczemu pobekiwaniu fagotu, albo to antyfonalne responsorium, które już przy pierwszym słuchaniu tak głęboko wstrząsnęło moim
sercem, – tę twardą chóralną fugę do słów Jeremiasza:
Przeczżeby tedy sobie utyskiwać miał człowiek żyjący,
A mąż nad kaźnią za grzechy swoje.
Dowiadujmy się raczej, a badajmy się dróg naszych
I nawróćmy się do Pana.
–––––––––––––––––––––
Myśmy wystąpili.
I staliśmy się odpornymi;
Przetoż ty nie odpuszczasz.
Okryłeś się zapalczywością,
I gonisz nas, mordujesz, a nie szanujesz.
Za śmieci i za pomiotło,
Położyłeś nas w pośrodku tych narodów.

Fragment ten nazywam fugą i sprawia on wrażenie fugi, choć temat nie zostaje
ściśle powtórzony, ale rozwija się wraz z rozwojem całości, tak że pewien styl, któremu kompozytor zdaje się poddawać, zostaje w istocie rozbity i poniekąd doprowadzony ad absurdum, – co nie dzieje się bez pewnych reminiscencji formy fugi
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archaicznej, niektórych canzon czy ricercarów z prebachowskiego okresu, w których temat fugi nie zawsze jest wyraźnie określony i utrzymany.
Adrian spoglądał tak to tu, to tam, chwytał pióro, znowu je odrzucał, mamrotał:
„Dobrze, to na jutro!”, i z nadal zaczerwienionym czołem powracał do mnie. Lecz
ja wiedziałem, czy też obawiałem się, że tych słów: „na jutro” nie dotrzyma, tylko
rozstawszy się ze mną siądzie do pracy i wykona to, co w rozmowie tak nagle go
naszło, – aby potem dwiema tabletkami luminalu nadać snu swemu głębokość,
która zastąpić miała krótkie jego trwanie, potem zaś o świcie znowu się zabrać do
roboty. Zacytował:
Nuże, psałterzu i harfo!
Wstać pragnę wcześnie!

Żył bowiem nieustannie w lęku, że ten stan iluminacji, który był dlań stanem
łaski czy też nawiedzenia, zostanie mu przed czasem odebrany, i istotnie, na krótko przed ukończeniem tego dzieła, straszliwym jego końcem, wymagającym całej
jego odwagi, a tak dalekim od wyzwalającej muzyki romantycznej, tak nieubłaganie podkreślającym teologicznie negatywny a bezlitosny charakter całości, – istotnie, powiadam, doznał on właśnie przed ostatecznym ukończeniem tej nad miarę
wielogłosowej, szeroko w skali całej blachy rozpostartej lawiny dźwięków, stwarzającej wrażenie rozwarcia się otchłani ku beznadziejnej zagładzie – ponownego,
trzy tygodnie trwającego ataku bólów i mdłości, stanu, w którym, według własnych
jego słów, zatracił nawet i wspomnienie tego, co znaczy: komponować i jak się to
robi. Minęło to wszakże i już z początkiem sierpnia 1919 roku pracował znowu,
a zanim miesiąc ten, obfitujący w dni upalne, przeszedł, wszystko już było gotowe.
Owe cztery i pół miesiąca, które uprzednio określiłem jako okres powstawania dzieła, liczą się aż do przerwy wywołanej osłabieniem. Wliczając i tę przerwę, i całą
pracę nad wykończeniem, trzeba mu było, co i tak zdumiewające, sześciu miesięcy
na spisanie w formie szkiców całej „Apokalipsy”.

XXXIV (c.d.)
I czyż to już wszystko, co mam do powiedzenia w tej biografii o po tysiąckroć
znienawidzonym i ze wstrętem omijanym, lecz po stokroć już przecie umiłowanym
i ubóstwianym dziele mego zmarłego przyjaciela? Z pewnością nie. Wiele spraw
jeszcze mam na sercu, postanowiłem sobie wszakże od razu, że te jego cechy i właściwości, dzięki którym – rozumie się: w podziwu pełen sposób – przygnębiało mnie
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r e s o w a ł o , – od razu, powiadam, postanowiłem wszystko to scharakteryzować
w powiązaniu z owymi abstrakcyjnymi i podejrzliwymi dywagacjami, na słuchanie
których byłem wystawiony podczas dyskusji w mieszkaniu pana Sykstusa Kridwissa, o czym pokrótce wspomniałem wyżej. Nowe idee, będące wynikiem owych
wieczorów, w połączeniu ze współuczestnictwem w samotnym dziele Adriana spowodowały stan psychicznego przemęczenia, w jakim wówczas żyłem, i w rzeczy
samej kosztowały mnie około czternastu funtów ubytku na wadze.
Kridwiss, grafik, ilustrator książek oraz kolekcjoner barwnych drzeworytów
i dalekowschodniej ceramiki, wygłaszający z tej dziedziny na zaproszenie różnych
stowarzyszeń kulturalnych fachowe i niegłupie odczyty w wielu miastach Rzeszy,
a nawet zagranicą, był niskim mężczyzną w nieokreślonym wieku, o silnym akcencie nadreńskim i niezwykle żywym umyśle, który, bez określonych światopoglądowych powiązań, dla samej tylko ciekawości śledził pilnie intelektualny ruch epoki,
to i owo zaś, co na ten temat dochodziło jego uszu, określał jako „niesłychanie
ważne”. W Schwabing, w mieszkaniu swoim przy Martiusstrasse, gdzie cały salon
ozdobiony był prześlicznymi chińskimi malowidłami tuszem i farbą (z epoki Sung!),
uważał za stosowne gromadzić czołowe, a przynajmniej wtajemniczone i uczestniczące w życiu intelektualnym postaci, ile ich tylko mieściły mury poczciwego Monachium, i aranżował wieczory dyskusyjne dla panów, intymne spotkania przy
„Okrągłym Stole”, dla nie więcej niż ośmiu do dziesięciu osobistości, schodzono
się zaś po kolacji, około dziewiątej, jako że gospodarz nie życzył sobie wcale narażać się na koszty przyjęcia i chodziło mu jedynie o swobodne spotkania i wzajemną wymianę myśli. Wymiana ta zresztą nie zawsze zachowywała najwyższe
intelektualne napięcie i często ześlizgiwała się w powszedniość familijnej konwersacji, już choćby z tej przyczyny, że wskutek towarzyskich skłonności i znajomości Kridwissa intelektualny poziom uczestników tych zebrań był raczej nierówny.
Tak na przykład zjawiali się tam również dwaj członkowie wielkoksiążęcej dynastii Hessen-Nassau, studiujący w Monachium, mili młodzieńcy, których pan domu
z niejakim entuzjazmem nazywał „pięknymi książętami”, a których obecność, już
choćby z tego względu, że byli od nas o wiele młodsi, trzeba było brać pod uwagę
w rozmowie. Nie chcę przez to powiedzieć, że nam przeszkadzali. Poważniejsza
rozmowa toczyła się nieraz po prostu ponad ich głowami, oni zaś ograniczali się
do roli skromnie uśmiechniętych, bądź to serio zdumionych słuchaczy. Bardziej
irytująca była dla mnie obecność owego żonglera paradoksów, znanego już czytelnikowi dr. Chaima Breisachera, którego, jak już dawno się przyznałem, znosić nie
mogłem, lecz którego czujna i bystra umysłowość wydawała się przy tych okazjach nieodzowna. Gniewało mnie również, że fabrykant Bullinger, legitymujący
się jedynie przynależnością do wysokiej klasy podatników, należał także do grona
zapraszanych i wolno mu było z tej racji donderować tubalnie na temat najistotniejszych zagadnień kultury.
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Posunę się nawet dalej jeszcze i przyznam, że właściwie żadnego z tych, którzy
tam siadywali wokół okrągłego stołu, nie zdołałem szczerze polubić ani obdarzyć
całkowitym zaufaniem, – wyjąwszy chyba Helmuta Institorisa, który także to grono
odwiedzał, a z którym poprzez jego żonę łączyły mnie przecież przyjazne stosunki,
– tylko że osoba jego budziła we mnie z kolei przykre asocjacje innego rodzaju.
Zresztą, co właściwie mogłem zarzucić dr. Unruhe, Egonowi Unruhe, filozofowi
i paleozoologowi, który w pismach swoich nader pomysłowo łączył wiedzę geologiczną i paleontologiczną z uzasadnieniem i naukową weryfikacją prastarych mitów, tak że w jego doktrynie, w sublimowanym, jeśli kto chce, darwinizmie, wszystko, w co cywilizowana ludzkość od dawna już na serio wierzyć przestała, stawało
się znowu prawdziwe i realne. Skądże więc moja nieufność wobec tego uczonego
i pracowitego myśliciela? Skąd również nieufność do profesora Georga Voglera,
historyka literatury, który napisał wielce cenioną historię niemieckiego piśmiennictwa, rozważając jego dzieje z aspektu przynależności plemiennej, gdzie więc
każdy pisarz traktowany i oceniany był nie po prostu, jako pisarz i umysł o uniwersalnym wykształceniu, lecz jako autentyczny, związkami krwi i regionem uwarunkowany, realny, konkretny i specyficzny produkt miejsca pochodzenia, świadczącego o nim i z kolei przezeń poświadczanego. Wszystko to było przecież bardzo
rzetelne, męskie, solidne i z punktu widzenia krytyki chwalebne. Prof. Gilgen Holzschuher, historyk sztuki i badacz Dürera, również zapraszany, był mi w równie nie
dający się usprawiedliwić sposób niesympatyczny, nade wszystko tyczyło się to zaś
jednego z częstszych bywalców, poety, Daniela Zur Höhe, opiętego po szyję w pastorską czerń, chudego trzydziestolatka o jastrzębim profilu i komenderującym
sposobie mówienia, co brzmiało tak mniej więcej: „Owszem, owszem, nieźle, tak,
doprawdy, można by powiedzieć!”, przy czym nieustannie i nerwowo stukał piętą
o podłogę. Lubił krzyżować ręce na piersi lub na sposób napoleoński ukrywać jedną rękę w zanadrzu, a poetyckie jego marzenia tyczyły się świata rzuconego w krwawych bojach na pastwę czystego ducha, utrzymującego go w bojaźni i surowej dyscyplinie, jak to opisał był w „Proklamacjach”, jedynym, jak mi się wydaje, swoim
dziele, które ukazało się jeszcze przed wojną na czerpanym papierze, było zaś liryczno-retorycznym wybuchem wzniosłego terroryzmu, któremu przyznać należało
znaczną potęgę słowa. Sygnatariuszem owych proklamacji była pewna osobistość
imieniem Christus Imperator Maximus, uosobienie władczej energii, werbująca
dla podbicia całego ziemskiego globu gotowe na śmierć oddziały, wydająca posłania w stylu rozkazów dziennych, rozkoszująca się narzucaniem sadystycznie nieubłaganych warunków, wzywająca do czystości i ubóstwa i wprost wyżyć się nie
mogąca w uporczywym, waleniem pięścią popartym żądaniu bezwzględnego i absolutnego posłuszeństwa. ..Żołnierze! – kończył ów poemat – na łup wam oddaję –
c a ł y ś w i a t !”
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Wszystko to było „piękne” i samo było nader świadome swego „piękna”; było
„piękne” na sposób okrutny i całkowicie pięknoduchowski, w owym bezczelnie niezależnym, niepoważnym i nieodpowiedzialnym duchu, jak na to sobie właśnie poeci
pozwalali, – było największym estetycznym przestępstwem, jakie mi się zdarzyło
widzieć. Helmut Institoris, oczywiście, bardzo się tym interesował, zresztą i poza
tym autor oraz jego dzieło cieszyły się niemałym szacunkiem, a moja do nich antypatia nie była znów tak bardzo pewna siebie, wiedziałem bowiem, że wywołało
ją także rozdrażnienie, jakie wzbudzał we mnie cały krąg Kridwissa i jego pretensjonalne krytyczne opinie na temat kultury, do zapoznania się z którymi nakłaniało
mnie przecież wewnętrzne poczucie obowiązku.
Spróbuję, najkrócej jak tylko potrafię, naszkicować istotę tych poglądów, które
nasz gospodarz nie bez racji uważał za „niesłychanie ważne”, Daniel Zur Höhe
natomiast akompaniował im swoim stereotypowym: „Och, oczywiście, nieźle, owszem, owszem, można tak powiedzieć”, choć właściwie nie wynikało z nich wydanie całego świata w ręce zaprzysiężonej na śmierć i życie soldateski Christi Imperatori Maximi. Była to, ma się rozumieć, jedynie symboliczna poezja, podczas gdy
dyskutantom chodziło o wgląd w społeczną rzeczywistość, o ustalenie teraźniejszości i przyszłości, co zresztą miewało niekiedy niemało wspólnego z ascetycznym pięknem przerażającej fantastyki Daniela. Stwierdziłem już był wyżej, z własnej i nieprzymuszonej woli, że mianowicie kraje zwyciężone bardzo żywo odczuły
wstrząs wojenny i zniszczenie pozornie trwałych wartości, zapewniając sobie przez
to niejaką przewagę intelektualną nad innymi narodami. Odczuwało się to bardzo
mocno, stwierdzało obiektywnie: utratę na skutek wojny ogromnych wartości przez
indywiduum jako takie, bezduszność, z jaką życie przewalało się podówczas ponad jednostką, co z kolei zostawiało ślad w umysłach pod postacią powszechnej
obojętności na cierpienie i klęski. Ta bezduszność i obojętność na los jednostki
mogła się była wydawać rezultatem czteroletniego, ledwo zakończonego, krwawego kiermaszu; nie dawano się jednak zmylić: wojna i tu, jak w wielu innych dziedzinach, po prostu tylko dokończyła, wyjaskrawiła, skonkretyzowała drastycznie
wszystko to, co torowało sobie drogę i stanowiło podstawę nowego stosunku do
życia. Ponieważ zaś rzecz taka nie jest przedmiotem nagany albo pochwały, lecz
rzeczowej obserwacji i konstatacji i ponieważ nadto w beznamiętnym poznaniu
rzeczywistości, dla samej radości poznawczej właśnie, kryje się zawsze pewna doza
uznania, – jakże miała się nie łączyć z tego rodzaju rozważaniami wszechstronna,
wszechogarniająca wręcz krytyka obywatelskiej tradycji, rozumiem przez to: wartości wykształcenia, oświecenia, humanizmu, marzeń takich, jak uszlachetnienie
narodów przez naukowo uzasadnioną etykę? Fakt, że właśnie ludzie wykształceni,
uczeni i pedagodzy, tej krytyki dokonywali z humorem, nierzadko z radosnym
śmiechem samoukontentowania, nadawał jeszcze temu wszystkiemu szczególny,
łaskotliwie niepokojący albo też z lekka perwersyjny urok; nie trzeba chyba doda331

wać, że forma ustroju, który nam, Niemcom, przypadł na skutek klęsk, wolność,
która nam jakby z nieba spadła, słowem: republika demokratyczna, ani przez chwilę nie była poważnie uważana za ramy odpowiednie dla przewidywanego nowego
porządku, lecz przeciwnie, z jednogłośną oczywistością uznawano tę formę rządów za efemeryczną i z góry odmawiano jej jakiegokolwiek znaczenia dla istniejącego stanu rzeczy, odrzucano ją po prostu ze wzruszeniem ramion, niczym kiepski
żart.
Cytowano Tocqueville’a (Alexisa de), który powiedział, że z rewolucji, niczym
ze wspólnego źródła, wytrysły dwa prądy: jeden przynoszący ludziom wolności
obywatelskie, drugi władzę absolutną. W te „wolności obywatelskie” nikt z owych
dyskutantów u Kridwissa już nie wierzył, tym bardziej że wolność wewnętrznie
sama sobie przeczy, ponieważ, chcąc się utrzymać, zmuszona jest do ograniczania
wolności, mianowicie wolności swego przeciwnika, a tym samym znosi sama siebie. Taki jej los, jeśli już od samego początku wolnościowy patos praw człowieka
nie został wyrzucony za burtę, do czego nasza epoka znacznie większą wykazuje
skłonność niż do wdawania się najpierw w dialektyczny proces, który wolność
przekształca w dyktaturę partii wolnościowej. Ku dyktaturze, ku przemocy wszystko i tak zresztą zmierzało, gdy wraz ze zburzeniem tradycyjnych form społecznych
i państwowych przez Rewolucję Francuską rozpoczęła się era, która, świadomie
czy nieświadomie, przyznając się do tego czy też nie przyznając, zdążała do despotycznej, przymusowo narzuconej władzy nad zniwelowanymi, zatomizowanymi,
pozbawionymi wszelkich więzi masami, bezbronnymi na równi z jednostką.
– Oczywiście, oczywiście! O, naturalnie, można by powiedzieć – zapewniał Zur
Höhe, uporczywie postukując nogą. Zapewne, można tak było powiedzieć, lecz ponieważ ostatecznie chodziło tu o opisanie nadciągającego barbarzyństwa, należałoby, jak sądziłem, powiedzieć to z większym zalęknieniem i zgrozą, a nie z owym
usatysfakcjonowanym humorem, o którym sądzić można było co najwyżej, że dotyczy jedynie poznania sprawy, a nie samych spraw. Chcę zresztą konkretnie dać
przykład tego przygnębiającego mnie humoru. Nikt się nie zdziwi, że w rozmowach
tej kulturalno-filozoficznej awangardy wybitną rolę odgrywała opublikowana siedem lat przed wojną książka Sorela: „Réflexions sur la violence”. Jej nieubłagana
zapowiedź wojny i anarchii, jej określenie Europy jako terenu wojennych kataklizmów, jej teza, że narody tej części świata połączyć może jedna tylko idea: prowadzenie wojny, – wszystko to uprawniało do nazywania jej książką epoki. Bardziej
jeszcze uprawniało do takiej opinii przekonanie autora i jego przepowiednia, że
w dobie decydującego wpływu mas dyskusja parlamentarna okaże się środkiem
całkowicie nieprzydatnym do kształtowania politycznych decyzji, że zamiast niej
w przyszłości trzeba będzie karmić masy fikcyjnymi mitami, których zadanie, jako
prymitywnych zawołań bojowych, polegać będzie na wyzwalaniu i aktywizowaniu
politycznej energii. Brutalne i niepokojące proroctwo tej książki zawierało się istot332

nie w tym, że popularne, a raczej odpowiadające masom mity będą odtąd motorem
ruchu politycznego: bajki, obłędne fikcje, czcze wymysły, które mogą nie mieć absolutnie nic wspólnego z prawdą, rozsądkiem czy nauką, a jednak stać się twórczą
siłą warunkującą życie i historię i tym samym okazać się dynamiczną rzeczywistością. Widać z tego, że książka ta nie darmo nosiła tak groźny tytuł, traktowała bowiem o przemocy jako zwycięskim przeciwieństwie prawdy. Pozwalała zrozumieć,
że los prawdy bliski jest bardzo losowi jednostki, a nawet z nim identyczny: tracą
one wszelką wartość. Otwierała szyderczą otchłań między prawdą i siłą, prawdą
i życiem, prawdą i społeczeństwem. Dawała implicite do zrozumienia, że przemocy
należy się bezwzględne pierwszeństwo przed prawdą, że prawda musi się stać służebnicą przemocy, każdy zaś, kto zapragnie uczestniczyć w społeczności, będzie
musiał być przygotowany na rezygnację z prawdy i wiedzy, na sacrificium intellectus.
I oto proszę sobie wyobrazić (powracam do „konkretnego przykładu”, który
obiecałem dać) tych panów, uczonych, erudytów, profesorów wyższych uczelni,
takiego Voglera, Unruhego, Holzschuhera, Institorisa, a także i Breisachera, ubawionych tą dla mnie tak przerażającą sytuacją i uważających ją za fakt dokonany
albo co najmniej nieunikniony. Zabawiali się wyimaginowanym przewodem sądowym, którego przedmiotem był jeden z owych służących politycznemu judzeniu
i podkopywaniu mieszczańskiego ładu społecznego masowych mitów, protagoniści ich mieli się bronić przed zarzutami „kłamstwa” i „oszustwa”, przy czym obie
strony, oskarżyciele i oskarżeni, nie tyle się ze sobą ścierały, ile wymijały w niezwykle ośmieszający sposób, gadając w próżnię. Groteską był w tym wszystkim
ogromny aparat naukowych świadectw, przytaczanych, aby zdemaskować humbug
jako humbug i skandaliczne znieważenie prawdy, jako że od tej strony nie można
się było w ogóle dobrać do owej dynamicznej i historycznie twórczej fikcji, do tak
zwanego fałszerstwa, to znaczy: do kształtującej społeczność wiary, i jej obrońcy
tym bardziej sarkastyczne i zarozumiałe stroili miny, im usilniej starano się zwalczyć ową fikcję na płaszczyźnie całkiem obcej jej i niestosownej, mianowicie na
płaszczyźnie nauki, lojalnej, obiektywnej prawdy. Miły Boże! Nauka! Prawda!
Duchem i tonem tego okrzyku przepojone były dramatyczne wywody gawędzących.
Nie mogli się dosyć nasycić uciechą, jaką im sprawiał ów rozpaczliwy szturm krytycznego rozumu na całkowicie mu obcą i absolutnie niedostępną, nietykalną wiarę, zaś wspólnymi siłami potrafili przedstawić naukę w świetle tak pociesznej bezradności, że nawet „piękni książęta” bawili się przy tym znakomicie na swój dziecinny sposób. Zadowolone z siebie zgromadzenie „Okrągłego Stołu” nie zawahało
się przypisać wyrokującej sprawiedliwości podobnego samozaparcia, jakim odznaczało się samo. Jurisprudencja, pragnąca się oprzeć na uczuciach ludu i nie izolować się od społeczności, nie mogła sobie pozwolić na podzielanie punktu widzenia
teoretycznej oraz antyspołecznej „prawdy”. Musiała wykonać zarówno swą nowo333

czesność jak i swój patriotyzm w najnowocześniejszym znaczeniu, respektując
płodny fałsz, uniewinniając jego apostołów i odsyłając naukę z nosem spuszczonym
na kwintę.
Och, oczywiście, oczywiście, z pewnością, można by powiedzieć. Stuk, stuk.
Mimo iż czułem przykry ucisk w okolicach żołądka, nie miałem prawa psuć
zabawy i okazywać wstrętu, przeciwnie, musiałem, o ile się dało, podzielać ogólną
wesołość, zwłaszcza iż nie oznaczała ona niedwuznacznej zgody, lecz, przynajmniej
na razie, beztroskie rozeznanie spraw obecnych lub przyszłych. Raz, co prawda,
zaproponowałem: – Może byśmy jednak spoważnieli na chwilę, zastanowili się, czy
myśliciel, któremu, oczywiście, leżą na sercu potrzeby społeczności, nie uczyniłby
lepiej, biorąc sobie za cel prawdę, a nie społeczność, ponieważ tejże społeczności
pośrednio i na dłuższą metę prawdą, nawet gorzką, lepszą odda przysługę niż poglądem, iż należy służyć jej kosztem prawdy, gdyż w istocie, wypierając się prawdy, od wewnątrz rozsadza w najstraszliwszy sposób podwaliny prawdziwej społeczności. – Lecz nigdy w życiu żadna moja uwaga nie przeszła tak kompletnie
bez echa. Przyznaję również, że była ona nietaktowna, nie pasowała bowiem do
ogólnego nastroju, nacechowana zaś była znanym, aż nadto dobrze znanym, znanym
do obrzydliwości idealizmem, który tylko przeszkadzał nowym ideałom. Lepiej mi
też było wraz z całym ożywionym towarzystwem przyglądać się tym nowościom
i badać je zamiast tkwić w bezowocnej, właściwie raczej nudnej opozycji, dostosować własne wyobrażenia do toku dyskusji i w jej ramach stworzyć sobie obraz
nadchodzącego, potajemnie już się rodzącego świata – jakichkolwiek bym przy
tym sensacji w okolicy własnego żołądka miał doznawać.
Był to stary i zarazem nowy, wsteczny i rewolucyjny świat, gdzie wartości związane z ideą jednostki, a więc powiedzmy: prawda, wolność, prawo, rozum, zostawały całkowicie pozbawione treści i odrzucone, a przynajmniej przyjęte w znaczeniu całkiem odmiennym niż to, jakie posiadały w ciągu ostatnich stuleci, a mianowicie przez oderwanie ich od wyblakłej teorii i krwawe ich zrelatywizowanie, tak
że uzależnione zostały od niepomiernie wyższej instancji przemocy, dyktatury fideistycznej, autorytetu, – i to nie w reakcyjny, wczorajszy czy przedwczorajszy
sposób, lecz w taki, że równało się to cofnięciu nowych form życia ludzkości do
stosunków i warunków średniowiecznej teokracji. W istocie nie było to bardziej
reakcyjne od ruchu dokoła kuli, który, prowadząc do punktu wyjścia, nie może
być przecież określony jako wsteczny. Otóż to właśnie: regresja i postęp, stare
i nowe, przeszłość i przyszłość tworzyły teraz jedno, a polityczna prawica coraz
to bardziej utożsamiała się z lewicą. Brak jakichkolwiek uprzednich założeń przy
badaniach naukowych, wolność myśli, dalekie od tego, aby reprezentować postęp,
należały teraz raczej do świata zacofania i nudy. Myśli dana została wolność uzasadniania przemocy, tak jak przed siedmiuset laty rozum korzystał z wolności roztrząsania prawd wiary i dowodzenia dogmatów: po to przecież istniała i po to ist334

nieje dzisiaj albo będzie istniała jutro myśl. Badania naukowe podlegały j e d n ak o w o ż pewnym założeniom – i to jak jeszcze! Były nimi przemoc, autorytet
społeczny, i to w tak niewątpliwy sposób, że nauce ani przez myśl przeszło, że nie
jest wolna. Subiektywnie była wolna na wskroś – w obrębie obiektywnego uwarunkowania, co było tak organiczne i naturalne, że w żaden sposób nie mogło zostać
uznane za skrępowanie. Aby wyraźniej uzmysłowić sobie, co nadchodzi, i pozbyć
się niemądrego przed tym lęku, wystarczało sobie jedynie przypomnieć, że bezwzględność pewnych określonych założeń i uświęconych warunków nigdy nie stanowiła przeszkody dla fantazji i indywidualnej odwagi myśli. Przeciwnie, właśnie
dlatego że uniformizm i duchowe ograniczenia narzucone zostały przez Kościół
jako coś absolutnie oczywistego człowiekowi średniowiecza, żył on w znacznie
większej mierze w świecie fantazji niż obywatel epoki indywidualizmu, ponieważ
znacznie swobodniej i bardziej beztrosko mógł w pojedynczych wypadkach polegać na swej wyobraźni.
O tak, przemoc stwarzała mocny grunt pod nogami, była antyabstrakcyjna, ja
zaś bardzo dobrze robiłem, wyobrażając sobie wraz z przyjaciółmi Kridwissa, jak
to stare nowości metodycznie będą przekształcać życie w tej lub innej dziedzinie.
Pedagog, na przykład, wiedział, że już dziś w nauczaniu podstawowym istnieje
tendencja unikania systemu uczenia się liter i sylabizowania, uczenia natomiast całych słów, łączenia pisma z konkretną wizją przedmiotów. W pewnej mierze było
to odejście od abstrakcyjno-uniwersalnego, językowo nie uwarunkowanego pisma
literowego, w pewnej mierze nawrót do pisma ideograficznego ludów pierwotnych.
W duchu mówiłem sobie: po co w ogóle słowa, po co pismo, po co język? Radykalna rzeczowość powinna trzymać się wyłącznie przedmiotów. I przypomniałem sobie
pewną satyrę Swifta, gdzie uczeni przejęci duchem reform, chcąc oszczędzić płuc
i uniknąć trudu budowy zdań, postanawiają całkiem znieść słowo i mowę, a rozmawiać ze sobą jedynie przez pokazywanie samych przedmiotów, które, co prawda,
w interesie należytego porozumienia, trzeba będzie obnosić możliwie w komplecie
na własnych plecach. Miejsce to jest ogromnie ucieszne, zwłaszcza dlatego, że właśnie kobiety, pospólstwo i analfabeci protestują przeciwko tej innowacji i nastają na
to, aby się móc wygadać. Otóż moi interlokutorzy w swoich na własną rękę wysuwanych propozycjach nie posuwali się aż tak daleko, jak uczeni Swifta. Przybierali
raczej postawę obserwatorów z pewnego dystansu, uznając jedynie za „niesłychaaanie ważną” ogólną, a już wyraźnie przejawiającą się tendencję do odrzucenia po
prostu tak zwanych zdobyczy kulturalnych na rzecz koniecznych i uznanych za
zgodne z duchem czasu uproszczeń, co, jeśliby kto chciał, można by określić mianem intencjonalnej rebarbaryzacji. Czyż miałem wierzyć własnym uszom? Musiałem się roześmiać, a przecie dosłownie zamarłem z przerażenia, kiedy ci panowie
w związku z tym wszystkim jęli nagle mówić o stomatologii i przy tej okazji o „martwym zębie”, tym krytycznym symbolu muzycznym moim i Adriana! Wydaje mi
335

się, doprawdy, że zaczerwieniłem się w tym pospólnym śmiechu, kiedy wśród beztroskiej wesołości zaczęto nagle roztrząsać wzrastającą wśród dentystów skłonność
do usuwania zębów z martwymi nerwami bez ceremonii, ponieważ doszli do wniosku, że są to infekujące ciała obce – a to po długim okresie rozwoju mozolnie udoskonalonej, wyrafinowanej techniki leczenia korzeni w XIX wieku. Warto zauważyć – i właśnie dr Breisacher wśród ogólnego aplauzu uczynił tę wnikliwą uwagę:
higieniczny punkt widzenia należałoby uznać za racjonalizację pierwotnej tendencji
do odrzucania, zaniechania, negliżowania i upraszczania, – przy higienicznych uzasadnieniach wszelkie podejrzenia ideologiczne były całkowicie na miejscu. Niewątpliwie, jeśli się dojdzie pewnego dnia do motywowania tego względami na higienę narodową i rasową, dojdzie się również do eliminowania chorych na szerszą
skalę, do zabijania niezdolnych do życia lub niedorozwiniętych jednostek, w rzeczywistości wszakże – nie zamierzano temu bynajmniej przeczyć, przeciwnie, podkreślano to jeszcze, – będzie tu chodziło o znacznie głębsze decyzje, o odrzucenie
wszelkiej humanistycznej zniewieściałości, będącej dziełem epoki mieszczańskiej:
o instynktowne zahartowanie się ludzkości do twardej, ponurej i drwiącej z człowieczeństwa ery powszechnych wojen i rewolucji, która z całą pewnością cofnie
nas jeszcze daleko poza średniowieczną cywilizację chrześcijańską i raczej sprowadzi w ciemne, poprzedzające ją czasy, jakie nastąpiły po upadku kultury antycznej...

XXXIV (zakończenie)
Czyż nie jest zrozumiałe, że przyswajając sobie tego rodzaju nowości można
stracić czternaście funtów na wadze? Oczywiście nie naraziłbym się na to, gdybym
nie wierzył w rezultaty posiedzeń u Kridwissa i przekonany był, że ci panowie wygadują bzdury. Lecz absolutnie nie było to moim mniemaniem. Natomiast ani przez
chwilę nie taiłem przed sobą, że z zadziwiającym wyczuciem trzymali palec na pulsie dziejów i z tego pulsu wróżyli. Byłbym im jednak – muszę to tutaj powtórzyć –
niesłychanie wdzięczny i straciłbym zapewne nie czternaście, a może tylko siedem
funtów, gdyby sami czuli się bardziej przerażeni swymi diagnozami i przeciwstawili im choć szczyptę moralnej krytyki. Mogli byli na przykład mówić: „Niestety,
całkiem na to wygląda, że sprawy przybiorą taki to a taki obrót. Wobec tego trzeba
przedsięwziąć odpowiednie środki, ostrzegać przed nadchodzącym złem i robić, co
można, aby uniknąć katastrofy”. Lecz to, co mówili, brzmiało poniekąd tak: „Nadchodzi już, nadchodzi, a kiedy nadejdzie, zastanie nas na poziomie chwili. Interesujące to i nawet dobre – po prostu dlatego, że jest tym, co nadchodzi, a samo roz336

poznanie tego jest już dostatecznym osiągnięciem i przyjemnością. Nie naszą jest
rzeczą jeszcze i czynić cokolwiek przeciwko temu”. – Tak to sobie mówili cichcem
uczeni. Owa radość z aktu poznawczego była wszakże oszustwem: czuli sympatię
do tego, co rozeznali i czego, bez tej sympatii, zapewne wcale by rozeznać nie mogli, w tym tkwiło sedno i stąd, z gniewu i wzburzenia, ten mój spadek wagi.
Lecz wszystko, co tu mówię, jest przecie niesłuszne. Wskutek samych tylko wizyt w kręgu Kridwissa, które uważałem za swój obowiązek, oraz pomówień, na jakie się tam dobrowolnie wystawiałem, wcale bym jeszcze nie schudł ani o czternaście funtów, ani nawet o połowę. Nigdy nie brałbym sobie tak do serca gadaniny
tych ludzi przy „Okrągłym Stole”, gdyby nie stanowiła zimnokrwistego, intelektualnego komentarza do gorącego przeżycia, dotyczącego tak sztuki, jak i przyjaźni
– mam na myśli: przeżycia związanego z powstawaniem bliskiego mi dzieła, bliskiego przez jego twórcę, nie dzięki samemu dziełu, tego nie mogę powiedzieć,
zbyt wiele zawierało odpychających dla mnie, przerażających elementów – dzieła,
które z gorączkową szybkością kształtowało się w samotności, w tym aż nazbyt
ojczystym, sielskim zakątku, a ze wszystkim, czego się nasłuchałem u Kridwissa,
pozostawało w osobliwej, duchowej współzależności.
Czyż nie tam właśnie, przy „Okrągłym Stole”, postawiono na porządku dziennym krytykę tradycji, wywodzącą się ze zniszczenia wartości życiowych, tak długo
uważanych za niezniszczalne, czyż nie padła tam dobitna uwaga – z czyich ust –
Breisachera? Unruhego? Holzschuhera? – że krytyka ta będzie musiała zaatakować
również tradycyjne formy i gatunki, jak na przykład teatr, jako sztukę piękną pozostającą w kręgu mieszczańskiego życia i stanowiącą kwestię wykształcenia? A przecież w moich oczach forma dramatyczna została zastąpiona formą epicką, dramat
muzyczny przekształcał się w oratorium, dramat operowy w operową kantatę – i to
w duchu, w oparciu o postawę ściśle odpowiadającą wzgardliwym osądom mych
interlokutorów przy Martiusstrasse na temat sytuacji indywiduum i wszelkiego na
świecie indywidualizmu: w oparciu o postawę, która, chcę rzec, nie jest już zainteresowana psychologią, lecz dąży ze wszystkich sił do obiektywizmu, do takich
środków wyrazu, które wypowiadają sprawy absolutne, wiążące i obowiązujące,
a stąd nader chętnie nakłada sobie zbożne więzy surowych, preklasycznych form.
Jakże często, śledząc z napiętą uwagą poczynania Adriana, przypominałem sobie
to, co nam w młodych latach wszczepił był ów gadatliwy jąkała, jego nauczyciel:
przeciwstawianie „harmonicznego subiektywizmu” „polifonicznej rzeczowości”.
Droga wokół kuli, ta droga, o której często była mowa podczas mądrych i męczących dyskusji u Kridwissa – droga, gdzie zacofanie i postęp, stare i nowe, przeszłość i przyszłość stawały się jednym, – tu oto widziałem jej urzeczywistnienie
poprzez nowatorskie cofnięcie się poza harmoniczny już kunszt Bacha i Haendla
w odleglejszą przeszłość niefałszowanej wielogłosowości.
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Przechowuję pewien list, który Adrian przesłał mi w tym okresie z Pfeiffering
do Freising, – kiedy to pracował nad chórem dziękczynnym „niezliczonej rzeszy
wszystkich pogan, ludów i języków, stojących przed Tronem Baranka” (patrz siódma rycina Dürera), – list, w którym domagał się moich odwiedzin i który podpisał:
„Perotinus Magnus”. Wiele mówiący to żart i krotochwilna, pełna autoironii identyfikacja, ów Perotinus bowiem prowadził w XII wieku muzykę kościelną w Notre
Dame i był także kantorem, zaś jego wskazówki kompozytorskie znacznie się przyczyniły do rozwoju młodej jeszcze sztuki polifonicznej. Żartobliwy ten podpis
przypomniał mi podobny wypadek z Ryszardem Wagnerem, który w okresie pisania „Parsifala” dodał w jednym ze swych listów pod własnym podpisem: „członek
rady kościelnej”. Dla profana wielce intrygującym pytaniem jest, jak dalece artysta traktuje serio to, co powinno być dla niego najbardziej serio i takim się zresztą
wydaje; do jakiego stopnia sam siebie serio traktuje i ile w tym wszystkim zabawy, maskarady, krotochwili wyższej miary? Jeśli pytania te są całkiem nie usprawiedliwione, to jakże ów wielki mistrz muzycznego teatru mógł był przy najbardziej uroczystym z swoich dzieł nadać sobie tak ironiczny przydomek? Na widok
podpisu Adriana doznałem podobnych uczuć; co więcej, wątpliwości moje, troski
i obawy poszły nawet dalej i w skrytości ducha dotyczyły wręcz legalności jego
pracy, kwestii, czy współczesność dawała mu prawo pogrążyć się w ową sferę,
którą przy użyciu skrajnych i najbardziej udoskonalonych środków usiłował odtworzyć; słowem, z miłością i lękiem podejrzewałem go o estetyzm, który słowa
mego przyjaciela, że: następującym po mieszczańskiej kulturze jej przeciwieństwem jest nie barbarzyństwo, lecz wspólnota, poddawał najbardziej dręczącym
wątpliwościom.
Nikt za moją myślą nie podąży, kto na równi ze mną nie doświadczył we własnej
duszy, w jak bliskim sąsiedztwie pozostaje estetyzm z barbarzyństwem, estetyzm
jako prekursor barbarzyństwa, – nie przeżywałem, oczywiście, tej rozterki z własnego impulsu, lecz znałem ją dzięki przyjaźni dla drogiej mi, wysoce zagrożonej
duszy artysty. Odnowienie zaś muzyki kultowej czasów świeckich jest nader niebezpieczne. Muzyka ta bowiem, nieprawdaż, służyła kościelnym, lecz przedtem
również i mniej cywilizowanym, znachorskim, czarnoksięskim celom: w tych mianowicie czasach, kiedy namiestnik nieziemskich mocy, kapłan, był jeszcze znachorem i czarownikiem. Czyż da się zaprzeczyć, że była to prekulturalna, barbarzyńska forma kultu – i czyż nie jest zrozumiałe, że jego odnowienie w późniejszych
okresach rozwoju kulturalnego, zmierzające do wydobycia społeczności ze stanu
atomizacji, chwyta się środków właściwych nie tylko jego stadium moralności kościelnej, lecz również prymitywnemu jego stadium? Niebywałe trudności, jakie
nastręcza każdorazowo studiowanie i wykonywanie „Apokalipsy” Leverkühna,
wiążą się ściśle z tym właśnie. Występują tam zespoły, które rozpoczynają od chóralnych recytacji i dopiero stopniowo, poprzez najosobliwsze przekształcenia, do338

chodzą do najbogatszych form muzyki wokalnej; chóry więc, które przechodzą
przez wszystkie odcienie zróżnicowanego szeptu, zrytmizowanej mowy, półśpiewu,
aż po śpiew najbardziej polifoniczny, – przy akompaniamencie dźwięków, które
zaczynają od zwykłych szmerów, od magiczno-fanatycznie-murzyńskiego bębnienia i grzmotu gongów, a kończą na najwyższej muzyce. Ileż razy groźne to dzieło
wskutek swej tendencji do odsłonięcia spraw najtajniejszych, do ujawnienia w człowieku zarówno zwierzęcia, jak i najszczytniejszych odruchów, spotykał zarzut
i krwawego barbarzyństwa, i anemicznego intelektualizmu! Powiadam: spotykał;
sama bowiem idea dzieła tego, zamierzającego poniekąd zawrzeć w sobie historię
całej muzyki, od premuzykalnego jeszcze, magiczno-rytmicznego stadium elementarnego, aż po najbardziej skomplikowaną doskonałość, nie tylko w części, lecz
i w całości na taki zarzut je naraża.
Chcę tu przytoczyć pewien przykład, który stale wzmagał moją lękliwość humanisty i stale był przedmiotem szyderstwa i nienawiści wrogiej krytyki. Muszę
się w tym celu znacznie cofnąć w przeszłość: wiemy wszyscy, że najpierwszym
dążeniem i najdawniejszym osiągnięciem muzyki było wynaturzenie dźwięku,
utrzymanie śpiewu, który w prapoczątkach rodzaju ludzkiego musiał być czymś
w rodzaju wycia przebiegającego całą skalę tonów, na tonach oddzielnych i wydobycie go z chaosu systemu tonalnego. Oczywiście i z pewnością: pierwszym warunkiem i przejawem tego, co dzisiaj nazywamy muzyką, było regularne uszeregowanie dźwięków. I oto w muzyce przetrwał jako naturalistyczny niejako atawizm,
jako barbarzyński rudyment z premuzycznych czasów, ześlizg dźwięków, glissando, – środek, którym z zasadniczych, kulturalnych względów należy się posługiwać
z wielką ostrożnością, a w którym ucho moje zawsze skłonne było wychwytywać
jakiś antykulturalny, a nawet antyludzki demonizm. Otóż mam tu na myśli – naturalnie, nie można powiedzieć: uprzywilejowanie, lecz bądź co bądź wyjątkowo
częste stosowanie glissanda przez Leverkühna, przynajmniej w tym dziele, w „Apokalipsie”, gdzie co prawda straszliwe wizje dają niejedną kuszącą i zarazem całkowicie uprawniającą okazję do posłużenia się tym dzikim środkiem. Jakiż straszliwy
efekt wywołują glissanda puzonów, które tu zastępują temat, we fragmencie, gdzie
cztery głosy ołtarza rozkazują wysłanie czterech aniołów zagłady, by skosili konia
z jeźdźcem, cesarza z papieżem i trzecią część ludzkości, – ten niszczycielski przelot siedmiu pozycji suwaka! Wycie jako temat – cóż za okropność! I jakaż akustyczna panika powstaje z wielekroć przepisanych glissand na kotłach, efekt dźwiękowy czy rezonansowy, umożliwiony dzięki – tu zaś manipulacja odbywała się
podczas werbla – przestawności kotłów pedałowych na różne stopnie skali. Efekt
jest wręcz niesamowity. Lecz prawdziwie wstrząsające wrażenie sprawia zastosowanie glissanda przy głosie ludzkim, który wszak pierwszy był obiektem uporządkowania dźwięków i wyzwolenia z pierwotnego stadium wycia ciągnącego się poprzez całą skalę, – a więc okrutny powrót do stanu pierwotnego, który w chórze
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„Apokalipsy” pośród przełamywania siódmej pieczęci, sczernienia słońca, zakrwawienia księżyca i rozbicia okrętów dokonuje się mocą ludzkiego krzyku.
Niechaj mi będzie wolno, jeśli o to prosić mogę, wtrącić tutaj słowo o potraktowaniu chóru w tym dziele mego przyjaciela, o tym nigdy dotąd nie wypróbowanym
rozluźnieniu ciała wokalnego na oddzielne, krzyżujące się ze sobą grupy, dramatyczne dialogi i pojedyncze okrzyki, których klasycznie odległy prototyp można
wszakże odnaleźć w straszliwym, wstrząsającym responsie: „Barabbam!” z Pasji
według św. Mateusza. „Apokalipsa” rezygnuje z orkiestrowych interludiów; natomiast chór niejednokrotnie uzyskuje zdecydowanie i zdumiewająco orkiestralny
charakter: na przykład w wariacjach chóralnych, które oddają dziękczynne pienia
stu czterdziestu czterech tysięcy wybranych wypełniających niebiosa, gdzie partia
chorałowa polega wyłącznie na tym, że wszystkie cztery głosy biegną stale w tym
samym rytmie, podczas gdy orkiestra dorzuca lub przeciwstawia najbogatsze rytmy kontrastowe. Skrajnie polifoniczne twardzizny tego fragmentu (i nie tylko tego
zresztą) były często powodem szyderstwa i nienawiści. Lecz tak to już jest i tak to
trzeba przyjmować, ja przynajmniej z ochoczym zdumieniem tak to przyjmuję: nad
całym dziełem dominuje wpływ tego paradoksu (jeśli to paradoks), że dysonans
jest w nim wyrazem wszystkiego, co szczytne, poważne, nabożne, duchowe, harmonia tonalna natomiast została zarezerwowana dla świata piekieł, w tym zestawieniu
więc dla świata banału i pospolitości.
Ale chciałem powiedzieć co innego. Chciałem wskazać na to osobliwe pomieszanie brzmienia, jakie często zachodzi pomiędzy wokalnymi i instrumentalnymi
partiami „Apokalipsy”. Chór i orkiestra nie są sobie wyraźnie przeciwstawione jako
świat ludzki i świat rzeczy: są w sobie wzajemnie roztopione: chór jest zinstrumentowany, orkiestra zwokalizowana, – w takim stopniu i w tym celu, aby istotnie granica pomiędzy człowiekiem a rzeczą zdawała się przesunięta, co zresztą z pewnością wychodzi na dobre artystycznej jednolitości dzieła, ponieważ – w moim przynajmniej poczuciu – jest i w tym również coś przygnębiającego, niebezpiecznego,
złowrogiego. Powiedzmy, aby przytoczyć parę szczegółów: głos wszetecznicy babilońskiej, Niewiasty na Bestii, z którą grzeszyli królowie ziemi, został w osobliwie
zaskakujący sposób powierzony najwdzięczniejszemu sopranowi koloraturowemu,
którego wirtuozerskie biegniki wtapiają się niekiedy w orkiestrę na całkowite podobieństwo fletu. Z drugiej zaś strony najrozmaiciej przytłumiana trąbka naśladuje
groteskowo vox humana, podobnie jak i saksofon, który odgrywa pewną rolę w
drobnych wydzielonych ugrupowaniach orkiestralnych, akompaniujących diabelskim śpiewom, plugawemu rozśpiewaniu Synów Otchłani. Zdolność do drwiącego
naśladownictwa, zakorzeniona głęboko we wrodzonej melancholii Adriana, wpływa tu twórczo na parodie przeróżnych stylów muzycznych, w których wyżywa się
płaska pycha piekieł: ośmieszone podźwięki francuskiego imperializmu, mieszczańska muzyka salonowa, Czajkowski, music-hall, synkopy i rytmiczne łamańce
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jazzu – wszystko to kręci się w barwnym migotaniu, jak w tanecznym kole: na tle
zasadniczej orkiestry, owego tutti mianowicie, które poważnie, uroczyście, ociężale utwierdza ścisłą dyscypliną intelektualną rangę tego dzieła.
Dalej! Tyle mam jeszcze na sercu na temat zaledwie otwartego testamentu mego
przyjaciela i lepiej byłoby, sądzę, gdybym snuł moje rozważania również i nadal
pod kątem pewnego zarzutu, który, przyznaję, jest zrozumiały, choć jednak wolałbym język sobie odgryźć, zanim uznałbym jego uzasadnienie: mianowicie zarzutu
barbarzyństwa. Wysunięto ten zarzut z powodu łączenia najstarszych spraw z najnowszymi, co dzieło to charakteryzuje, lecz co bynajmniej nie jest skutkiem samowoli, lecz wynika z samej natury rzeczy: polega, rzec chciałbym, na zakrzywieniu
świata, który w rzeczach ostatecznych nawraca do pierwszych. Tak na przykład
stara sztuka muzyczna nie znała rytmu takiego, jakim znała go muzyka późniejsza.
Śpiew był metrycznie podporządkowany prawom języka, nie podzielony na takty
i periodycznie uporządkowane okresy, a raczej poddany duchowi swobodnej recytacji. A jakże się ma rzecz z rytmem naszej najmłodszej muzyki? Czyż i on nie
jest przybliżony do akcentów mowy? Rozluźniony w zmiennej i przesadnej ruchliwości? Już u Beethovena rytmiczna swoboda pewnych fragmentów pozwala przewidzieć, co nastąpi. U Leverkühna brakuje jedynie, aby wręcz podział na takty został zniesiony. Nie nastąpiło to ze względów ironiczno-zachowawczych. Bez
oglądania się na symetrię natomiast i dostosowując się jedynie do akcentów mowy,
rytm zmienia się rzeczywiście z taktu na takt. Mówiłem o trwałych śladach. Są
wśród nich takie, które nadal działają w głębi duszy, niedostępne, zda się, dla rozumu, wywierając w ukryciu decydujący wpływ. Otóż postać i władczo-nieświadome poczynania muzyczne owego dziwaka zza oceanu, o którym drugi z kolei
dziwak, nauczyciel Adriana, w czasach naszej młodości nam opowiadał i o którym
towarzysz mój, wracając do domu, mówił z tak wyniosłym uznaniem, – również i
cała ta historia owego Johanna Conrada Beissla była trwałym śladem tego rodzaju.
Czemuż miałbym udawać, że już od dawna i wielekroć nie myślałem o tym surowym mistrzu i nowatorze sztuki wokalnej z Ephraty za morzami? Całe światy
dzielą jego naiwnie zuchwałą pedagogikę od dzieła Leverkühna, sięgającego ostatecznych granic muzycznej uczoności, techniki, uduchowienia. A jednak dla mnie,
dla przyjaźnie wtajemniczonego, cień tego wynalazcy tonów „pańskich” i „służebnych” oraz muzycznych recytacji hymnów kołacze w tym wszystkim jak widmo.
Czyż zdołam się tą intymną uwagą przyczynić do wyjaśnienia tak dla mnie bolesnego zarzutu, który usiłuję wyjaśnić, w najmniejszym stopniu go nie uznając:
zarzutu barbarzyństwa? Raczej chodzi tu chyba o pewien odcień mrożącej masowej
nowoczesności w tym wizjonerskim dziele religijnym, które z całej teologicznej
atmosfery zachowało chyba tylko sąd i przerażenie, – w odcień stream-line, że zaryzykuję tak obelżywe słowo. Weźmy na przykład tego testis, świadka i narratora
straszliwego wątku: „Jam jest Johannes” – a więc opisywacza otchłannych bestii
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o głowach lwów, wołów, ludzi i orłów, – ta partia, którą tradycyjnie powierzano
tenorowi, tym razem napisana została wszakże dla głosu o przeraźliwie wysokim
rejestrze, niemal dla kastrata, którego lodowate pianie, rzeczowe, reporterskie, stanowi wstrząsający kontrast z treścią katastrofalnych jego relacji. Gdy w roku 1926,
podczas festiwalu „Międzynarodowego Towarzystwa dla Krzewienia Muzyki Nowoczesnej” we Frankfurcie nad Menem, po raz pierwszy i na razie ostatni wykonano „Apokalipsę” (pod dyrekcją Klemperera), ta niesłychanie trudna partia została
znakomicie odśpiewana przez młodego, eunuchowatego tenora nazwiskiem Erbe,
którego przeraźliwe enuncjacje brzmiały zaiste jak „najnowsze wiadomości o zagładzie świata”. Było to całkowicie w duchu utworu, co śpiewak z wielką inteligencją uchwycił. Albo weźmy inny przykład technicznego komfortu w okropnościach, weźmy efekty głośnikowe (w oratorium!), które kompozytor przepisał był
w różnych miejscach partytury, a które tworzą nigdy dotąd nie realizowaną przestrzennie gradację akustyczną: tym sposobem, że dzięki wzmacniaczowi pewne
elementy wysuwają się na plan pierwszy, inne zaś brzmią niby oddalony chór albo
oddalona orkiestra. Trzeba też przypomnieć raz jeszcze efekty i akcenty jazzu, nader rzadko zresztą i dla celów czysto infernalnych użyte, a wtedy będzie można
zgodzie się na moje bolesne określenie: „stream-lined” wobec dzieła, którego intelektualna i psychiczna atmosfera więcej ma wspólnego z „Kaisersaschern” niż ze
współczesnym upodobaniem w elegancji, a które – w śmiałej metaforze – skłonny
byłbym nazwać eksplozją starożytności.
Bezduszność? Wiem, że o to w zasadzie chodzi tym, którzy wobec Adrianowego
dzieła szermują słowem „barbarzyństwo”. Lecz czy słuchali oni kiedykolwiek, czy
choćby przebiegli wzrokiem pewne liryczne partie – czyżby mi jedynie powiedzieć
było wolno: momenty – tej „Apokalipsy”, partie śpiewane, przy akompaniamencie
kameralnej orkiestry, które ludziom bardziej ode mnie twardym napędziłyby łzy
do oczu, jako że są nieustannym błaganiem o przywrócenie duszy? Niechaj mi wybaczona zostanie ta polemika, skierowana poniekąd w próżnię, ale barbarzyństwo,
nieludzkość dostrzegam w tym, że się takie pragnienie posiadania duszy – pragnienie„małej Syrenki” – nazywa bezdusznością!
Piszę to wszystko w serdecznej obronie, a jeszcze inne wzruszenie mnie przenika: wspomnienie owego pandemonium śmiechu, piekielnego chichotu, który, krótki, ale ohydny, stanowi zakończenie pierwszej części „Apokalipsy”. Nienawidzę
go, kocham go i lękam się go: gdyż – niechże i to zbyt osobiste „gdyż” wybaczone
mi zostanie – zawsze obawiałem się skłonności Adriana do śmiechu, któremu, przeciwnie niż Rüdiger Schildknapp, tak źle umiałem sekundować, – i ten sam lęk, tę
samą nieśmiałą i zatroskaną bezradność odczuwam wobec tego szalejącego przez
pięćdziesiąt taktów, rozpoczynającego się parsknięciem pojedynczego głosu, szybko potem narastającego, ogarniającego chór i orkiestrę wśród rytmicznych załamań
i synkopowych przekształceń, aż do fortissime tutti niesamowicie nabrzmiewające342

go, rozpasanego, sardonicznego Gaudium Gehennae, wobec tej przeraźliwej mieszaniny wrzasków, szczęknięć, wizgów, pobekiwań, rzężeń, wycia i rżenia, wybuchającej w szyderczo-triumfalnej salwie piekielnego chichotu. Tak wielki czuję wstręt
do tego, dzięki miejscu, jakie zajmuje w całości utworu, szczególnie eksponowanego epizodu, do tego huraganu infernalnego śmiechu, że nie zdobyłbym się chyba
nawet na wspomnienie tutaj o nim, gdyby w związku z nim właśnie, i to w sposób,
który mi dech zaparł w piersi, nie została mi objawiona najgłębsza tajemnica muzyki, która jest tajemnicą identyczności.
Infernalny ów chichot bowiem pod koniec pierwszej części ma swój odpowiednik w na wskroś cudownym chórze dziecięcym, który przy akompaniamencie ugrupowania orkiestralnego zaraz potem otwiera część drugą, – jest to kosmiczna muzyka sfer, lodowata, czysta, przejrzysta jak szkło, twardo wprawdzie dysonująca,
lecz przy tym o słodkości brzmienia, rzec chciałbym: niedostępnie nieziemskiej
i obcej, napełniającej serce tęsknotą bez nadziei. Ten zaś, kto ma uszy ku słuchaniu
i oczy ku patrzeniu, rozpozna w tym fragmencie, który nawet opornych zdołał pozyskać, zachwycić i wzruszyć, rozpozna w muzycznej jego substancji raz jeszcze
ów szatański śmiech! Adrian Leverkühn zawsze celował w przeciwstawianiu sobie
podobieństw. Znany jest jego sposób takiej modyfikacji rytmicznej tematu fugi już
przy pierwszej ripoście, że mimo ściśle zachowanej tematyki powtórzenie nie da
się rozpoznać. Tak i tutaj – nigdzie jednak tak głęboko, tajemnie i potężnie, jak
tu. Każde słowo, które aluzyjnie potrąca o ideę „tamtego świata”, o metamorfozę
w sensie mistycznym, czyli o wędrówkę, a więc słowa: transformacja, transfiguracja, należy tu powitać z uznaniem, jako słowa ścisłe. Uprzednio słyszane straszliwości zostają wprawdzie przez ten nieopisanie piękny chór dziecięcy przeniesione
w inną sytuację, zostają wprawdzie całkowicie przeinstrumentowane i rytmicznie
przekształcone, lecz w tym przenikliwym, zachwyconym, sferycznym i anielskim
śpiewie nie ma a n i j e d n e j n u t y , która w ścisłej korespondencji nie znajdowałaby się również w tamtym piekielnym chichocie.
Oto cały Adrian Leverkühn. I oto cała muzyka, którą on reprezentuje, a głęboki
sens tej zgodności wznosi wyrachowanie na wyżyny tajemnicy. I tak oto boleśnie
napiętnowana przyjaźń nauczyła mnie widzieć muzykę, choć w prostocie własnej
swojej natury chętnie, być może, dostrzegałbym w niej coś innego.

XXXV
Nowa ta cyfra staje na czele rozdziału, który ma zawierać relację o żałobie, jaka
spadła na bliskie otoczenie mego przyjaciela, o pewnej ludzkiej katastrofie, – lecz,
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mój Boże, jakież to napisane tu przeze mnie zdanie, jakież słowo nie jest przepojone aurą katastrofy, w której żywioł wszyscyśmy popadli? I któreż nie drży tajemnie, na równi z kreślącą je ręką, od wibracji tej katastrofy, ku której zmierza moja
opowieść, a jednocześnie i tej, pod znakiem której stoi dzisiaj świat cały – a przynajmniej ów człowieczy, mieszczański świat?
Tu chodzi o intymną, ludzką, przez świat zewnętrzny niemal nie dostrzeżoną
katastrofę, na którą wiele się złożyło: męskie łotrostwo, kobieca słabość, duma kobieca i niepowodzenia zawodowe. Upłynęło już dwadzieścia dwa lata od chwili,
gdy niemal w moich oczach Klaryssa Rodde, aktorka, siostra na równi zagrożonej
Inez, tej katastrofie uległa: po zakończeniu sezonu zimowego 1921-22, w maju,
odebrała sobie życie w Pfeiffering, w domu swej matki i niewiele się z nią licząc,
za pomocą trucizny, którą od dawna już trzymała w pogotowiu na wypadek, gdyby
duma jej dłużej nie zdołała znosić życia.
Krótkimi słowy chcę tu opowiedzieć te wydarzenia, które doprowadziły do owego wszystkich nas przerażającego, lecz w zasadzie nie zasługującego na potępienie
czynu, oraz okoliczności, które im towarzyszyły. Wspominałem już, że wątpliwości i ostrzeżenia jej nauczyciela w Monachium okazały się aż nadto uzasadnione
i Klaryssa w swej artystycznej karierze dotąd jeszcze, w ciągu wszystkich tych lat,
nie zdołała wznieść się z prowincjonalnych nizin do wyższej, znaczniejszej i godniejszej pozycji. Z Elbląga w Prusach Wschodnich dostała się do Pforzheim w Badenii, – co znaczy: w ogóle lub prawie wcale nie ruszyła z miejsca; większe sceny
Rzeszy bynajmniej się nią nie interesowały; nie odnosiła sukcesów, czy też właściwie żadnego prawdziwego sukcesu, z tej prostej, a jednak dla samej zainteresowanej trudnej do pojęcia przyczyny, że naturalne zdolności nie dorównywały jej
ambicji, że nie miała teatru we krwi, nie posiadała tego daru, który wsparłby jej
pragnienie i wiedzę i pozyskał ze sceny serca i umysły opornej publiczności. Brak
jej było prymitywnego instynktu, – decydującego we wszelkiej sztuce, a już zwłaszcza w komedianctwie, – co niechaj zostanie jasno tu wyrażone na korzyść czy
też na niekorzyść sztuki w ogóle a komedianctwa w szczególności.
Inne jeszcze elementy zamąciły jej życie. Klaryssa, jak to od dawna z ubolewaniem spostrzegłem, nie umiała oddzielać życia od sceny; była aktorką i podkreślała
to swoje aktorstwo, może właśnie dlatego, że nie była nią naprawdę, również i poza
teatrem; cielesno-osobisty charakter tej sztuki skłonił ją do stworzenia sobie aparycji przy pomocy maquillage’u, fryzur na podkładkach i nadmiernie dekoracyjnych
kapeluszy, – całkowicie niepotrzebnej i budzącej nieporozumienie autoinscenizacji, niemiłej dla przychylnie do niej ustosunkowanego, wyzywającej dla mieszczucha, a działającej prowokująco na męską zmysłowość, – fałszywej i przeciwnej
wszelkim jej własnym intencjom; Klaryssa była bowiem stworzeniem niezwykle
szlachetnym, czystym, chłodnym i ironicznie-wzgardliwym, – nawet jeśli ów pancerz szyderczej pychy bronił ją przed pragnieniami jej własnej kobiecości, w której
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była przecież z kolei nieodrodną siostrą Inez Institoris – kochanki, czy też ci-devant
kochanki Rudiego Schwerdtfegera.
W każdym razie już po owym dobrze zakonserwowanym sześćdziesięciolatku,
który chciał z niej zrobić swą metresę, niejeden jeszcze frant o mniej solidnych zamiarach doznał od niej niesławnej odprawy, w tym także ten i ów publicysta, który
mógłby się był jej przysłużyć, lecz oczywiście mścił się za swą porażkę, dyskredytując szyderczo jej grę. W końcu los jednak ją dopadł, żałośnie karząc za dotychczasowe zadzieranie nosa: powiadam „żałośnie”, gdyż zdobywca jej panieństwa
bynajmniej nie był godny swego zwycięstwa, sama zaś Klaryssa także go wcale za
godnego siebie nie uważała: był to pseudodemoniczny dziwkarz o spiczastej bródce, zakulisowy bywalec i prowincjonalny lowelas, który prowadził w Pforzheim
praktykę adwokacką obrońcy w sprawach kryminalnych, a do swych podbojów
uzbrojony był chyba jedynie w tandetnie wzgardliwą i cyniczną swadę, wytworną
bieliznę i obfitość czarnych włosów na rękach. Jego to rutynie uległa Klaryssa pewnego wieczoru po przedstawieniu, zapewne zamroczona winem, ta najeżona, lecz
w gruncie rzeczy niedoświadczona i bezbronna, oporna dotąd dziewczyna, – ku swej
największej furii i najgłębszej ku sobie pogardzie; gdyż uwodziciel zdołał wprawdzie na chwilę opanować jej zmysły, lecz nic dla niego nie czuła prócz nienawiści,
jaką w niej wzbudził ten jego triumf, łączący się w jej sercu z niejakim zdumieniem,
że potrafił ją, Klaryssę Rodde, doprowadzić do upadku. Odtąd absolutnie już i nadto
z ironią wzbraniała mu siebie, – w ciągłej jedynie obawie, że on rozgłosi pomiędzy
ludźmi, iż była jego kochanką, czym zresztą, już w owym okresie, ją szantażował.
Tymczasem przed nią właśnie, udręczoną, rozczarowaną, upokorzoną, otwarły
się zbawcze ludzkie i mieszczańskie perspektywy. Tym, który je ofiarował, był młody przemysłowiec alzacki, przyjeżdżający niekiedy w interesach do Pforzheim ze
Strassburga, poznał ją w jakimś większym towarzystwie i śmiertelnie się zakochał
w postawnej a szyderczej blondynie. Fakt, że nie była wtedy w ogóle bez stanowiska, lecz została powtórnie zaangażowana, choć do niewdzięcznych tylko epizodów,
do miejskiego teatru w Pforzheim, zawdzięczała Klaryssa sympatii i wstawiennictwu pewnego starszego kierownika literackiego, który, sam parając się literaturą,
wprawdzie również nie wierzył w jej sceniczne powołanie, lecz umiał ocenić jej
duchowe i ludzkie walory, tak znacznie, często zaś tak na jej szkodę przekraczające
przeciętny poziom kuglarskiego światka. Może – kto wie? – kochał ją nawet, lecz
sam był już zbyt rozczarowanym i zrezygnowanym człowiekiem, aby odważnie
wyjawić swą utajoną skłonność.
Na początku nowego sezonu spotkała więc Klaryssa tego młodego człowieka,
który przyrzekł wyzwolić ją z nieodpowiedniego dla niej zawodu, a w zamian za
to, jako swej żonie, ofiarowywał spokojną i bezpieczną, a nawet dostatnią egzystencję w obcej co prawda, lecz mieszczańsko spokrewnionej z jej pochodzeniem sferze. Z niezaprzeczoną radością, nadzieją, wdzięcznością, a nawet czułością (która
345

była tej wdzięczności owocem) zdała sprawę w listach do siostry, a nawet do matki z oświadczyn Henri, a także z oporów, na jakie na razie jeszcze pragnienia jego
natknęły się w domu. Mniej więcej w tym samym wieku co jego wybrana, syn dobrej rodziny – może nawet i beniaminek – ulubieniec matki, współpracownik ojca
w przedsiębiorstwie, zapewne gorąco i energicznie bronił tych swoich zamiarów
w domu, – tylko że trzeba może było większej niż jego energii na to, aby pokonać
mieszczańskie uprzedzenia rodzinnego klanu wobec aktorki, wagabundy, a nadto
jeszcze „une boche”. Henri wysoko sobie cenił troskę swoich najbliższych o jego
nobliwość i honor, o to, żeby się nie rozmieniał na drobne. I nie tak łatwo było im
wyjaśnić, że bynajmniej tego nie czyni wprowadzając do rodziny Klaryssę. Najlepiej chyba było osobiście wprowadzić ją do domu rodziców, przedstawić krytycznym oczom kochających rodzicieli, zazdrosnego rodzeństwa i wyrokujących ciotek,
i nad uzyskaniem zgody na to oraz przygotowaniem takiego spotkania pracował już
od tygodni: regularnie przysyłając bileciki i podczas częstych odwiedzin w Pforzheim informując ukochaną o swoich postępach.
Klaryssa była pewna zwycięstwa. Równość sfery, z jakiej się wywodziła, przyćmiona tylko nieco przez zawód, który gotowa była porzucić, z pewnością zdoła
przy osobistym spotkaniu przekonać bojaźliwą familię Henri. W listach swoich
i podczas jednej z wizyt w Monachium traktował zarówno swe oficjalne zaręczyny,
jak i oczekującą ją przyszłość jako rzecz całkowicie pewną. Przyszłość ta przedstawiała się wprawdzie całkiem inaczej, niż sobie to niegdyś wymarzyła wyrwana
ze swej sfery i dążąca do artystycznego uduchowienia patrycjuszowska córka, lecz
ta właśnie przyszłość była dla niej portem, była szczęściem – mieszczańskim szczęściem, które widocznie wydawało jej się łatwiejsze do przyjęcia dzięki urokowi
obcości i narodowej odmiany środowiska, do którego miała się przenieść: już sobie
wyobrażała francuskie gaworzenie swych przyszłych dzieci.
I właśnie wtedy pojawiło się widmo jej przeszłości, głupie, nieistotne, niegodne,
a przecież bezczelne i bezlitosne widmo, krzyżując jej nadzieje, niszcząc je cynicznie, wpędzając biedną dziewczynę w ślepy zaułek i w śmierć. Ów biegły w jurisprudencji łajdak, któremu raz uległa w chwili słabości, zaczął ją szantażować swym
jednorazowym zwycięstwem. Rodzina Henri i on sam dowiedzą się o jego do niej
stosunku, jeśli mu ponownie nie ulegnie. Sądząc ze wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się później, pomiędzy mordercą a jego ofiarą musiały się rozgrywać rozpaczliwe sceny. Na próżno dziewczyna błagała go – w końcu już na kolanach – aby ją
oszczędził, puścił wolno, aby nie zmuszał jej do opłacania możliwości spokojnego
życia zdradą człowieka, który ją kocha, a którego miłość odwzajemniała. Właśnie
to wyznanie pobudziło potwora do jeszcze większego okrucieństwa. Wcale nie
ukrywał, że oddając mu się teraz uzyska spokój jedynie na chwilę, na najbliższy
czas, na okres podróży do Strassburga i ogłoszenia zaręczyn. Wolności nigdy jej
już nie zwróci i według swego widzimisię będzie ją w zamian za milczenie zmuszał
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do powolności, a złamie je z chwilą, gdy ona przestanie mu okazywać względy.
Będzie musiała żyć w cudzołóstwie, – a będzie to sprawiedliwa kara za jej filisterstwo, za to, co ów człowiek określał jako tchórzliwe wkradanie się w mieszczaństwo. A jeśli nie będzie mogła tego nadal znosić, jeśli nawet i bez jego pomocy mężulek przejrzy jej grę, pozostanie zawsze owa wszystko ładząca substancja, którą
przechowywała od dawna w owym dekoracyjnym graciku, w owej książce z trupią
czaszką. Nie darmo miała odczuwać dzięki posiadaniu tego hipokratycznego leku
przewagę nad życiem, przeciwstawiać mu makabryczną ironię – ironię, z którą
bardziej było jej do twarzy niż z burżujskim układem pokojowym, który gotowa
była zawrzeć.
Moim zdaniem łajdak ten, niezależnie od siłą wymuszonej rozkoszy, po prostu
pragnął jej śmierci. Podła jego próżność domagała się wręcz, aby na jego drodze
znalazł się trup kobiety; zachciało mu się, aby przynajmniej jedna ludzka istota
umarła i sczezła, jeśli już nie dla niego, to przynajmniej z jego powodu. Ach, że
też Klaryssa musiała zrobić mu tę przyjemność! Musiała chyba jednak w tym stanie rzeczy, rozumiem to i wszyscy byliśmy zmuszeni to zrozumieć. Raz jeszcze
uległa mu, aby na razie uzyskać spokój, a tym samym bardziej niż kiedykolwiek
oddała się w jego ręce. Liczyła zapewne na to, że gdy już wejdzie do rodziny, gdy
zaślubi swego Henri, zdoła jakoś (w dodatku na terytorium obcego państwa) znaleźć odpowiednie drogi i sposoby, aby stawić czoło szantażyście. Nie doszło jednak
do tego. Widocznie dręczyciel postanowił w ogóle nie dopuścić do jej małżeństwa.
Anonimowy list, traktujący w trzeciej osobie o kochanku Klaryssy, dokonał swego
dzieła w sztrasburskiej rodzinie i u samego Henri. Przesłał jej tekst tego anonimu
– żądając, aby się wytłumaczyła, jeśli może. List własny, który do tego dołączył,
nie był na domiar wyrazem niewzruszonej wiary i miłości.
Klaryssa otrzymała tę poleconą przesyłkę w Pfeiffering, dokąd po zakończeniu
sezonu teatralnego w Pforzheim przybyła na kilkutygodniowy pobyt do domku
swojej matki pod kasztanami. Było wczesne popołudnie. Senatorowa ujrzała córkę,
wracającą spiesznie ze spaceru, na który wybrała się była samotnie po obiedzie.
Na małym placyku przed domem Klaryssa przebiegła obok niej z przelotnym, zamąconym i ślepym uśmiechem do swego pokoju, krótko i energicznie przekręcając
za sobą klucz we drzwiach. W swojej sypialni, tuż obok, starsza pani usłyszała po
chwili, że córka płucze gardło przy umywalce, – dziś wiemy, że robiła to dla ochłodzenia oparzeń, jakie ów straszliwy kwas wywołał w jej przełyku. Potem zapanowała cisza, – przedłużająca się niesamowicie, gdy po przeszło dwudziestu minutach
senatorowa zapukała do pokoju córki wołając ją po imieniu. Choć wołała coraz natarczywiej, odpowiedzi nie było. Przerażona kobieta, z nie dającymi się już ułożyć
nad czołem włosami i ze szczerbą w uzębieniu, przybiegła do dworu i zdławionym
głosem zaalarmowała panią Schweigestill. Doświadczona niewiasta poszła wraz
z nią i parobkiem, który po wielokrotnym nawoływaniu i pukaniu obu kobiet wywa347

żył drzwi. Klaryssa leżała z otwartymi oczami na stojącej w nogach łóżka kanapce,
pochodzącej z lat siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych, z tylnym i bocznym
oparciem, którą znałem jeszcze z Rambergstrasse, a ku której dotarła spiesznie,
w chwili gdy przy płukaniu gardła zaskoczyła ją śmierć.
– Tu nic już chyba nie da się zrobić, droga pani senatorowo – powiedziała, przyłożywszy palec do policzka i potrząsając głową pani Schweigestill na widok ciała
w półleżącej pozycji. Ten aż nazbyt przekonujący widok ujrzały i moje oczy tegoż
jeszcze dnia, późnym wieczorem, gdy zawiadomiony telefonicznie przez gospodynię co prędzej przybyłem z Freising i wzruszony, jako stary przyjaciel domu, chwyciłem w ramiona żałośnie jęczącą matkę, stanąwszy wraz z nią, Elzą Schweigestill
i Adrianem, który przyszedł także z przeciwka, u łoża zmarłej. Ciemnosine plamy
skrzepów na pięknych rękach i twarzy Klaryssy wskazywały na błyskawiczną
śmierć przez uduszenie, na gwałtowne porażenie centrum oddechowego dozą kwasu cyjanowego, której wystarczyłoby chyba na wytrucie całej kompanii żołnierzy.
Na stole, pusta i z odśrubowanym dolnym wieczkiem, leżała owa skrytka z brązu,
owa księga z wypisanym greckimi literami imieniem Hipokratesa, na której spoczywała trupia czaszka. Obok zaś, spiesznie nabazgrany ołówkiem świstek do narzeczonego, tej treści:
„Je t’aime. Une fois je t’ai trompé, mais je t’aime”.
Młodzieniec przybył na pogrzeb, którego przygotowanie spadło na mnie. Był
niepocieszony, a raczej: „désolé”, co, zapewne niesłusznie, nastraja jednak mniej
poważnie i brzmi bardziej potocznie. Nie chciałbym podawać w wątpliwość bólu,
z jakim wykrzyknął:
– Ah, monsieur, kochałem ją wystarczająco, aby jej przebaczyć. Wszystko mogłoby być jeszcze dobrze. Et maintenant – comme ça!
Tak, „comme ça”! Wszystko mogło doprawdy było odbyć się całkiem inaczej,
gdyby on nie był takim potulnym maminsynkiem i gdyby Klaryssa miała w nim
pewniejsze oparcie.
Owej nocy, podczas gdy senatorowa, pogrążona w głębokiej żałobie, siedziała
przy zimnych już zwłokach swej córki, ułożyliśmy: Adrian, pani Schweigestill i ja,
oficjalny nekrolog, który mieli podpisać najbliżsi Klaryssy, a któremu trzeba było
nadać taktowną jednoznaczność. Uzgodniliśmy pomiędzy sobą formułę głoszącą,
że zmarła rozstała się z tym światem po ciężkich, nieuleczalnych cierpieniach sercowych. Przeczytał to monachijski dziekan, któremu złożyłem wizytę, aby wyjednać u niego kościelny pogrzeb, przy którym obstawała senatorowa. Rozpocząłem
rzecz niezbyt dyplomatycznie, poufnie, choć naiwnie wyznając zaraz na wstępie,
że Klaryssa wolała śmierć niż życie w pohańbieniu, o czym jednak duchowny,
krzepki sługa boży w bardzo luterańskim typie, nic nie chciał wiedzieć. Przyznaję,
że dobrą chwilę trwało, zanim zdołałem pojąć, że wprawdzie Kościół z jednej stro348

ny nie chce być przy takiej okazji pominięty, lecz także nie ma zamiaru pobłogosławić jawnego, choćby i nie wiem jak honorowego samobójstwa, – słowem, krzepki
sługa boży życzył sobie wręcz, żebym kłamał. Dokonałem więc śmiesznego niemal
manewru, określiłem rzecz całą jako nie wyjaśnioną, uznałem nieszczęśliwy wypadek, zamianę flakonu, jako rzecz możliwą, a nawet prawdopodobną, osiągając
przez to, że ów uparciuch, któremu schlebiałem, że tak wielką wagę przywiązuje
się przy tym do udziału jego świątobliwej firmy, wyraził gotowość odprawienia
egzekwii.
Odbyły się one na leśnym cmentarzu w Monachium, przy udziale wszystkich
przyjaciół rodziny Rodde. Nie brakowało ani Rudiego Schwerdtfegera, ani Spenglera i Zinka, ani nawet Schildknappa. Żałoba była szczera, gdyż wszyscy prawdziwie lubili biedną, szyderczą a dumną Klaryssę. Inez Institoris w grubej czerni,
z ukośnie wygiętą szyjką i łagodną godnością przyjmowała kondolencje w miejsce
matki, która się nie pokazała. Nie mogłem się powstrzymać od upatrywania w tym
tragicznym zakończeniu życiowej próby siostry złowrogiego znaku również i dla
jej losu. W rozmowie z nią odniosłem zresztą wrażenie, że raczej zazdrościła Klaryssie, niż jej żałowała. Sytuacja Institorisa doznawała nieustannego pogorszenia
wskutek upragnionej i wywołanej przez pewne koła dewaluacji. Bariera luksusu,
ta osłona przed życiem, groziła tej lękliwej istocie zniknięciem i już powstawała
kwestia, czy uda się nadal utrzymać wspaniale mieszkanie przy Angielskim Ogrodzie. Co się tyczy Rudiego Schwerdtfegera, to oddał on wprawdzie ostatnią posługę Klaryssie, tej dobrej towarzyszce, lecz opuścił cmentarz, jak tylko mógł najszybciej – złożywszy najbliższej przedstawicielce rodziny swe kondolencje, na których
formalną zwięzłość zwróciłem uwagę Adriana.
Inez zobaczyła wtedy swego kochanka zapewne po raz pierwszy od chwili, gdy
zerwał z nią stosunek, obawiam się: z niejaką brutalnością, gdyż dokonanie tego
w „miły sposób” nie było chyba możliwe dla rozpaczliwego uporu, z jakim się go
czepiała. Gdy tak stała wraz z niepozornym swym małżonkiem u grobu siostry,
była całkowicie opuszczona i, według wszelkiego prawdopodobieństwa, ogromnie
nieszczęśliwa. Lecz, jakby na pociechę i dla niejakiej rekompensaty, zebrała się
wokół niej grupka kobiet, które częściowo raczej ze względu na nią niż na Klaryssę
wzięły udział w żałobnej uroczystości. Do tej niewielkiej a ścisłej grupki, wspólnoty, związku, przyjacielskiego klubu, czy jak się jeszcze wyrazić, należała jako
najbardziej zaufana powiernica Inez egzotyczna Natalia Knöterich; należała jednak
do niego również rozwiedziona z mężem Rumunka, pisarka z Siedmiogrodu, autorka
paru komedii, posiadająca własny salon artystyczny w Schwabing; dalej nadworna
aktorka Rosa Zwitscher, o grze przepojonej częstokroć nerwowym skupieniem,
i jeszcze kilka niewieścich postaci, z których charakterystyki tutaj rezygnuję, zwłaszcza że nie jestem całkowicie pewien przynależności ich wszystkich do tego klanu.
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Kitem, który go spajał, była – czytelnik jest już chyba na to przygotowany –
morfina: niezwykle silny element wiążący; bowiem stowarzyszone nie tylko się
wzajemnie w swym niesamowitym koleżeństwie tym uszczęśliwiającym i niszczącym specyfikiem wspomagały, lecz istniała pomiędzy nimi także moralna, ponura,
lecz i czuła jednocześnie, a nawet wzajemnym uwielbieniem darząca solidarność,
jako pomiędzy niewolnikami tej samej pasji i słabości, w naszym zaś wypadku
grzesznice te łączyła jeszcze szczególna filozofia czy zasada głoszona przez Inez
Institoris, którą, na swoje usprawiedliwienie, wszystkie pięć czy sześć przyjaciółek
popierało. Inez wyznawała mianowicie pogląd – sam kiedyś słyszałem przypadkiem
te słowa z jej ust – że ból jest niegodny człowieka, że cierpienie to hańba. Lecz,
abstrahując już od jakiegokolwiek konkretnego, szczególnego poniżenia wskutek
cierpień cielesnych czy duchowych, życie samo, jako takie, samo istnienie, zwierzęca egzystencja, jest haniebnym łańcuchem i przyziemnym ciężarem i że jedynie
aktem szlachetności i dumy, wyrazem praw i duchowych przywilejów człowieka
jest, że tak powiem, zrzucenie tego brzemienia, pozbycie się go, zdobycie swobody,
lekkości, bezcielesnej niejako błogości przez zasilanie organizmu tą błogosławioną
substancją, umożliwiającą mu emancypację od cierpień.
Do szlachetnych właściwości tej filozofii należało widocznie i to, że akceptowała ona również zgubne skutki fizyczne i moralne tego niszczycielskiego nałogu,
i zapewne właśnie świadomość wspólnej i rychłej zguby pobudzała te kobiety do
tak wielkiej wzajemnej czułości, a nawet miłosnej adoracji. Nie bez wstrętu obserwowałem ich błyszczące, pełne zachwytu spojrzenia, ich czułe uściski i pocałunki,
gdy spotykały się w towarzystwie. Tak, przyznaję się do wewnętrznej nietolerancji
wobec tej sobie samym udzielanej dyspensy, przyznaję się z niejakim zdumieniem,
gdyż zazwyczaj wcale się nie lubuję w roli niewiniątka i nie upatruję źdźbła w oku
bliźniego. Być może, że ckliwe zakłamanie, do którego nałóg ów prowadzi czy też
które jest odeń nieodłączne, wzbudza we mnie tak nieprzezwyciężoną niechęć. Miałem również za złe Inez, że z tak bezwzględną obojętnością traktuje swoje dzieci,
czego dowodziło jej oddawanie się temu występkowi, demaskując jednocześnie
jako kłamstwo jej małpią miłość do tych białych luksusowych laleczek. Słowem,
w duchu ścierpieć już nie mogłem tej kobiety, odkąd wiedziałem i widziałem, na
co sobie pozwala, ona zaś doskonale zauważyła, że straciła już miejsce w moim
sercu, kwitując tę świadomość uśmieszkiem, przypominającym mi w swej wykrzywionej łobuzerskim grymasem złośliwości dawniejszy uśmiech, gdy przez całe
dwie godziny wzbudzała we mnie ludzkie współczucie dla swych miłosnych uciech
i tarapatów.
Ach, nie miała powodów do wesołości, gdyż żal było patrzeć, jak bardzo się poniżała. Prawdopodobnie zażywała zbyt wielkie dawki, które nie wywoływały ożywienia, lecz wprawiały ją w stan, w jakim nie mogła nikomu pokazać się na oczy.
Owa pani Zwitscher grywała bardziej genialnie pod wpływem tego środka, a Nata350

lia Knöterich podwajała dzięki niemu swój towarzyski wdzięk. Lecz biednej Inez
przydarzało się niejednokrotnie, że na pół przytomna przychodziła do stołu, siadając ze szklistymi oczami i trzęsącą się głową obok swej najstarszej córki i w jakiś
małostkowy a przykry sposób zatroskanego małżonka przy zawsze jeszcze nieskazitelnie nakrytym i migocącym od kryształów jadalnym stole. Chcę nadto jeszcze
wyznać: kilka lat później Inez popełniła straszliwą zbrodnię, która wzbudziła ogólne przerażenie, kładąc kres jej mieszczańskiej egzystencji. Lecz chociaż zimny
dreszcz mną wstrząsnął z tej przyczyny, to przecież, z racji starej przyjaźni naszej,
byłem prawie, nie, byłem zdecydowanie dumny, że w upodleniu swoim znalazła
jeszcze siłę i dziką energię, aby dokonać tego czynu.

XXXVI
O Niemcy, spadacie w przepaść, ja zaś wspominam nadzieje wasze! Nadzieje, rzec
chcę, które wzbudzałyście (może ich nie podzielając), które po uprzedniej waszej,
stosunkowo łagodnej klęsce, po abdykacji cesarza, cały świat w was chciał pokładać, a które, mimo rozpasania, mimo wręcz szaleńczego, wściekle rozpaczliwego
i wściekle demonstracyjnego „rozdymania” swojej nędzy, owej obłąkanej, niebotycznej inflacji, zdawałyście się do pewnego stopnia przez kilka lat usprawiedliwiać.
Prawda, że fanatyczne, będące wyzwaniem świata i świat mające przerazić ówczesne bezprawie zawierało już znaczny zalążek tego monstrualnego nieprawdopodobieństwa, tej ekscentryczności, tego nigdy dotąd za możliwy nie uważanego, złowrogiego sankiulotyzmu, z jakim wystąpiliśmy w roku 1933, a zwłaszcza w 1939.
Lecz to upojenie miliardami, ta bombastyczność nędzy skończyły się przecież pewnego dnia, wykrzywione dzikim grymasem oblicze naszego życia ekonomicznego
przybrało znów rozsądny wyraz i wydawało się, że dla nas, Niemców, nadchodzi
wreszcie era psychicznego ozdrowienia, społecznego postępu w wolności i pokoju,
dojrzałej i zwróconej w przyszłość pracy kulturalnej, łagodnego dostosowania naszego sposobu myślenia i uczuć do światowej normy. Niewątpliwie to właśnie,
mimo wszelką wrodzoną słabość i antypatię do samej siebie, było sensem i nadzieją niemieckiej republiki, – rozumiem przez to oczywiście: nadzieję, którą wzbudziła ona u obcych. Była próbą i nie całkiem pozbawioną widoków próbą (drugą
z kolei po nieudanej próbie Bismarcka i jego zjednoczeniowej sztuce) doprowadzenia Niemiec do normalnego stanu w sensie ich zeuropeizowania czy też „zdemokratyzowania”, duchowego ich włączenia we współżycie innych narodów. Któż
zaprzeczy, że inne kraje żywiły wiele dobrej wiary w możliwość tego procesu, –
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któż się z tym nie zgodzi, że i wśród nas, w całych Niemczech, z wyjątkiem chłopskiej tępoty, można było istotnie stwierdzić istnienie tego wielkie nadzieje budzącego ruchu?
Mówię tu o latach dwudziestych naszego stulecia, zwłaszcza zaś, oczywiście,
o drugiej ich połowie, która poważnie przesunęła centrum zainteresowań kulturalnych z Francji do Niemiec, a dla której wysoce charakterystyczne było przecież i to,
że wtedy właśnie, jak już wspomniałem, odbyło się prawykonanie, ściślej: pierwsze pełne wykonanie apokaliptycznego oratorium Adriana Leverkühna. Rzecz jasna,
wydarzenie to, mimo iż Frankfurt był jednym z najbardziej dobrodusznych i wspaniałomyślnych miast Rzeszy, przyjęte zostało nie bez gniewnych protestów, nie bez
zarzutu kpin ze sztuki, nihilizmu, zbrodni muzycznej albo, żeby przytoczyć najczęściej stosowane wówczas wyzwisko: „bolszewizacji kultury”. Niemniej samo
dzieło jak i ryzyko jego wykonania znalazły inteligentnych, dobrze władających
słowem obrońców i dobra ta wola, przychylna światu i swobodzie, której najwyższe manifestacje przypadają na czas około roku 1927, ten protest przeciwko nacjonalistyczno-wagnerowsko-romantycznej reakcji, której siedliskiem było szczególnie Monachium, stanowił również pewien element naszego życia publicznego w
pierwszej połowie tego dziesięciolecia – a mówiąc to wspominam takie wydarzenia
kulturalne, jak pierwszy festiwal muzyczny w Donaueschingen w roku następnym.
Przy obu tych okazjach – niestety, pod nieobecność kompozytora – obok innych
przykładów nowej postawy w muzyce, wykonane zostały również i dzieła Leverkühna, i to przed raczej wrażliwą, rzec chciałbym: artystycznie i „republikańsko”
nastrojoną publicznością: w Weimarze „Symfonia kosmiczna” pod dyrekcją szczególnie co do rytmiki godnego zaufania Bruno Waltera, na festiwalu badeńskim natomiast, przy współudziale słynnego teatru marionetkowego Hansa Platnera, wszystkie
pięć części „Gesta Romanorum”, ewenement pobudza jacy na przemian i w sposób
dotąd niebywały to do nabożnego skupienia, to do wybuchów śmiechu.
Pragnę jednak również wspomnieć tu jeszcze o udziale niemieckich artystów
i mecenasów sztuki w założeniu „Międzynarodowego Towarzystwa dla Krzewienia
Muzyki Współczesnej” w roku 1922 oraz o imprezach zorganizowanych przez nie
dwa lata później w Pradze, kiedy to chóralne oraz instrumentalne fragmenty „Apocalypsis cum figuris” Adriana rozbrzmiały przed audytorium, gęsto przetkanym znakomitymi gośćmi ze wszystkich muzykalnych krajów. Dzieło to ukazało się wówczas
właśnie w druku, nie, jak wcześniejsze prace Leverkühna, u Schotta w Moguncji,
lecz w ramach „Universal Edition” w Wiedniu, którego młody, zaledwie trzydziestoletni, lecz znaczną już i wpływową rolę w muzycznym życiu środkowej Europy
odgrywający dyrektor, nazwiskiem dr Edelmann, pojawił się niespodziewanie pewnego dnia w Pfeiffering, w tym mianowicie okresie, kiedy „Apokalipsa” nie była
nawet jeszcze ukończona (były to tygodnie przerwy, spowodowane recydywą choroby), aby zaofiarować lokatorowi Schweigestillów swoje usługi wydawnicze. Wi352

zyta ta miała wyraźnie związek z artykułem poświęconym twórczości Adriana,
który ukazał się był niedawno w radykalno-awangardowym wiedeńskim czasopiśmie muzycznym „Der Anbruch”, pióra węgierskiego muzykologa i filozofa kultury Dezyderiusza Fehéra. Fehér wyrażał się z głębokim wewnętrznym przekonaniem
o intelektualnych wyżynach i treści religijnej, o dumie i rozpaczy oraz o grzesznym
polocie, wznoszącym tę muzykę na wyżyny natchnienia, i zwracając na to dzieło
uwagę znawców, przyznawał, iż to przekonanie jego pogłębia jeszcze poczucie
wstydu, że niesamodzielnie odkrył rzecz tak ciekawą i wstrząsającą, że natknął się
na nią nie dzięki własnej intuicji, lecz dlatego, że zwrócono mu na to uwagę z zewnątrz, czy też, jak się był wyraził: „z góry”, ze sfery wyższej nad wszelką uczoność, ze sfery wiary i miłości, słowem, ze sfery wiecznej kobiecości. Krótko mówiąc, artykuł ten, który w pewnej zgodności z przedmiotem mieszał elementy analityczne z lirycznymi, pozwalał, w nader co prawda mglistych zarysach, dostrzec
sylwetkę jakiejś wrażliwej, wtajemniczonej i na rzecz swego wtajemniczenia czynnie zabiegającej kobiety, która była prawdziwą jego inspiratorką. Ponieważ jednak
okazało się, że wizyta dr Edelmanna nastąpiła pod wpływem tej wiedeńskiej publikacji, można powiedzieć, że pośrednio i te odwiedziny były dziełem owej delikatnej, ukrywającej się w cieniu energii i miłości.
Czy tylko pośrednio? Nie jestem tego tak bardzo pewien. Uważam za całkiem
możliwe, że ów młody dyrektor muzycznego wydawnictwa otrzymywał również
wprost z owej „sfery” zalecenia, instrukcje i wskazówki, zaś w przypuszczeniach
moich utwierdza mnie fakt, że wiedział więcej, niż ów nieco tajemniczy artykuł
zechciał wyjawić: że znał n a z w i s k o i wymienił je, – nie zaraz, nie od samego
początku, lecz w trakcie rozmowy, gdzieś już pod jej koniec. Zrazu nie przyjęty,
umiał jednak postarać się o to, aby go dopuszczono, poprosił Leverkühna, aby mu
opowiedział o swych bieżących pracach, usłyszał wówczas o oratorium – po raz
pierwszy? Wątpię! – i osiągnął nawet to, że Adrian, mimo iż niewymownie cierpiący, przegrał mu w sali Nike obszerne fragmenty ze swego rękopisu, po czym
Edelmann z miejsca nabył dzieło dla swej „Edition”: umowa nadeszła nazajutrz
z hotelu „Bayerischer Hof” w Monachium. Zanim jednak odszedł, zapytał Adriana,
posługując się wiedeńskim, z francuskiego zapożyczonym zwrotem:
– Czy zna pan, mistrzu – wydaje mi się, że powiedział nawet: – Czy znacie, mistrzu – panią von Tolna? –
Oto mam tutaj zamiar wprowadzić do mojej opowieści pewną postać, na sposób,
w jaki powieściopisarzowi nigdy nie wolno by było jej swoim czytelnikom przedstawić, ponieważ n i e w i d z i a l n o ś ć jest czymś oczywiście sprzecznym z prawem sztuki, a więc i powieściową narracją. Pani von Tolna jest jednak postacią
niewidzialną. Nie mogę jej ukazać oczom czytelnika, nie potrafię dać najmniejszego nawet świadectwa na temat jej wyglądu, ponieważ nigdy jej nie widziałem, nikt
mi jej nigdy nie opisał ani nikt z moich znajomych nigdy jej nie oglądał. Nie potra353

fię również powiedzieć, czy dr Edelmann albo choćby ów współpracownik pisma
„Anbruch”, jej rodak przecie, mogli się poszczycić tą znajomością. Co się tyczy
Adriana, to odpowiedział wówczas na pytanie owego wiedeńczyka przecząco. Nie
zna tej pani – oświadczył, nie pytając jednak ze swej strony, kto by to mógł być;
tak, że Edelmann poniechał udzielania wyjaśnień i odparł tylko:
– W każdym razie nie ma pan – albo: – nie macie, mistrzu, gorętszej wielbicielki.
Niewątpliwie przyjął owo „nieznanie” jako względną tylko, wymogami dyskrecji osłoniętą prawdę, którą też była. Adrian mógł odpowiedzieć w ten sposób, gdyż
ze stosunków jego z tą węgierską arystokratką wykluczony był wszelki kontakt
osobisty i – dodam tutaj – na mocy milczącego obustronnego układu wykluczony
miał być na zawsze. To, że od lat utrzymywał z nią łączność korespondencyjną,
wymieniając listy, w których okazywała się mądrą i uważną znawczynią i wyznawczynią jego twórczości, a także troskliwą i skorą do porady przyjaciółką oraz absolutną służebnicą jego egzystencji, a w których on ze swej strony pozwalał sobie
dochodzić aż do granic zaufania i szczerości, do jakich zdolna jest tylko samotność
– to już inna sprawa. Pisałem już o spragnionych duszach kobiet, które dzięki bezinteresownemu oddaniu zdobyły sobie skromne miejsce w z pewnością nieśmiertelnym życiu tego człowieka. Tu oto dochodzi trzecia z nich, innego całkiem pokroju,
nie tylko tamtym w bezinteresowności nie ustępująca, lecz jeszcze je przewyższająca: dzięki ascetycznemu wyrzeczeniu się wszelkiego bezpośredniego zbliżenia,
niezłomnemu przestrzeganiu dyskrecji, rezerwy, nienarzucania się, zachowywaniu
swej niewidzialności, – co chyba nie polegało na niezręcznym onieśmieleniu, gdyż
chodziło tu przecież o światową damę, która wobec pustelnika z Pfeiffering rzeczywiście reprezentowała świat – świat, jaki kochał, tolerował, jakiego potrzebował, świat z dystansu, z inteligentnie pojętej potrzeby oszczędzania go, z dala od
niego pozostający świat...
Opowiem to, co wiem o tej niezwykłej osobie. Pani von Tolna była bogatą wdową, którą rycerski, choć lekkomyślny małżonek, zmarły zresztą nie wskutek swoich ekscesów, lecz wskutek nieszczęśliwego wypadku podczas wyścigów konnych,
pozostawił bezdzietną dziedziczką pałacu w Peszcie, olbrzymiego, kilka godzin na
południe od stolicy, w pobliżu Stuhlweissenburg, pomiędzy Balatonem a Dunajem
położonego majątku oraz pałacowej willi nad tymże jeziorem. Majątek, wraz ze
wspaniałym, komfortowo odnowionym magnackim dworem z XVIII wieku, obejmował oprócz niezmierzonych pól pszenicznych wielkie plantacje buraków cukrowych, których zbiory przerabiano na miejscu, we własnych, przynależnych do majątku rafineriach. W żadnym z tych miejsc jednak, pałacu, dworze wiejskim ani
letniskowej willi, właścicielka nigdy nie przebywała przez dłuższy czas. Przeważnie, można powiedzieć: prawie zawsze, znajdowała się w podróży, powierzając
administratorom i zarządcom pieczę nad swymi dobrami, do których widocznie
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nie była przywiązana lub skąd ją, być może, wypędzał niepokój albo jakieś przykre
wspomnienia. Zatrzymywała się na dłużej w Paryżu, Neapolu, Egipcie, w Engadynie, eskortowana wszędzie przez pokojową, urzędnika płci męskiej, który pełnił
obowiązki jakby kwatermistrza czy też podróżnego marszałka dworu, oraz przez jej
tylko osobie przypisanego lekarza, co pozwalało wnioskować o nader delikatnym
jej zdrowiu.
Ruchliwość jej zdawała się wszakże nie cierpieć od tych dolegliwości, a w połączeniu z entuzjazmem, opartym na instynkcie, przeczuciu, wrażliwości i – Bóg
to wie jeden – tajemniczym wyczuleniu i pokrewieństwie dusz, sprawiał, że pojawiała się ona w różnych miejscach zupełnie nieoczekiwanie. Okazało się, że ta kobieta, niepostrzeżenie wmieszana w publiczność, odnajdywała się wszędzie, gdzie
tylko ośmielano się wykonać choćby fragment muzyki Adriana: w Lubece (podczas
wyszydzonej premiery jego opery), w Zurychu, Weimarze, Pradze. Jak często bywała w Monachium, a więc blisko jego miejsca pobytu, nie zdradzając swej obecności, nie potrafię powiedzieć. Ale znała również i Pfeiffering, co wyszło na jaw
przypadkiem i zupełnie niechcący: cichcem zdołała się zapoznać z krajobrazem
otaczającym Adriana i z najbliższym jego otoczeniem, a nawet, jeśli się nie mylę,
stanęła wręcz pod oknem celi opata – oddaliwszy się później niepostrzeżenie. To
już dość zdumiewające, lecz bardziej jeszcze przejmuje mnie, sprawiając nadto
wrażenie jakiejś pielgrzymki, że, jak się również dopiero znacznie później i raczej
przypadkowo okazało, pojechała była także do Kaisersaschern, że poznała wieś
Oberweiler, a nawet zagrodę Buchel, wtajemniczona więc była również w ów –
zawsze dla mnie nieco przygnębiający – paralelizm pomiędzy scenerią Adrianowego dzieciństwa a ramami jego późniejszego życia.
Zapomniałem nadmienić, że nie ominęła także owej miejscowości w Górach
Sabińskich, Palestriny, spędzając kilka tygodni w domu Manardich, gdzie, jak się
zdaje, szybko i serdecznie się z signorą Manardi zaprzyjaźniła. Wspominając ją
w swoich, częściowo po niemiecku, częściowo zaś po francusku pisanych listach,
nazywała ją: „Mutter Manardi”, „Mère Manardi”. Podobne określenie nadawała
i pani Schweigestill, którą, jak ze słów jej wynikało, widziała, sama przez nią nie
będąc widziana czy zauważona. A ona sama? Czy pragnęła przyłączyć się do tych
macierzyńskich postaci i uznać w nich swoje siostry? Jakże należało ją nazywać
w jej stosunku do Adriana Leverkühna? Jakiej nazwy pragnęła, do jakiej pretendowała? Opiekuńczej bogini, jakiejś Egerii, uduchowionej kochanki? Do pierwszego
listu, jaki do niego (z Brukseli) napisała, dołączony był hołdowniczy dar w postaci
p i e r ś c i e n i a , a równie pięknego nigdy dotąd nie widziałem, co wprawdzie
niewiele znaczy, gdyż piszący te słowa zaiste mało jest obeznany ze skarbami tego
świata. Był to klejnot – dla mnie przynajmniej – bezcenny i wielkiej piękności.
Cyzelowana obrączka staroświeckiej, renesansowej roboty, kamień zaś płaskiego
szlifu, wspaniały okaz jasnozielonego uralskiego szmaragdu, olśniewający oczy.
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Można było sobie wyobrazić, że pierścień ten zdobił niegdyś rękę jakiegoś księcia
Kościoła, – pogański napis na nim wyryty nie nazbyt tym przypuszczeniom przeczył. W twardym, szlachetnym berylu, na górnej jego, oszlifowanej powierzchni
wygrawerowano mianowicie misternymi, greckimi literami pewien dwuwiersz,
który w tłumaczeniu oddać można mniej więcej następująco:
Jakiż to dreszcz przeszywa laurowy krzew Apollina!
Drżą oto wszystkie wiązania! Precz stąd, profani! Uchodźcie!

Nietrudno było mi zlokalizować te wiersze jako początek Apollińskiego Hymnu
Kallimacha. Opisują one ze świętą zgrozą epifanię boga w jego sanktuarium. Pismo,
mimo że drobne, zachowało całkowitą ostrość. Nieco bardziej zatarty był wyryty
pod nim w formie winiety znak, w którym pod lupą można było rozróżnić uskrzydlonego, wężowej postaci potwora o ostro wysuniętym języku w kształcie strzały.
Ten mitologiczny twór przypomniał mi ni to postrzałem, ni to ukąszeniem wywołaną ranę Philokteta chryzejskiego oraz nazwę, którą Ajschylos niegdyś tę strzałę
obdarzył: „Sycząca, uskrzydlona żmija”, a także związki pomiędzy strzałą Feba
a słonecznym promieniem.
Mogę zaświadczyć, że Adrian cieszył się jak dziecko tym wspaniałym prezentem, będącym dowodem dalekiej, choć przychylnej mu życzliwości, że przyjął go
bez żadnych skrupułów i, mimo iż nigdy nie pokazywał go innym, zachowywał
obyczaj, czy powiem raczej: obrządek nakładania go podczas godzin pracy: przez
cały okres pisania „Apokalipsy” nosił, o ile pamiętam, ów pierścień na lewej ręce.
Czy zwracał przy tym uwagę, że pierścień ten jest symbolem związku, więzów,
a nawet poddaństwa? Widocznie wcale się nad tym nie zastanawiał, nie dostrzegając w tym kosztownym ogniwie niewidzialnego łańcucha, które podczas komponowania wkładał na palec, nic ponad więź swojej samotności ze światem – bezosobowym światem bez oblicza, o którego indywidualne rysy widocznie znacznie mniej
ode mnie się troszczył. Czyżby – zadawałem sobie pytanie – w zewnętrznym wyglądzie tej kobiety było coś, co mogło tłumaczyć tę podstawową zasadę jej stosunku do Adriana, niewidzialność, unikanie, wieczną nieobecność? Mogła była być
brzydka, kulawa, garbata, zeszpecona chorobą skórną. Nie przypuszczam tak, lecz
sądzę, że jeśli było tam jakieś okaleczenie, to duchowej raczej natury, dysponujące
do wyrozumiałości wobec wszelkiej potrzeby osamotnienia. Partner jej nigdy zresztą nie próbował naruszać tej zasady i podporządkował się milcząco temu, aby
wzajemny ich stosunek ograniczał się niezłomnie do ściśle duchowego kontaktu.
Niechętnie posługuję się tym banalnym zwrotem: „ściśle duchowy”. Jest w nim
coś bezbarwnego i słabowitego, co źle pasuje do owej praktycznej w pewnej mierze żywotności, charakteryzującej przecież to oddalone oraz ukryte przywiązanie
i troskliwość. Niezwykle szerokie horyzonty – tak muzyczne jak i ogólnoeuropej356

skie – dawały tej korespondencji, szczególnie w okresie przygotowania i pisania
apokaliptycznego dzieła, na wskroś rzeczowe podstawy. Podczas montowania tekstu oratorium umiała ona podsunąć memu przyjacielowi dobre pomysły i wystarać
mu się o trudne do zdobycia materiały – jako iż później się okazało, że wersyfikowany starofrancuski przekład Wizji św. Pawła został mu nadesłany „ze świata”.
Zdecydowanie, choć nie wprost, a przez pośredników, był ten „świat” na jego usługi. Ona to właśnie spowodowała napisanie owego inteligentnego artykułu w czasopiśmie „Anbruch” – jedynym, co prawda, w którym można było podówczas pisać
z podziwem o muzyce Leverkühna. Jej to podszeptom należało przypisywać, że
„Universal Edition” zapewniła sobie prawo wydania powstającego właśnie oratorium. Ona to w 1921 roku, anonimowo, także trudno się było zorientować co do
źródła ich pochodzenia, oddała do dyspozycji marionetkowego teatru Platnera
znaczne środki, przeznaczone na kosztowną i muzycznie doskonałą inscenizację
„Gesta Romanorum” w Donaueschingen.
Chciałbym obstawać przy tym określeniu „do dyspozycji”, jak również przy
szerokim, charakterystycznym dla niego geście. Adrian miał nie wątpić, że dysponuje swobodnie wszystkim, co światowa jego wielbicielka mogła ofiarować jego
samotności, – a więc bogactwem, które, co dawało się wyraźnie odczuć, ciążyło
jej wrażliwemu sumieniu, choć nigdy życia bezeń nie zaznała i zapewne wieść by
nie umiała. Niezaprzeczalnym jej pragnieniem było złożyć na ołtarzu geniuszu
tyle, ile tylko było można, na ile tylko mogła się ważyć, i Adrian, gdyby tylko zechciał, mógł był z dnia na dzień odmienić cały styl swojego życia na modłę owego
klejnotu, w ozdobie którego oglądały go jedynie cztery ściany celi opata. Wiedział
o tym równie dobrze jak ja. Nie mam chyba jednak potrzeby mówić, że ani przez
chwilę nie brał tej możliwości poważnie. Przeciwnie niż ja, dla którego zawsze
upajającą poniekąd była myśl, że tak ogromna fortuna leży u jego stóp, po którą
jedynie sięgnąć musi, aby wieść iście książęcy żywot, sam nigdy nie dał tej myśli
do siebie dostępu. A mimo to, raz jeden, gdy wyjątkowo wyrwał się był ze swego
Pfeiffering i znajdował w podróży, zakosztował przelotnie przez chwilę tego niemal królewskiego życia, którego mu w skrytości ducha na zawsze życzyłem.
Było to już dwadzieścia lat temu, a stało się, gdy skorzystał ze stałego i raz na
zawsze obowiązującego zaproszenia pani von Tolna, aby, na jak długo zechce, zamieszkał w jednym z jej majątków, wówczas mianowicie, gdy jej tam nie będzie.
Był wtedy, wiosną 1924 roku, w W i e d n i u , gdzie w sali Ehrbarowskiej i w ramach jednego z tzw. „Anbruchowskich wieczorów” Rudi Schwerdtfeger odegrał
po raz pierwszy i z ogromnym sukcesem – w niemałej mierze i dla siebie samego
– ów wreszcie dla niego skomponowany koncert skrzypcowy. Powiadam: „w niemałej mierze”, mam zaś na myśli „przede wszystkim”, gdyż pewne skupienie zainteresowania na kunszcie wykonawcy leży niewątpliwie w intencjach tego dzieła,
które, mimo niezaprzeczenie charakterystycznego zapisu muzycznego, nie należy
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do najszczytniejszych i najdumniejszych osiągnięć Leverkühna, lecz, przynajmniej
w pewnych partiach, ma w sobie coś z uprzejmości, ustępstwa, powiem wręcz:
z upadku, co przypomniało mi pewną dawną przepowiednię z zamilkłych już dzisiaj ust. – Adrian odmówił też ukazania się po wykonaniu utworu przed wielce
aplaudującą publicznością, a gdy go zaczęto szukać, okazało się, że opuścił już budynek. My, organizatorzy, spotkaliśmy go później – rozpromieniony szczęściem
Rudi i ja – w restauracji małego hoteliku przy Herrengasse, gdzie się był zatrzymał,
podczas gdy Schwerdtfeger uważał, że wypada mu zamieszkać w jednym z hoteli
przy Ringu.
Toasty trwały krótko, gdyż Adrian cierpiał na migrenę. Mogę jednak zrozumieć,
że dzięki pewnemu rozluźnieniu swego trybu życia zdecydował się nie wracać zrazu
do domu Schweigestillów, lecz ucieszyć swą światową przyjaciółkę odwiedzeniem
jej majątku na Węgrzech. Warunek jej nieobecności został spełniony, ponieważ –
niewidzialna – przebywała wtedy w Wiedniu. Telegraficzną zapowiedź swego
krótkiego pobytu skierował Adrian wprost do majątku, po czym, jak przypuszczam,
jęły przelatywać tam i sam spieszne słowa porozumienia między tymże a pewnym
wiedeńskim hotelem. Pojechał więc, a jego towarzyszem podróży byłem, niestety,
nie ja, który z trudem zdołałem się zwolnić na ten koncert od urzędowych swych
obowiązków, nie był nim również tym razem Rüdiger Schildknapp, podobnooki,
który wcale się do Wiednia nie pokwapił, a zapewne i nie miał na to środków. Był
nim natomiast, co nader zrozumiałe, Rudi Schwerdtfeger, dysponujący czasem
i obecny na miejscu, z którym Adrian dopiero co wspólnie odniósł znaczny sukces
artystyczny, a którego niestrudzona przymilność właśnie w owym czasie została
ukoronowana triumfem, – triumfem, nad którym zawisło przeznaczenie.
W jego więc towarzystwie spędził Adrian, przyjęty jak powracający z podróży
władca, dwanaście dni pośród wytwornej wspaniałości osiemnastowiecznych sal
i pomieszczeń zamku Tolna, jako też na przejażdżkach powozem po dobrach rozległych niczym udzielne księstwo, docierając aż do uroczych brzegów Balatonu,
obsługiwany przez pokorną, po części tureckiego pochodzenia służbę, mając nadto
do dyspozycji bibliotekę w pięciu językach, dwa świetne fortepiany na podium muzycznej sali, domowe organy i wszelki możliwy luksus. Opowiadał mi, że przynależną do posiadłości wieś przybysze znaleźli w stanie głębokiej nędzy, na całkiem
archaicznym, przedrewolucyjnym szczeblu rozwoju. Oprowadzający ich osobiście
administrator opowiadał, ze współczuciem kiwając głową, jako interesującą ciekawostkę, że chłopi jadają tu mięso tylko raz do roku, około Bożego Narodzenia,
a nie mając nawet łojówek, dosłownie chodzą spać z kurami. Przedsięwzięcie jakiejkolwiek zmiany w tych haniebnych stosunkach, na które nawyk i głęboka ignorancja uczyniły ludzi niewrażliwymi, usunięcie, na przykład, nieopisanego brudu
na drodze lub całkowitego braku higieny w chatach, byłoby z pewnością aktem
rewolucyjnym, na jaki nie odważyłby się w pojedynkę żaden właściciel majątku,
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a już najmniej kobieta. Można jednak przypuszczać, że widok wioski należał do
tych właśnie rzeczy, które ukrytej przyjaciółce Adriana zohydzały pobyt w jej włościach.
Poza tym należę do ludzi, którzy obraz tego z lekka ekscentrycznego epizodu surowego życia mego przyjaciela mogą zaledwie naszkicować: Nie ja byłem w owym
czasie u jego boku, i nie mógłbym być zresztą, nawet gdyby mnie do tego zachęcał. Był z nim Schwerdtfeger i on mógłby o tym opowiedzieć. Ale on nie żyje. –

XXXVII
Uczyniłbym lepiej, nie przydając temu rozdziałowi, jak to praktykowałem zazwyczaj, osobnej cyfry i uważając go za dalszy ciąg poprzedniego, całkowicie doń przynależnego. Słuszna byłaby taka kontynuacja bez głębszej cezury, ciągle bowiem
trwa jeszcze rozdział: „Świat”, rozdział o stosunkach lub braku stosunków mego
zmarłego przyjaciela z owym światem, – choć tu, co prawda, świat ten wyrzeka się
wszelkiej tajemniczej dyskrecji i nie występuje już pod postacią gęsto zawoalowanej opiekuńczej i przesyłającej kosztowne symbole bogini, ale w naiwnie-natrętnej,
nie cofającej się przed naruszeniem samotności, powierzchownie sympatycznej,
a w moich oczach nawet i pociągającej postaci pana Saula Fitelberga, międzynarodowego impresaria muzycznego i przedsiębiorcy koncertowego, który pewnego
pięknego dnia z końcem lata, akurat w czasie mej obecności, a więc w sobotnie
popołudnie (miałem zamiar wrócić w niedzielę rano, ponieważ był to dzień urodzin
mej żony), pojawił się w Pfeiffering, zabawiał nas obu z Adrianem dobrą godzinę,
po czym odszedł wprawdzie z niczym, – przynajmniej co się tyczyło jego konkretnych projektów i ofert, – ale również bez jakiejkolwiek urazy.
Był to rok 1923 – nie można powiedzieć, aby ów pan zbyt wcześnie zabrał się
do dzieła. Mimo wszystko nie czekał jednak koncertów w Pradze ani we Frankfurcie, które miały się odbyć w niedalekiej przyszłości. Lecz był już przecież Weimar,
było Donaueschingen – przy czym pomijam całkiem szwajcarskie wykonanie młodocianych utworów Leverkühna, – i nie trzeba było już niebywałej, proroczej intuicji, aby przeczuć, że jest tu coś godnego uwagi i rozpowszechnienia. Również
i „Apokalipsa” była już wydana drukiem i uważam za rzecz całkiem możliwą, iż
monsieur Saul miał możność dokładnego jej przestudiowania. W każdym bądź razie: człowiek ten wyczuł pismo nosem, chciał się więc włączyć, ugruntować sławę,
wyciągnąć geniusz na światło dzienne, przedstawiać go jako jego impresario ciekawości owej światowej publiki, wśród której się obracał. Zaaranżowanie tego wszys-
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tkiego było celem jego wizyty, jego bezceremonialnego wtargnięcia w samotne
schronienie twórczego cierpienia. – Rzecz zaś odbyła się następująco:
Przyjechałem do Pfeiffering wczesnym popołudniem i oto po powrocie ze spaceru w pole, na który udaliśmy się z Adrianem po herbacie, a zatem krótko po godzinie czwartej, ujrzeliśmy ze zdumieniem jakiś samochód, zatrzymujący się na
podwórzu pod klonem. – Nie była to zwykła taksówka, lecz pojazd o wyglądzie
bardziej prywatnym, taki, jaki wynajmuje się na dzień lub godziny wraz z szoferem
w przedsiębiorstwie transportowym. Ów szofer, którego strój miał w sobie również
pewne cechy pańskości, stał obok wozu z papierosem w ustach, uchylając, gdy przechodziliśmy, swej czapki z daszkiem i uśmiechając się przy tym szeroko zapewne
na wspomnienie żartów tego osobliwego gościa, którego nam przywiózł. Na próg
wyszła na nasze spotkanie pani Schweigestill z wizytówką w ręce, przemawiając
ściszonym z przerażenia głosem. Zakomunikowała nam, że przyjechał jakiś „człek
światowy” – a określenie to, wypowiedziane szeptem jako pośpieszny opis kogoś,
kto właśnie wszedł do domu, wydało mi się dziwacznie upiorne i sybilliczne. Może
dla wyjaśnienia tego pretensjonalnego epitetu nazwała pani Elza czekającego na nas
przybysza „cudakiem”. Nazwał ją „szer madam”, a potem „petite maman”, a Klementynę uszczypnął w policzek. Na razie, dopóki ów człek światowy nie odejdzie,
zamknęła dziecko na klucz w pokoju. Odprawić go mimo wszystko nie mogła, bo
przecież przyjechał samochodem z Monachium. Czeka teraz w dużym salonie.
Z nieufną miną obejrzeliśmy obaj wizytówkę, udzielającą wszelkich potrzebnych
informacji o jej właścicielu. „Saul Fitelberg. Arrangements musicaux. Représentant
de nombreux artistes prominents”. Rad byłem, że jestem na miejscu dla obrony Adriana. Niemiła była mi myśl, że mógłby sam być wydany w ręce tego „représentant”.
Udaliśmy się do sali Nike.
Fitelberg stał już w pobliżu drzwi i, mimo że Adrian przepuścił mnie najpierw,
cała uwaga tego człowieka skierowała się natychmiast na niego: obrzuciwszy mnie
krótkim i przelotnym jedynie spojrzeniem przez swoje rogowe okulary, odchylił
nawet tłusty swój tors nieco na bok, aby wypenetrować poza mną człowieka, dla
którego zaryzykował koszt dwugodzinnej podróży samochodem. Oczywiście żadna
to sztuka dostrzec różnicę pomiędzy kimś noszącym znamię geniuszu a skromnym
profesorem gimnazjum; lecz szybka orientacja tego człowieka, bystrość, z jaką,
pomimo iż wszedłem pierwszy, uznał mnie za postać drugorzędną i zwrócił się ku
właściwej osobie, wywarły jednak na mnie wrażenie.
– Cher maître – zaczął paplać uśmiechniętymi usty z twardym akcentem, lecz
nader płynnie – comme je suis heureux, comme je suis ému de vous trouver! Même
pour un homme gâté, endurci comme moi, c’est toujours une expérience touchante
de rencontrer un grand homme. – Enchanté, monsieur le professeur – dorzucił mimochodem i, jako że Adrian mnie przedstawił, zdawkowo podał mi rękę, po czym
zaraz zwrócił się znowu pod właściwy adres:
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– Vous maudirez l’intrus, cher monsieur Leverkühn – powiedział akcentując to
nazwisko na trzeciej sylabie, tak, jakby pisało się je: LeVercune. – Mais pour moi,
étant une fois à Munich, c’était tout à fait impossible de manquer... O, mówię i po
niemiecku – przerwał sam sobie z tą samą, przyjemną dla ucha, twardą i dobitną
artykulacją. – Niezbyt dobrze, niedoskonale, lecz wystarczająco, żeby się móc porozumieć. Du reste, je suis convaincu, że pan znakomicie zna francuski – pańskie
kompozycje do wierszy Verlaine’a są tego najlepszym dowodem. Mais après tout,
znajdujemy się na niemieckiej ziemi – jakże bardzo niemieckiej, ojczystej, pełnej
swoistego charakteru! Zachwycony jestem tą idyllą, w której pan, maître, tak mądrze potrafił się odizolować... Mais oui, certainement, siądźmy, merci, mille fois
merci!
Był to tłusty człowiek lat około czterdziestu, bez brzuszka, ale tłusty i miękkich
kształtów, o białych, pulchnych rękach, gładko wygolony, krągłolicy, z podwójnym podbródkiem, mocno zarysowanymi, łukowatymi brwiami i wesołymi migdałowymi oczami, pełnymi śródziemnomorskiego blasku zza rogowych okularów.
Włosy miał przerzedzone, lecz zdrowe i białe zęby, które, ponieważ stale się uśmiechał, stale też było widać. Ubrany był elegancko w letni, zrobiony na miarę, flanelowy garnitur w niebieskawe prążki, do którego nosił płócienne obuwie, łączone
z żółtą skórą. Epitet, jakim go obdarzyła matka Schweigestill, usprawiedliwiała
pogodna beztroska jego sposobu bycia, owa przyjemna lekkość, właściwa zarówno
jego szybkiemu, z lekka niewyraźnemu, zawsze dość wysokiemu, w dyszkant niekiedy przechodzącemu głosowi, jak i całej jego osobie, stanowiąc pewien kontrast
z jego otyłością, lecz także jakoś harmonijnie się z nią łącząc. Lekkość tę, która
weszła mu w krew, nazywam przyjemną, ponieważ istotnie napawała obecnych komicznie uspokajającym uczuciem, że całkiem zbytecznie traktują życie ze śmiertelną powagą. Jakby chciała wyrazić zawsze: „A czemuż by nie? No i co dalej? To
nic nie znaczy! Bądźmy zadowoleni!” I człowiek mimo woli usiłował poddać się
temu jego nastrojowi.
O tym, że wcale nie był głupi, świadczy choćby kilka jego powiedzeń, które do
dziś zachowałem jeszcze w świeżej pamięci. Najlepiej uczynię zresztą, całkiem
oddając mu głos, gdyż to, co Adrian lub niekiedy ja sam zdołaliśmy powiedzieć
czy wtrącić, nie odegrało prawie żadnej roli. Usiedliśmy przy końcu potężnego,
długiego stołu, stanowiącego główny mebel tej chłopskiej izby, Adrian i ja obok
siebie, a gość naprzeciw nas. Nie krył się długo ze swymi życzeniami i zamiarami,
lecz bez ogródek przystąpił do sprawy.
– Maître – powiedział – rozumiem całkowicie, jak bardzo musi pan być przywiązany do tej stylowej samotni, którą sobie pan obrał na mieszkanie, – o, widziałem już wszystko, wzgórze, jezioro, wieś kościelną, et puis, cette maison pleine de
dignité avec son hôtesse maternelle et vigoureuse. Madame Schweigestill! Mais ça
veut dire: „Je sais me taire. Silence, silence!” Comme c’est charmant! Jak długo
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pan już tu mieszka? Dziesięć lat? Bez przerwy? Prawie bez przerwy? C’est étonnant! O, całkiem zrozumiałe! A jednak, figurez-vous, przyjechałem, aby pana porwać, uwieść i namówić do chwilowej niewierności, unieść pana w przestworza na
latającym dywanie i ukazać panu bogactwa i wspaniałości tego świata, więcej nawet: złożyć je panu do stóp... Niechże pan wybaczy mój pompatyczny styl! Jest on
istotnie ridiculement exagéré, zwłaszcza co się tyczy „wspaniałości”. W istocie nic
to wielkiego – nic właściwie osobliwego w owych wspaniałościach, – stwierdzam
to będąc przecież sam dzieckiem prostych ludzi, wywodząc się z nader skromnych,
żeby nie rzec: nędznych warunków, – mianowicie z Lublina, z centrum Polski, z naprawdę ubogiej żydowskiej rodziny, – bo trzeba panu wiedzieć, że jestem Żydem
– Fitelberg to wyraźnie liche, polsko-niemiecko-żydowskie nazwisko, – tylko że
uczyniłem je nazwiskiem cenionego bojownika awangardowej kultury i, chyba
wolno mi to powiedzieć, przyjaciela wielkich artystów. C’est la vérité pure, simple
et irréfutable. A przyczyną tego jest, że od młodości dążyłem ku temu, co wyższe,
artystyczne, zajmujące – ku nowemu przede wszystkim, które jest jeszcze czymś
skandalicznym, lecz godnym szacunku i pełnym widoków na przyszłość, skandalem, który już jutro stanie się czymś najwyżej opłacanym, wielką modą, sztuką.
A qui le dis-je? Au commencement était le scandale.
Dzięki Bogu, nędzny Lublin należy do dalekiej historii! Od przeszło dwudziestu
już lat mieszkam w Paryżu – a nawet, proszę pana, kiedyś przez cały rok słuchałem wykładów filozofii na Sorbonie. Ale à la longue nudziło mnie to. Nie dlatego,
żeby filozofia nie potrafiła być także skandaliczna. Owszem, potrafi. Ale dla mnie
jest zbyt abstrakcyjna. A poza tym mam jakieś niejasne poczucie, że metafizykę
powinno się raczej studiować w Niemczech. Może szacowne moje vis-à-vis, czyli
pan profesor, przyzna mi rację w tym względzie... Następnie prowadziłem malutki
ekskluzywny teatrzyk bulwarowy, un creux, une petite caverne na sto osób, nommé
„Théâtre des fourberies gracieuses”. Czyż to nie urocza nazwa? Ale trudno, ekonomicznie nie dało się go utrzymać. Te nieliczne miejsca musiały być tak drogie, że
w końcu byliśmy zmuszeni oddawać je za darmo. Byliśmy dostatecznie prowokujący, je vous assure, lecz przy tym zbyt highbrow, jak powiadają Anglicy. Mając
Jamesa Joyce’a, Picassa, Ezrę Pound i duchesse de Clermont-Tonnère za całą publiczność, trudno wyjść na swoje. En un mot, „Fourberies gracieuses” musieliśmy
zamknąć po bardzo krótkim okresie grania, dla mnie jednak był to owocny eksperyment, gdyż mimo wszystko umożliwiał mi nawiązanie kontaktu z czołowymi
przedstawicielami sfer artystycznych Paryża, malarzami, muzykami, pisarzami, –
w Paryżu zaś, to chyba sam mogę tu stwierdzić, bije obecnie puls żywego świata;
– otworzył mi on również, jako dyrektorowi teatru, wstęp do wielu arystokratycznych salonów, gdzie bywali ci wszyscy artyści...
Panowie może się dziwią? Zapytają panowie może: „Jak on to zrobił? W jaki
sposób zdołał ten mały żydowski chłopak z polskiej prowincji dostać się do tej
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wybrednej sfery, do tej crême de la crême?” Ach, moi panowie, nic łatwiejszego!
Jakże szybko uczy się człowiek wiązać muszkę do smokinga, jak szybko potrafi
z doskonałą nonszalancją wchodzić do salonu, nawet jeśli musi zejść przy tym kilka stopni w dół, jak szybko odrzuca przy tym wszelką myśl, że ręce mogłyby mu
się okazać jakąkolwiek zawadą. A potem trzeba już tylko nieustannie powtarzać:
„Madame” – „Ah, madame, oh, madame”, „Que pensez-vous, madame”. „On me
dit, madame, que vous êtes fanatique de musique?” I to już prawie wszystko. Z oddalenia przecenia się te sprawy ogromnie.
Enfin, stosunki, które zawdzięczałem owym „Fourberies”, bardzo mi się przydały i jeszcze się rozszerzyły, gdy później otworzyłem moje biuro organizowania
koncertów muzyki współczesnej. Najlepsze w tym wszystkim: odnalazłem sam
siebie, gdyż, jakim mnie tu widzicie, jestem impresario, jestem nim od urodzenia,
nim tylko być mogę i muszę, – to cała moja rozkosz i duma, j’y trouve ma satisfaction et mes dèlices, w tym wyławianiu talentów, geniuszu, interesującej osobowości, w biciu w werble na jej cześć, rozentuzjazmowaniu dla niej publiczności,
a jeśli nie rozentuzjazmowaniu, to przynajmniej podnieceniu, bo też to i wszystko,
czego ona żąda, et nous nous rencontrons dans ce désir, – publiczność chce być
podniecona, wyzywana, podzielona na pro i contra, za nic nie jest tak wdzięczna,
jak za ucieszny tumult, qui fournit le sujet dla karykatur w prasie i nieskończonej
gadaniny, – droga do sławy wiedzie w Paryżu przez infamię, – prawdziwa premiera
musi w taki sposób przebiegać, że w ciągu jednego wieczoru wszyscy kilkakrotnie
zrywają się ze swoich miejsc, a większość ryczy: „Insulte! Impudence! Bouffonnerie ignominieuse!”, podczas gdy sześciu czy siedmiu initiés, Erik Satie, paru
surrealistów, Virgil Thompson, wołają z loży: „Quelle précision! Quel esprit! C’est
divin! C’est suprême! Bravo! Bravo!”
Boję się panów przerazić, messieurs – jeśli nie mistrza Le Vercune, to może jednak pana profesora. Lecz, po pierwsze, śpieszę tu dodać, że taki koncert nigdy dotąd nie był zerwany przed końcem – w istocie bowiem nawet najbardziej oburzonym
wcale o to nie chodzi, przeciwnie, pragną móc jeszcze raz się oburzyć, na tym polega rozkosz, jaką im sprawia ten wieczór, a poza tym, o dziwo, niewielka garstka
wtajemniczonych zachowuje suwerenny autorytet. Po drugie jednak, wcale nie jest
powiedziane, że podczas każdej imprezy o charakterze bardziej postępowym wszystko musi się dziać tak, jak tu wspomniałem. Przy odpowiednim przygotowaniu publicystycznym, należytym uprzednim zastraszeniu głupoty, można gwarantować
przebieg godziwy i stateczny, szczególnie zaś gdy prezentuje się dzisiaj przedstawiciela jednego z wrogich niegdyś narodów, Niemca, można liczyć na absolutnie
uprzejme zachowanie publiczności...
I na tej to właśnie zdrowej spekulacji opiera się moja propozycja, moje zaproszenie. Niemiec, un boche qui par son génie appartient au monde et qui marche
à la tête du progrès musical! To dzisiaj skrajnie pikantne wyzwanie rzucone cieka363

wości, brakowi uprzedzeń, snobizmowi, dobremu wychowaniu publiczności, –
tym bardziej pikantne, im mniej taki artysta wypiera się swego narodowego charakteru, swej niemieckości, im bardziej daje okazję do okrzyku: „Ah, ça c’est bien
allemand, par exemple!” Bo pan to robi, cher maître, pourquoi pas le dire? Daje
pan tę okazję na każdym kroku – nie tak bardzo w swoich początkach, czemu cette
„Phosphorescence de la mer” i swojej opery komicznej, ale potem z każdym dziełem w coraz większym stopniu. Pewno myśli pan, że mam tu przede wszystkim na
oku pańską straszliwą dyscyplinę, et que vous enchaînez votre art dans un système
de règles inexorables et néo-classiques, zmuszając je, aby poruszały się w tych żelaznych okowach – jeśli nie z wdziękiem, to przynajmniej inteligentnie i śmiało.
Lecz jeśli to mam na myśli, to równocześnie myślę i o czymś więcej jeszcze, mówiąc o pańskiej qualité d’Allemand, mam tu na myśli – jakże to wyrazić? – pewną
kwadratowość, rytmiczną ociężałość, nieruchawość, grossièreté, które są staroniemieckie – en effet, entre nous, odnajduje się je również u Bacha. Czy weźmie mi
pan za złe tę moją krytykę? Non, j’en suis sûr! Jest pan na to zbyt wielki. Tematy
pańskie – składają się niemal wyłącznie z wartości elementarnych, z połówek,
ćwiartek, ósemek; są wprawdzie synkopowane i w stycznych pozawęźlane, lecz
jednocześnie krzepną w pewnej, nieraz czysto mechanicznie działającej, wybijanej
i wystukiwanej niezwrotności, nieelegancji. C’est „boche” dans un degré fascinant.
I niechże pan nie sądzi, że ja to ganię! To po prostu énormément caractéristique,
a w tej serii koncertów muzyki międzynarodowej, którą właśnie przygotowuję, taka
nuta jest wprost nieodzowna...
Widzi pan, rozpościeram oto mój czarodziejski dywan. Zawiodę pana do Paryża,
do Brukseli, Antwerpii, Wenecji, Kopenhagi. Przyjmą tam pana z najwyższym zainteresowaniem. Oddam do pańskiej dyspozycji najlepszych solistów i orkiestry.
Będzie pan dyrygował „Phosphorescence”, fragmentami z „Love’s Labour’s Lost”,
swoją „Symphonie Cosmologique”. Będzie pan akompaniował na fortepianie swoim pieśniom do słów francuskich i angielskich poetów, a wszyscy będą zachwyceni,
że Niemiec, wczorajszy wróg, przejawia taki liberalizm w wyborze swoich tekstów,
– ce cosmopolitisme généreux et versatile! Moja przyjaciółka, Mme Maja de Strozzi-Pečič, Chorwatka, dziś najpiękniejszy chyba na całym świecie sopran, będzie
się czuła zaszczycona mogąc śpiewać te rzeczy. Do partii instrumentalnej hymnów
Keatsa zaangażuję kwartet Flonzaleya z Genewy albo brukselski kwartet „Pro Arte”.
Najlepsze z najlepszego – jest pan zadowolony?
Co słyszę? Jak to? Pan nie dyryguje? Nie chce pan tego robić? Nie chce pan być
pianistą? I akompaniować do pieśni również pan sobie nie życzy? Rozumiem, cher
maître, je vous comprend à demi mot! Nie ma pan zwyczaju zatrzymywać się przy
rzeczach ukończonych. Dla pana dokonanie dzieła jest już jego wykonaniem, skończył pan z nim, z chwilą gdy zostało napisane. Nie będzie go pan grał ni nim dyrygował, gdyż natychmiast musiałby pan je zmieniać, rozbić na warianty i wariacje,
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rozwinąć dalej jeszcze, może nawet zepsuć. Jak dobrze to rozumiem! Mais c’est
dommage, pourtant. Koncerty utracą wskutek tego zdecydowanie na osobistym
uroku. Ah, bah, będziemy musieli sobie jakoś poradzić! Rozejrzymy się za chefs
d’orchestre światowej sławy – i nawet nie będziemy się musieli za nimi długo rozglądać! Stały akompaniator Mme de Strozzi-Pečič przejmie akompaniament do
pieśni, a jeśli pan, maître, zechce tylko przybyć, zechce po prostu być obecny i ukazać się publiczności, to jeszcze nic straconego, a wszystko zyskane.
To jednak jest warunkiem zasadniczym – ah, non! Nie może pan powierzać mi
wykonania swoich utworów in absentia! Osobiste ukazanie się pana jest konieczne,
particulièrement à Paris, gdzie całą sławę muzyczną robi się w trzech, czterech salonach. Cóż to pana kosztuje powtórzyć parę razy: „Tout le monde sait, madame,
que votre jugement musical est infaillible”? To nic nie kosztuje, a będzie pan miał
z tego masę przyjemności. Jako wydarzenia towarzyskie koncerty moje stawiane
są zaraz po premierach „Ballet Russe” pana Diagilewa, – j e ś l i dopiero po nich.
Będzie pan co wieczór otrzymywał zaproszenia. Ogólnie rzecz biorąc przeniknięcie
do kręgu wytwornej socjety paryskiej jest rzeczą niezmiernie trudną. Dla artysty
jednak nic łatwiejszego nad to – choćby znajdował się dopiero we wstępnym stadium sławy, w stadium skandalicznej infamii. Ciekawość obala wszelkie bariery,
odnosi triumf nad wszelką ekskluzywnością...
Ale po cóż tyle mówię o wytwornej sferze i jej ciekawości! Widzę doskonale, że
pańskiej ciekawości, cher maître, wcale przez to nie pobudzam. Jakżebym zresztą
mógł? Wcale tego serio nie próbowałem. Cóż pana to wytworne towarzystwo obchodzi? Entre nous – cóż mnie ono obchodzi? W interesach – może trochę. Ale wewnętrznie? Ani tyle. Tutejsze milieu, ten Pfeiffering, pańskie towarzystwo, maître,
wzmaga we mnie świadomość obojętności i wzgardy, jakie czuję do tego frywolnego i powierzchownego światka. Dites-moi donc: czy nie pochodzi pan z Kaisersaschern nad Saalą? Jakież to godne, poważne pochodzenie! Ja, no cóż, moją ojczyzną jest Lublin – także szacowne, sędziwe miasto, z którego na całe życie zabiera
się un fonds de sévérité, un état d’âme solennel et un peu gauche... Ach, byłbym
ostatni z tych, którzy chcieliby zachwalać panu elegancką socjetę. Lecz Paryż da
panu niejedną okazję zawarcia nader interesujących, ciekawych znajomości z pańskimi braćmi w Apollu, współzawodnikami i współtowarzyszami, malarzami, pisarzami, gwiazdami baletu, a przede wszystkim muzykami. To szczyty europejskiego
doświadczenia i artystycznych eksperymentów, a wszyscy oni są mymi przyjaciółmi i gotowi stać się także pańskimi. Jean Cocteau, pisarz, Massine, baletmistrz,
Manuel de Falla, kompozytor, Les Six – sześć wielkości muzyki współczesnej, –
cała ta najwyższa i zajmująca sfera odwagi i afrontu czeka tylko na pana, będzie
pan do niej należał, kiedy tylko pan zechce...
Czyż być może, że i w tym względzie dostrzegam jakiś opór w pańskim wyrazie
twarzy! Ależ tutaj, cher maître, wszelka nieśmiałość, wszelki embarras jest dopraw365

dy całkiem nie na miejscu – skądkolwiek się to uczucie izolacji wywodzi. Absolutnie nie mam zamiaru dociekać tych powodów, wystarcza mi najzupełniej skonstatowanie z szacunkiem i, pozwolę sobie rzec, z niejakim zrozumieniem, samego
faktu ich istnienia. Ten Pfeiffering, ce refuge étrange et érémitique – interesująco
muszą przedstawiać się duchowe powody tego. Nie pytam o nic, rozważam wszelkie możliwości, biorę je wszystkie, nawet najbardziej krańcowe, odważnie w rachubę. Eh bien – co dalej? Czyż to powód do embarras wobec sfery absolutnie wolnej
od uprzedzeń – pozbawionej tych uprzedzeń zresztą z dobrze wiadomych powodów? Oh, la, la! Takie grono arbitralnych geniuszów, światowych koryfeuszów
sztuki, składa się zazwyczaj z samych demi-fous excentriques, zbłąkanych duszyczek i zdeklarowanych okaleczałych grzeszników. Un impressario, c’est une espèce
d’infirmier, voilà!
Otóż widzi pan, jak źle bronię mojej sprawy, dans quelle manière tout à fait
maladroite! Przemawia za mną jedynie to, że zdaję sobie z tego sprawę. W nadziei
ośmielenia pana, urażam pańską dumę i świadomie działam na własną niekorzyść.
Bo mówię sobie, oczywiście, że ludzie panu podobni – ale nie powinienem mówić
o podobnych panu, tylko wyłącznie o panu samym – że pan więc uważa własną
egzystencję, swój destin, za coś wyjątkowego, niepowtarzalnego i zbyt cennego,
aby ją traktować na równi z innymi. Nie chce pan nic wiedzieć o innych destinées,
tylko wyłącznie o swojej, jako czymś jedynym – wiem, wiem, rozumiem. Oburza
pana wszelkie degradujące generalizowanie, klasyfikacja, podsumowanie. Obstaje
pan przy niepowtarzalności indywidualnej egzystencji. Hołduje pan personalistycznej dumie osamotnienia, może zresztą koniecznej. „Czyż żyje się wtedy, gdy żyją
inni?” Czytałem gdzieś to pytanie, nie pamiętam już gdzie, lecz na pewno w jakimś
znakomitym dziele. Otwarcie czy też tylko w duchu wszyscy zadajecie to pytanie,
przez grzeczność tylko i raczej na pokaz interesujecie się sobą wzajemnie – j e ś l i
się w ogóle interesujecie. Wolf, Brahms i Bruckner żyli przez wiele lat w jednym
mieście, mianowicie w Wiedniu, unikali się jednak wzajemnie przez cały czas, a żaden z nich, o ile wiem, nigdy nie spotkał się z drugim. Byłoby to zresztą nawet
pénible, wobec ich wzajemnych ocen. Nie były to krytyczno-koleżeńskie oceny,
bynajmniej, lecz oceny przepojone duchem negacji, anéantissement, aby tylko samemu pozostać. Brahms oceniał symfonie Brucknera jak najgorzej; nazywał je bezkształtnymi ogromnymi wężami. I na odwrót, zdanie Brucknera o Brahmsie też było
bardzo mierne. Uważał pierwszy temat Koncertu a-moll za raczej dobry, stwierdzał
jednak, że Brahms nigdy już później nie wymyślił czegoś choćby podobnie wartościowego. Nic o sobie wzajemnie nie chcecie wiedzieć. Dla Wolfa Brahms był le
dernier ennui. A czytał pan kiedykolwiek jego krytykę Siódmej Brucknera w wiedeńskim „Salonblatt”? Można tam znaleźć całą jego opinię o tym człowieku w ogóle. Zarzuca mu „brak inteligencji” – avec quelque raison, gdyż Bruckner był przecież tym, co nazywamy prostą, dziecięcą naturą, całkowicie zatopionym w swym
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majestatycznym basie generalnym i kompletnym idiotą we wszelkich kwestiach
kultury europejskiej. Natrafiając wszakże na pewne listowne wypowiedzi Wolfa
o Dostojewskim qui sont simplement stupéfiants, trzeba się zastanowić nad ukształtowaniem jego własnego umysłu. Tekst swojej nie ukończonej już opery „Manuel
Venegas”, sporządzony przez niejakiego doktora Hörnesa, nazywał arcydziełem,
szekspirowskim szczytem poezji, i stawał się niesmacznie zgryźliwy, gdy przyjaciele ośmielali się wyrażać swoje wątpliwości. Nie dość zresztą, że skomponował
hymn na chór męski pt. „Ojczyźnie”, lecz chciał go jeszcze dedykować cesarzowi
niemieckiemu. Jak pan to znajduje? Podanie jego odrzucono! Tout cela est un peu
embarassant, n’est-ce pas? Une confusion tragique.
Tragique, messieurs. Nazywam to tak, gdyż moim zdaniem nieszczęście świata
polega na braku jedności ducha, na głupocie i niezrozumieniu, oddzielającym jego
strefy od siebie. Wagner urągał malarskiemu impresjonizmowi swej epoki, nazywając go pacykarstwem – sam będąc sztywnym konserwatystą w tej dziedzinie.
A przecież własne jego wynalazki harmoniczne mają ogromnie dużo z tymże impresjonizmem wspólnego, do niego właśnie prowadzą, a jako dysonanse sięgają
już nawet poza impresjonizm. Paryskim pacykarzom przeciwstawiał Tycjana: oto
wzór. A la bonne heure. Lecz w istocie jego smak artystyczny był chyba raczej
czymś pośrednim pomiędzy Pilotym a Makartem, wynalazcą dekoracyjnych bukietów. Tycjan zaś był raczej rzeczą Lenbacha, który z kolei tyle rozumiał Wagnera,
że Parsifala nazwał tingel-tanglem, i to prosto w nos kompozytorowi. Ah, ah, comme c’est mélancolique, tout ca!
Proszę panów, straszliwie odbiegłem od tematu. Ale znaczy to: odbiegłem od
mego zamiaru. Niechże panowie zechcą gadatliwość moją przypisać temu, że zrezygnowałem z planu, który mnie tu sprowadził! Przekonałem się, że plan ten jest
niewykonalny. Pan, maître, nie wstąpi na mój czarodziejski dywan. Nie wprowadzę pana w świat jako pański manager. Odmawia pan, a to powinno być dla mniej
większym rozczarowaniem, niż jest nim w istocie. Sincèrement, zadaję sobie pytanie, czy jest nim w ogóle. Do Pfeiffering przyjeżdża się może dla celów praktycznych, – lecz są one zawsze i z konieczności drugorzędne. Przede wszystkim, nawet
będąc impresariem, przybywa się tu pour saluer un grand homme. I żadne rzeczowe
niepowodzenia nie zdołają pomniejszyć tej przyjemności, zwłaszcza gdy na dnie
rozczarowania leży spora doza pozytywnej satysfakcji. Tak właśnie jest, cher maître, a między innymi również i nieprzystępność pańska daje mi pewną satysfakcję, a to z powodu zrozumienia i sympatii, jakie do niej mimo woli czuję. Czynię
to wbrew własnym interesom, ale czynię – jako człowiek, rzec chciałbym, gdyby
nie była to kategoria zbyt szeroka, gdybym nie powinien raczej szukać wyrażenia
dokładniejszego.
Zapewne pan nie wie, maître, jak bardzo niemiecka jest ta pańska répugnance,
która, jeśli mi pan pozwoli przemówić tu jako psycholog, w sposób charakterystycz367

ny składa się z dumy i poczucia niższości, z pogardy i lęku, – która, rzec chciałbym,
jest pewnego rodzaju ressentiment powagi wobec światowych salonów. No cóż, ja
jestem Żydem, trzeba panu wiedzieć – Fitelberg, to uderzająco żydowskie nazwisko. Mam we krwi Stary Testament, a to sprawa nie mniej poważna od niemieckości, – i w gruncie rzeczy nikłe stwarzająca dyspozycje dla sfery valse brillante.
Wprawdzie istnieje niemiecki przesąd, że na zewnątrz egzystuje jedynie valse brillante, a powaga wyłącznie w Niemczech. A jednak, jako Żyd, jest się w zasadzie
sceptycznie usposobionym do świata, a przychylnie do Niemiec, oczywiście pod
groźbą narażenia się na kopniaki z racji tej skłonności. Niemieckość to znaczy przede wszystkim: poczucie narodowe – a któż wierzy w poczucie narodowe Żyda?
Nie tylko, że nikt w nie nie wierzy, – w dodatku daje mu się parę razy po głowie,
jeśli natrętnie będzie tego próbował. My, Żydzi, musimy się bać wszystkiego, co
składa się na charakter niemiecki, qui est essentiellement antisémitique, – co, oczywiście, jest dla nas już wystarczającym powodem do trzymania się świata, dla którego organizujemy rozrywki i sensacje, nie narażając się na zarzut, że jesteśmy lekkoduchami albo że upadliśmy na głowę. Potrafimy doskonale rozróżnić „Fausta”
Gounoda od „Fausta” Goethego, nawet wówczas, gdy mówimy po francusku, nawet wtedy...
Proszę panów, mówię to wszystko jedynie wskutek rezygnacji, rozmowę o interesach już przecież zakończyliśmy, właściwie już mnie nie ma, już trzymam rękę
na klamce, już od dawna wszyscy stoimy, – gawędzę jeszcze tylko pour prendre
congé. „Faust” Gounoda, proszę panów, a któż by się na niego krzywił? Ani ja, ani
panowie, jak stwierdzam z przyjemnością. To perła – une marguerite – pełna przeuroczej muzycznej inwencji. Laisse-moi, laisse-moi contempler – czarujące! I Massenet jest czarujący, lui aussi. Zwłaszcza musiał być czarujący jako pedagog, –
jako profesor w conservatoire, znamy anegdoty na ten temat. Od samego początku
uczniowie jego w klasie kompozycji zachęceni byli do własnej twórczości, niezależnie od tego, czy starczało im wiadomości dla napisania bezbłędnie choćby jednej frazy. Ludzkie to, prawda? Niemieckie to nie jest, ale ludzkie. Pewien chłopak
przyniósł mu świeżo skomponowaną piosenkę – świeżą i świadczącą o niejakich
zdolnościach. „Tiens! – powiedział Massenet. – To naprawdę bardzo przyjemne.
Słuchaj, masz chyba jakąś małą przyjaciółeczkę. Zagraj jej to, na pewno jej się to
spodoba, a reszta przyjdzie sama”. Nie wiadomo, co przez tę „resztę” rozumieć
należy – prawdopodobnie wszystko możliwe, dotyczące tak miłości, jak i sztuki.
Ma pan uczniów, maître? Im na pewno tak dobrze by się nie działo. No, ale pan
ich w ogóle nie ma. Bruckner miewał. Sam od najmłodszych lat zmagał się z muzyką i świętymi jej trudnościami niczym Jakub z aniołem, i tego właśnie wymagał
od swoich studentów. Przez całe lata musieli ćwiczyć się w świętym rzemiośle,
przyswajać sobie zasadnicze elementy harmonii i rygorystycznej frazy, zanim wolno im było zaśpiewać piosenkę, a tego rodzaju pedagogika muzyczna nie miała
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oczywiście nic wspólnego z milutką malutką przyjaciółką. Można mieć umysł prosty, dziecięcy, lecz muzyka jest dla człowieka tajemnym objawieniem najwyższej
wiedzy, służbą bożą, a pedagogika muzyczna staje się kapłaństwem...
Comme c’est respectable! Pas précisément humain, mais extrêmement respectable! I czyż my, Żydzi, którzy jesteśmy narodem kapłańskim, nawet wówczas gdy
uprawiamy minoderię po salonach paryskich, mielibyśmy nie odczuwać pociągu
do niemieckości i nie pozwalać się przez nią wprawiać w ironiczny nastrój wobec
świata i sztuki dla małych przyjaciółeczek? Z naszej strony poczucie narodowe
byłoby wręcz prowokującą do pogromu bezczelnością. Jesteśmy internacjonalistami – lecz jesteśmy proniemieccy jak nikt na świecie, choćby dlatego, że musimy
nieustannie stwierdzać podobieństwo roli, jaką odgrywa niemieckość i żydowskość
na tej ziemi. Une analogie frappante! Jednako są one znienawidzone, wzgardzone,
przyjmowane z lękiem i zazdrością, jednakowo wprawiają w zamieszanie innych
i siebie. Mówi się o erze nacjonalizmu. Ale w rzeczywistości istnieją tylko dwa
nacjonalizmy: niemiecki i żydowski, a wszystkie inne są wobec nich dziecinną
igraszką – tak rdzenna francuskość takiego Anatola France’a jest najczystszej wody
światowością w porównaniu z samotnością Niemców i żydowskimi majaczeniami
o narodzie wybranym... France – oto nacjonalistyczne nom de guerre. Niemiecki
pisarz nie mógłby nazywać się: „Deutschland”, tak można nazwać co najmniej
okręt wojenny. Musiałby się zadowolić nazwiskiem „Deutsch” a wtedy byłoby to
nazwisko żydowskie – oh, la la!
Proszę panów, teraz oto naprawdę już naciskam klamkę, już jestem za drzwiami.
Jedno tylko powiem jeszcze. Niemcy powinni Żydom pozostawić proniemieckość.
Bo ze swoim nacjonalizmem, ze swoją pychą, pretensjami do nieporównywalności, nienawiścią do zrównania się i podporządkowania, z ustawiczną odmową wobec prób wprowadzenia ich w świat i społecznego włączenia się weń – wpakują
się w nieszczęście, w iście żydowską katastrofę, je vous le jure. Niemcy powinni
pozwolić Żydom na odegranie roli de médiateur pomiędzy nimi a społecznością,
roli managera, impresaria, propagatora niemieckości – Żyd jest na pewno odpowiednim do tych celów człowiekiem, nie powinno się go wyrzucać, jest internacjonalny, a przy tym proniemiecki... Mais c’est en vain. Et c’est très dommage! Co ja
tu jeszcze gadam? Już od dawna mnie nie ma. Cher maître, j’étais enchanté. J’ai
mangué ma mission, lecz jestem zachwycony. Mes respects, monsieur le professeur.
Vous m’avez assisté trop peu, mais je ne vous en veux pas. Mille choses à madame
Schweigestill. Adieu, adieu...
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XXXVIII
Czytelnicy moi wiedzą już o tym, że Adrian wypełnił wreszcie owo uparcie od lat
żywione i wyrażane pragnienie Rudiego Schwerdtfegera, napisawszy specjalnie dla
niego koncert skrzypcowy, dedykując mu nadto jeszcze osobiście ten błyskotliwy,
wirtuozersko szczególnie wdzięczny utwór, a nawet towarzysząc mu do Wiednia
na prawykonanie. W odpowiednim miejscu przypomnę, że kilka miesięcy później,
i.e. z końcem roku 1924, obecny był również na powtórzeniach tego koncertu w
Bernie i Zurychu. Przedtem jednak chciałbym powrócić jak najpoważniej do charakterystyki, być może impertynenckiej i niewłaściwej w moich ustach, jaką dałem
uprzednio temu koncertowi, w tym sensie, że przez pewne osobisto-wirtuozerskie
ustępstwa postawa muzyczna tego utworu kolidowała po trosze z całokształtem
radykalnej, bezwzględnej i bezkompromisowej twórczości Leverkühna. Nie mogę
jednak ukryć nadziei, że potomność ten mój „wyrok” – Boże, jakże nienawidzę
tego słowa! – zatwierdzi, tu zaś ograniczam się jedynie do psychologicznego wyjaśnienia tego zjawiska przyszłym stuleciom, które, bez takich wyjaśnień, nie znalazłyby doń klucza.
Z utworem tym rzecz ma się osobliwie: napisany w trzech częściach, nie został
poprzedzony żadnymi znakami, lecz, jeśli wolno mi się tak wyrazić, wbudowane są
w niego trzy tonacje, B-dur, C-dur i D-dur, – z których, jak to łatwo muzyk stwierdzić może, D-dur tworzy rodzaj dominanty drugiego stopnia, B-dur subdominantę,
podczas gdy C-dur ściśle przestrzega środka. Pomiędzy tymi więc tonacjami toczy
się cały utwór nader kunsztownie, tak że przez dłuższy czas żadna z nich wyraźnie
nie dochodzi do głosu, lecz każda zaznaczona zostaje tylko dzięki proporcjom pomiędzy dźwiękami. Dalej wszystkie trzy nieustannie się kompleksowo przeplatają,
aż w końcu, we wręcz triumfalny i każdą koncertową publiczność elektryzujący
sposób jasno się deklaruje C-dur. Jest tam w pierwszej części, zatytułowanej „Andante amoroso”, a przepojonej słodyczą i czułością, które graniczą już z szyderstwem, akord prowadzący, który w moich uszach brzmi jakoś z francuska: c-g-e-b-d-fis-a, współbrzmienie, które wraz z wysokim, górującym nad nim f skrzypiec
zawiera w sobie, jak widać, pełne trójdźwięki owych trzech głównych tonacji.
Mieści się w nim poniekąd dusza całego utworu, a znaleźć również w nim można
ducha głównego tematu tej części, który w trzeciej, w barwnym szeregu wariacji,
znowu zostaje podjęty. Jest to przepiękna w swoim rodzaju erupcja melodyczna,
szumiąca porywiście, wielkim łukiem zakreślona, oszałamiająca zmysły kantylena,
mająca w sobie zdecydowanie coś ze wspaniałej ostentacyjności, a nadto i melancholii, nie pozbawionej pewnej dozy kokieterii pod adresem wykonawcy. Charakterystyczną i najbardziej ujmującą cechą jest tu nieoczekiwane i delikatne akcentowanie linii melodycznej, która, osiągnąwszy pewien punkt szczytowy, przekracza
siebie samą o stopień jeszcze, stamtąd zaś, prowadzona z niesłychanym smakiem,
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a może nawet z nadmiarem smaku, cofa się i rozpływa we własnym rozśpiewaniu.
Tylko muzyka, jedyna ze wszystkich sztuk, jest w stanie wyrazić piękno, wywierające już wpływ wprost fizyczny, ogarniające całego człowieka, zatrącające wręcz
o „niebiańskie sfery”. I gloryfikacja tego właśnie tematu w „tutti”, w ostatniej części z wariacjami, doprowadza do otwartego C-durowego wybuchu. Przed owym
„éclat” idzie jeszcze rodzaj zawadiackiego rozbiegu o charakterze dramatycznego
parlanda, – wyraźna reminiscencja recitativu pierwszych skrzypiec w ostatniej
części Kwartetu a-moll Beethovena, – z tym tylko, że tam wspaniała ta fraza kończy się czymś innym niż melodyjnym festynem, w którym parodia porywu łączy
się z prawdziwą i poważną namiętnością wywołując przez to nawet pewne zawstydzenie.
Wiemy, że przed napisaniem tego utworu Leverkühn dokładnie przestudiował
styl skrzypcowy Bériota, Vieuxtempsa i Wieniawskiego, stosując go później w na
poły pełen szacunku, na poły zaś karykaturalny sposób, – takie zresztą stawiając
wymagania technice wykonawcy, zwłaszcza w niezwykle ekscentrycznej i wirtuozowskiej partii środkowej, w scherzu, gdzie znajduje się także cytat z „Sonaty
z trylem diabelskim” Tartiniego, że poczciwy Rudi musiał wszystkie siły wytężyć,
chcąc tym wymaganiom sprostać: za każdym razem, kiedy tego dokonywał, pot
perlił się pod jego jasnymi rozwichrzonymi kędziorami, a białka jego pięknych,
błękitnych oczu były poprzecinane krwawymi żyłkami. Lecz jakież odszkodowanie, ileż okazji do „flirtu” w wyższym znaczeniu tego słowa danym mu było w tym
utworze, który w obliczu jego twórcy nazwałem „apoteozą muzyki salonowej”,
pewien już zresztą z góry, że tego określenia nie weźmie mi za złe, lecz przyjmie
je z uśmiechem.
Nie potrafię myśleć o tym obojniackim utworze, nie przypominając sobie jednocześnie pewnej rozmowy, której terenem było mieszkanie fabrykanta Bullingera
przy Widenmayerstrasse w Monachium, belle-étage wybudowanej przezeń luksusowej kamienicy czynszowej, pod oknami której, w doskonale wyregulowanym
łożysku, pędziła Izara swe czyste, źródlane wody. Około godziny siódmej podano
u tego bogacza obiad na jakieś piętnaście osób: przy pomocy odpowiednio przeszkolonej służby, pod kierunkiem zarządzającej całym gospodarstwem damy o wykrygowanych manierach i tęskniącej do małżeństwa, prowadził on dom otwarty,
a towarzystwo jego składało się przeważnie z ludzi ze sfery finansowej i handlowej.
Wiadomo jednak, że lubił również, zadając szyku, brać udział w życiu intelektualnym, przeto w komfortowych jego salonach bywały i także wieczory, na których
spotykali się uczeni i artyści, – nikt bowiem, przyznaję, że nawet moja skromna
osoba, nie widział dostatecznej przyczyny, by gardzić kulinarnymi rozkoszami jego
przyjęć oraz wytworną oprawą, jaką jego apartamenty zapewniały interesującym
rozmowom.
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Tym razem towarzystwo składało się z Jeanette Scheurl, państwa Knöterich,
Schildknappa, Rudiego Schwerdtfegera, Zinka, Spenglera, numizmatyka Kranicha,
wydawcy Radbrucha z małżonką, aktorki Zwitscher, pewnej komediopisarki z Bukowiny, nazwiskiem Binder-Majorescu, oraz mnie i mojej drogiej żony; przybył
nawet i Adrian, uległszy namowie, do czego prócz mnie przyczynili się również
Schildknapp i Schwerdtfeger. Nie usiłuję dochodzić, czyja prośba przeważyła,
i wcale sobie nie wmawiam, że właśnie moja. Ponieważ przy stole siedział koło
Jeanette, której bliskość zawsze mu była miła, a i poza tym otaczały go same znajome twarze, zdawał się nie żałować swej ustępliwości, lecz przeciwnie, czuł się
chyba podczas tych trzech godzin znakomicie, przy czym raz jeszcze miałem okazję zaobserwować ze skrytym ukontentowaniem, jak mimowolną, racjonalnie u niewielu uzasadnioną, uprzedzającą grzecznością oraz w większym lub mniejszym
stopniu onieśmielonym uszanowaniem otaczano w towarzystwie tego zaledwie
trzydziestodziewięcioletniego człowieka. Zjawisko to – powtarzam – cieszyło mnie
– lecz także i ściskało serce troską i przygnębieniem; powodem bowiem takiego
zachowania się ludzi była atmosfera nieopisanej obcości i samotności, która go we
wzrastającej mierze – w tych latach coraz bardziej wyczuwalna i stwarzająca dystans – otaczała, a która mogła nasuwać człowiekowi uczucie, że przybył on z kraju, gdzie prócz niego nikt nie mieszka.
Tego wieczoru, jak już wspomniałem, był jednak raczej swobodny i rozmowny,
czego zasługę w pewnej mierze przypisuję bullingerowskiemu coctailowi z szampana doprawionemu angusturą, i jego wspaniałym palatyńskim winom. Rozmawiał
ze Spenglerem, który bardzo źle się już czuł (choroba rzuciła mu się na serce) i na
równi z nami śmiał się z błazeńskich figlów Leo Zinka, który przy stole, odchylony
w swym fotelu, okryty aż po czubek swego groteskowego nosa ogromną, adamaszkową serwetą niczym prześcieradłem, spokojnie składał na niej ręce. Jeszcze bardziej rozweseliła go w tym żartownisiu zręczność, z jaką potrafił wykręcić się od
konieczności (i zaoszczędzić jej innym) wyrażenia jakiejkolwiek opinii na temat
martwej natury Bullingera, który malował z amatorstwa w oleju, oglądając ze wszystkich stron, wśród wszystko mogącego znaczyć wzywania imienia bożego, ów
w najlepszych intencjach malowany obraz, a nawet raz go odwrócił. Zresztą ta
właśnie technika posługiwania się wyrażającymi zdumienie, a do niczego nie zobowiązującymi okrzykami była stałą metodą owego w gruncie rzeczy niemiłego
człowieka, dzięki której mógł uczestniczyć w rozmowach na przekraczające zasięg
jego malarsko-karnawałowych horyzontów tematy, a przez pewien czas stosował
ją nawet w pewnej dyskusji z dziedziny zagadnień estetyczno-moralnych, którą
właśnie mam na myśli.
Dyskusja ta wywiązała się w związku z koncertem muzyki mechanicznej, którym
uczęstował nas gościnny gospodarz już po kawie, przy cygarach i likierze. Płyta
gramofonowa wchodziła wówczas w okres bardzo udanego rozwoju i Bullinger ura372

czył nas wielu pięknymi utworami na swym kosztownym szafkowym gramofonie;
najpierw usłyszeliśmy, o ile pamiętam, świetnie odegrany walc z „Fausta” Gounoda,
któremu jedynie Baptysta Spengler miał do zarzucenia, że jest stanowczo zbyt elegancki i salonowy jak na melodię ludowego tańca na łące. Zgodzono się, że styl
ten o wiele bardziej pasuje do uroczej muzyki balowej z „Symfonii fantastycznej”
Berlioza, i zaczęto się jej domagać. Ale tej płyty nie było. Za to Schwerdtfeger
odgwizdał ją swymi nieomylnymi usty w rejestrze wiolinowym, czysto i świetnie,
śmiejąc się z oklasków, przy czym na swój sposób poruszał ramieniem pod marynarką i krzywiąc się ściągał kącik ust ku dołowi. Dla porównania z francuską towarzystwo zaczęło potem domagać się czegoś na modłę wiedeńską, Lannera i Jana
Straussa młodszego, a nasz gospodarz ochoczo sięgał po swoje skarby, aż w końcu
jedna z pań – pamiętam jeszcze dokładnie, że była to pani Radbruch, żona wydawcy – zwróciła uwagę, czy przypadkiem całym tym powierzchownym brzdąkaniem
nie nudzimy obecnego wśród nas wielkiego kompozytora. Natychmiast poparły ją
zaniepokojone głosy, Adrian zaś obejrzał się ze zdumieniem, ponieważ nie dosłyszał był pytania. Kiedy mu je powtórzono, żywo zaprotestował. Nie, na miłość boską, to nieporozumienie. Nikt nie może mieć większej przyjemności ze słuchania
tych w swoim rodzaju arcydzieł, co właśnie on.
– Przeceniacie, państwo, moje muzyczne wykształcenie – powiedział. – We
wczesnej młodości miałem nauczyciela – (tu spojrzał na mnie ze swym pięknym,
delikatnym i głębokim uśmiechem), – wszelką muzyką aż po brzegi naładowanego
i aż kipiącego od niej entuzjastę, zakochanego we wszelkim, ale to absolutnie wszelkim zorganizowanym hałasie, tak że nie sposób było nauczyć się od niego jakiegokolwiek zadzierania nosa czy uważania siebie w sprawach muzyki za coś lepszego.
Człowiek ten znakomicie znał się na dyscyplinie i wzniosłości. Ale dla niego muzyka była muzyką, jeśli tylko w ogóle nią była, zaś wobec słów Goethego: „Sztuka
zajmuje się sprawami trudnymi i szlachetnymi”, miewał zastrzeżenie, że sprawy
lekkie są także trudne, o ile są szlachetne, a mogą nimi być na równi z trudnymi.
I coś z tego we mnie pozostało, przejąłem to od niego. Co prawda, rozumiałem to
zawsze tak, że trzeba wielkiej pewności w sprawach trudnych i szlachetnych, żeby
w ten sposób lekkie ujmować.
W pokoju zapanowało milczenie. W gruncie rzeczy Adrian powiedział właściwie, że tylko on jeden ma prawo cieszyć się ofiarowaną nam rozrywką. Usiłowano
nie rozumieć tego w ten sposób, podejrzewano jednak, że właśnie to miał na myśli.
Schildknapp i ja spojrzeliśmy po sobie. Dr Kranich mruknął: – Hm. – Jeanette szepnęła cicho: – Magnifique! – Leo Zink wykrzyknął swoje głośne, pozornie naiwne
i zdumione, w istocie jednak zgryźliwe: – O Jezu! – Cały Adrian Leverkühn! – zawołał Schwerdtfeger z twarzą zaczerwienioną od sporej ilości Vieille Cure, ale nie
tylko od tego. Wiedziałem, że w duchu poczuł się urażony.
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– Czy nie ma pan przypadkiem – mówił dalej Adrian – arii w Des-dur, arii Dalili z „Samsona” Saint-Saënsa w swoim zbiorze?
Pytanie skierowane było do Bullingera i sprawiło mu wielką satysfakcję, gdy
mógł zawołać w odpowiedzi:
– Ja miałbym nie mieć tej arii? Panie drogi, za kogo mnie pan właściwie uważa?
Proszę, oto ona – i wcale nie „przypadkiem”, mogę pana zapewnić!
Na to Adrian:
– No, dobrze. Przypomniała mi się, ponieważ Kretzschmar – to był mój nauczyciel, organista, człowiek fugi, trzeba panu wiedzieć – miał osobliwą jakąś do niej
namiętność, prawdziwego feblika. Potrafił się z niej także mimochodem wyśmiewać, ale to w niczym nie umniejszało jego podziwu, który, być może, odnosił się
raczej do przykładowego charakteru całej sprawy. Silentium.
Igła dotknęła płyty. Bullinger opuścił ciężką pokrywę. Z głośnika popłynął wyniosły mezzosopran, niezbyt troszcząc się o dykcję: można było jedynie zrozumieć
„Mon coeur s’ouvre à ta voix”, a potem nic już prawie, lecz śpiew ten, niestety przy
akompaniamencie jękliwej nieco orkiestry, był w swym cieple i czułości, w swej
mrocznej skardze uszczęśliwienia wręcz przepiękny, jak w ogóle cała ta melodia,
która przecież w obu jednakowo zbudowanych strofach arii dopiero w części środkowej osiąga swą wielką i doskonałą, oszałamiającą piękność, zwłaszcza w repryzie, gdzie skrzypce, dźwięczące już teraz pełnym głosem, słodko podejmują szeroką melodię, powtarzając końcową jej figurę w tęsknie przyciszonej kodzie.
Wszyscy byli wzruszeni. Jakaś pani musnęła powiekę wizytową haftowaną chusteczką.
– Wariacko piękne! – orzekł Bullinger, posługując się od dawna już używanym
i ulubionym przez estetów zwrotem, który egzaltowane określenie „piękne” sprowadzał do trzeźwej fachowości. Można zresztą powiedzieć, że właśnie tu określenie to było w swej dosłowności ścisłe i całkiem odpowiednie, i ono to zapewne
rozweseliło Adriana.
– No, właśnie! – zawołał ze śmiechem. – Teraz rozumiecie, państwo, że poważny człowiek może uwielbiać ten numer. Nie jest to wprawdzie piękno duchowe,
lecz przykładowo zmysłowe. Ale ostatecznie nie trzeba się przecież ani obawiać,
ani wstydzić zmysłów.
– A może jednak – dał się słyszeć głos doktora Kranicha, dyrektora gabinetu
numizmatycznego. Mówił, jak zawsze, bardzo wyraźnie, mocno, dobitnie i zrozumiale, mimo iż oddech jego świszczał przy tym od astmy. – W sztuce może jednak
trzeba. W tej dziedzinie powinno się, czy też należy chyba istotnie obawiać się
spraw li tylko zmysłowych i wstydzić się ich, są bowiem wulgarne według definicji
poety: „Wszystko, co nie przemawia do ducha i prócz zmysłowych, innych zainteresowań nie wzbudza, jest wulgarne”.
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– Szlachetne słowa – odparł Adrian. – Dobrze jest choćby chwilę wsłuchiwać
się w ich echo, zanim się zgłosi jakiekolwiek wobec nich zastrzeżenia.
– A jakież zastrzeżenia chce pan zgłosić? – zaciekawił się uczony.
Adrian wzruszył ramionami i skrzywił usta, co wyrażało mniej więcej: „Nic nie
poradzę wobec faktów”, zanim powiedział:
– Idealizm nie liczy się z tym, że duch bynajmniej nie ulega wyłącznie wpływom
duchowym, lecz bywa do głębi poruszony przez zwierzęcą melancholię zmysłowego piękna. Składał już przecież hołdy nawet frywolności. Taka Philina, to w końcu
przecie tylko kurewka, lecz Wilhelm Meister, niezbyt wszak różny od postaci swego autora, okazuje jej szacunek otwarcie przeczący mniemaniu, jakoby niewinna
zmysłowość była wulgarna.
– Wyrozumiałość i tolerancja wobec dwuznaczności – odparł numizmatyk – nigdy nie były uważane za najdoskonalszy rys charakteru naszego Olimpijczyka. A
poza tym, gdy duch przymyka oczy na wulgarność zmysłów, gdy nawet przymruża
tylko oko, można w tym już dostrzec niebezpieczeństwo dla kultury.
– Najwidoczniej każdy z nas inaczej pojmuje to niebezpieczeństwo.
– Niechże mnie pan lepiej od razu nazwie tchórzem!
– Niech Bóg broni! Rycerz cnotliwej bojaźni nie jest tchórzem, tylko właśnie rycerzem. Wszystko, w imię czego j a chciałbym kruszyć kopię, to pewna wspaniałomyślność w rzeczach artystycznej moralności. Wspaniałomyślność tę, jak sądzę,
gwarantuje się chętniej, czy chętniej się nią szafuje w innych dziedzinach sztuki,
nie zaś w muzyce. Może to i bardzo dla niej zaszczytne, ale w jakiś groźny sposób
zawęża jej pole działania. Bo cóż się w końcu ostanie z tego całego bim-bambum,
kiedy zacznie się doń przykładać miarkę najsurowszych reguł intelektualno-moralnych? Kilka tylko czystych tęcz Bacha. A może w ogóle nie ostanie się nic godnego
słuchania.
Wszedł służący, roznosząc na ogromnej tacy whisky, piwo i wodę sodową.
– A któż by chciał psuć zabawę! – powiedział jeszcze Kranich, za co został z donośnym okrzykiem: – Brawo! – poklepany po ramieniu przez Bullingera. Dla mnie,
a może i dla paru innych jeszcze gości, cała ta wymiana zdań była nagle wybuchłym
pojedynkiem pomiędzy surową przeciętnością a głęboko bolesnym intelektualnym
doświadczeniem. Włączyłem tu jednak tę scenę towarzyską nie tylko dlatego, że
nader żywo odczuwam jej związek z owym koncertem, nad którym Adrian właśnie
pracował, lecz i dlatego, że już wówczas pojąłem również jej związek z osobą owego młodego człowieka, na którego uporczywe żądanie ten utwór napisał i dla którego to w wielorakim sensie oznaczało sukces.
Taki już widocznie mój los, abym sztywno jedynie i z oschłą zadumą mówił
ogólnie o tym fenomenie, który Adrian określił mi pewnego dnia jako zdumiewającą i zawsze trochę nienaturalną odmianę stosunku pomiędzy „ja” i „nie ja” – o fe375

nomenie miłości. Opory, wynikające z szacunku dla tajemnicy w ogóle, a nadto
jeszcze z szacunku osobistego, zamykają mi usta, a przynajmniej każą być nader
oszczędnym w słowach na temat tego demonizmem owianego wynaturzenia, jakiego doznało to zjawisko samo w sobie na poły cudowne i przeciwstawne samotnemu
zamknięciu się w sobie. Mimo wszystko chcę jednak zaznaczyć, że pewna specyficzna bystrość, wykształcona we mnie przez studia nad filologią klasyczną – a więc
właściwość, która zazwyczaj raczej człowieka zwykła ogłupiać wobec życia – umożliwiła mi dostrzeżenie i zrozumienie czegokolwiek w całej tej sprawie.
Nie może ulegać wątpliwości, a trzeba powiedzieć to tutaj z humanistyczną
wstrzemięźliwością, że niezmordowana, niczym się odstraszyć nie dająca przymilność odniosła w końcu zwycięstwo nad nieprzystępną samotnością, – zwycięstwo,
które z racji skrajnej – podkreślam to słowo: skrajnej różnicy pomiędzy obu partnerami i duchowego pomiędzy nimi dystansu mogło mieć określony jedynie charakter, ku któremu zresztą, na iście zuchwały sposób, zawsze zdążało. Jest dla mnie
rzeczą oczywistą, że dla flirciarskiej natury Schwerdtfegera chęć przezwyciężenia
samotności swą przymilnością, świadomie czy nieświadomie, od samego początku
nadawała całej tej sprawie specyficzne zabarwienie i znaczenie, – przez co wcale
nie chcę powiedzieć, że brak jej było szlachetniejszych pobudek. Przeciwnie: zalotnik mówił o tym całkiem poważnie, jak bardzo dla udoskonalenia własnej natury
potrzebna mu jest przyjaźń Adriana, jak go ta przyjaźń rozwija, podnosi, ulepsza:
tylko że dla jej zdobycia sięgnął nader nielogicznie po wrodzone sobie flirciarskie
środki, – a potem czuł się urażonym, gdy melancholijna skłonność, jaką wreszcie
wzbudził, nie ukrywała oznak erotycznej ironii.
Najdziwniejszym i najbardziej przejmującym w tym wszystkim było jednak dla
mnie to, że na własne oczy widziałem, jak ofiara, wcale sobie nie zdając sprawy
z tego, że już dała się oplatać, przypisywała samej sobie inicjatywę, pochodzącą
przecież absolutnie od partnera; jak fantastycznie zdumiony był Adrian tymi otwarcie nonszalanckimi zabiegami i uprzejmościami, którym raczej przysługiwałaby
nazwa uwodzenia. Tak, mówił nawet o c u d z i e wewnętrznej pewności i nieomylności, dokonanym przez melancholię i uczucie, a nie wątpię bynajmniej, że „ucudownienie” to sięgało jeszcze owego odległego wieczoru, kiedy to Schwerdtfeger
pojawił się u niego w pokoju, prosząc, aby powrócił do towarzystwa, które bez
niego stało się takie nudne. A mimo to te cechy charakteru, które tak często chwaliłem u nieszczęsnego Rudiego, szlachetność, niezależność artystyczna i uczciwość, również się przyczyniły do tego tak zwanego „cudu”. Pozostał list Adriana
do Schwerdtfegera napisany chyba w epoce owej wieczornej rozmowy u Bullingera i który Rudi powinien był oczywiście zniszczyć, lecz zachował go, trochę przez
pietyzm, a po trochu zapewne jako trofeum. Nie będę przytaczał cytatów z tego listu, ograniczę się tylko do scharakteryzowania go jako na wskroś ludzkiego dokumentu, który sprawia wrażenie jakby obnażonej rany, a w którego bolesnej otwar376

tości piszący widział zapewne ogromne ryzyko. Ryzyka w nim nie było. Lecz piękny
był sposób, w jaki okazało się, że go nie ma. Natychmiast, czym prędzej, bez jednej chwili dręczącej zwłoki adresat po otrzymaniu tego listu udał się do Pfeiffering,
gdzie odbyła się rozmowa, zapewnienie najgłębszej wdzięczności – prosto, śmiało i z delikatną serdecznością w obejściu umiał zaoszczędzić uczuć upokorzenia
i wstydu. Muszę to pochwalić, nie mogę się od pochwały powstrzymać. I z niejakim
wyrozumieniem przypuszczam, że przy tej okazji postanowione zostało napisanie
i zadedykowanie koncertu skrzypcowego.
Wszystko to zawiodło Adriana do Wiednia. A potem, wraz z Rudim Schwerdtfegerem, do węgierskiego pałacu. Po powrocie Rudi cieszył się przywilejem, który
dotąd, z racji wspólnie spędzonego dzieciństwa, wyłącznie do mnie należał: on
i Adrian mówili sobie po imieniu.

XXXIX
Biedny Rudi! Krótki był triumf twej dziecinnej demoniczności, zabłąkała się ona
bowiem i wpadła w sidła innej, znacznie głębszej i piętnem losu silniej naznaczonej, która wprędce ją złamała, pożarła, obróciła wniwecz. Nieszczęsne „ty”! Nie
przystało ono ani tej błękitnookiej lekkoduszności, jaka je zdobyła, ani też ten,
który się do niego zniżył, nie zdołał powstrzymać się od pomsty za to – uszczęśliwiające go, być może – poniżenie, jakiego przez to doznał. Pomsta była mimowolna, natychmiastowa, zimna i tajemnicza. Opowiadam już, opowiadam.
W ostatnich dniach 1924 roku odbyły się w Bernie i Zurychu powtórzenia owego
opromienionego sukcesem koncertu skrzypcowego w ramach dwóch imprez Szwajcarskiej Orkiestry Kameralnej, której dyrygent, Paul Sacher, zaprosił Schwerdtfegera na bardzo korzystnych warunkach, wyrażając jednocześnie życzenie, aby kompozytor zechciał uświetnić te występy swoją obecnością. Adrian sprzeciwił się, ale
Rudolf umiał prosić, a świeże ich „ty” miało podówczas dość siły, żeby utorować
drogę wszystkiemu, co miało nastąpić.
Koncert figurował w środku programu, złożonego z utworów klasyków niemieckich i współczesnej muzyki rosyjskiej, i dzięki całkowitemu zaangażowaniu się
solisty utwierdził ponownie wszystkie swe wartości, tak intelektu, jak uroku, w obydwóch miastach, w sali konserwatorium w Bernie, jak i w Tonhalle w Zurychu.
Krytyka zwróciła uwagę na pewną niejednolitość stylu, a nawet poziomu, a także
i publiczność okazała się bardziej powściągliwa niż w Wiedniu, niemniej jednak
nie tylko przyjęto skrzypka gorącymi owacjami, lecz domagano się również podczas obu wieczorów widoku autora, który sprawił swemu wykonawcy tę przyjem377

ność, kilkakrotnie dziękując ręka w rękę z nim za oklaski. Nie byłem świadkiem
tego dwoiście jedynego wydarzenia, tego wydania się samotności na łaskę tłumu.
Wykluczono mnie z tego. Opowiadała mi tylko o tym Jeanette Scheurl, która będąc właśnie w Zurychu, poszła na ów drugi koncert oraz spotkała się z Adrianem
również i w pewnym domu prywatnym, gdzie wraz z Schwerdtfegerem znalazł był
kwaterę.
Był to tuż nad jeziorem, przy Mythenstrasse położony dom państwa Reiff, bogatego, bezdzietnego, starszego już małżeństwa, przyjaciół sztuki, którzy od dawna
znajdowali przyjemność w ofiarowywaniu przejeżdżającym wybitnym artystom
miłej gościny w swym starannie utrzymanym domu i towarzyskim z nimi obcowaniu. Pan Reiff, były fabrykant jedwabi, który wycofał się już z interesów, Szwajcardemokrata starej daty, miał jedno oko szklane, nadające jego brodatej twarzy pewną sztywność, – wrażenie całkiem mylne, hołdował bowiem lżejszym uciechom
i ponad wszystko lubił przekomarzać się w swoim salonie z damami z teatru, heroinami albo subretkami. Na swoich przyjęciach grywał też nieźle na wiolonczeli,
przy fortepianowym akompaniamencie żony, która pochodziła z Rzeszy i dawnymi
czasy uprawiała śpiew. Nie mając poczucia humoru swego małżonka, była przecież
energiczną i gospodarną mieszczką, na równi z mężem znajdując wielkie upodobanie w podejmowaniu sławnych artystów, pozwalając panoszyć się pod swoim dachem beztroskiemu duchowi wirtuozerii. Cały stół w jej buduarze zastawiony był
dedykowanymi fotografiami znakomitości europejskich, zaświadczających swe
długi wdzięczności za Reiffowską gościnę.
Para ta zaprosiła Schwerdtfegera, zanim jeszcze nazwisko jego pojawiło się
w pismach, gdyż stary przemysłowiec, jako mecenas o szerokim geście, bywał
wcześniej od innych poinformowany o wydarzeniach muzycznych; niezwłocznie
zaś rozszerzono to zaproszenie również i na osobę Adriana, z chwilą gdy przybycie
jego było już wiadome. Mieszkanie było obszerne, mogło pomieścić wielu gości
i istotnie, przyjechawszy z Berna, obaj zastali już na miejscu Jeanette Scheurl, która, jak zawsze raz do roku, spędzała tam parę tygodni. Lecz nie obok niej tym razem wypadło siedzieć Adrianowi podczas kolacji, która po koncercie zgromadziła
niewielkie grono znajomych w jadalni Reiffów.
Prym wodził gospodarz, popijający ze wspaniale szlifowanego kielicha jakiś bezalkoholowy napój i ze sztywnym obliczem żartujący z dramatycznym sopranem
miejskiego teatru u swego boku, potężną niewiastą, która w trakcie wieczoru zaciśniętą pięścią wielokrotnie uderzała w swój obfity biust. Obecny był inny jeszcze
artysta operowy, bohaterski baryton kurlandzkiego pochodzenia, wysoki, donośnie,
lecz inteligentnie mówiący człowiek. Nadto, oczywiście, organizator wieczoru, kapelmistrz Sacher, a także dr Andreä, stały dyrygent Tonhalle, oraz znakomity krytyk muzyczny z „Neue Zürcher Zeitung”, dr Schuh, – wszyscy ze swymi paniami.
Przy drugim końcu stołu siedziała pomiędzy Adrianem a Schwerdtfegerem krzepka
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pani Reiff, sąsiadkami ich obu z lewej i prawej zaś była młoda, czy też jeszcze
młoda i zawodowo pracująca panna, mlle Godeau, francuska Szwajcarka, tudzież
jej ciotka, nad wyraz dobroduszna, o rosyjskiej niemal powierzchowności starsza
pani z wąsikiem, do której Marie (było to imię panny Godeau) zwracała się „ma
tante” albo „tante Isabeau”, a która najwidoczniej pędziła żywot jako towarzyszka,
gospodyni i dame de compagnie swojej siostrzenicy.
Jestem chyba obowiązany nakreślić portret Marii Godeau, ponieważ nieco później dla ważnych powodów dłuższy czas miałem ją pilnie na oku. Jeśli kiedykolwiek
słowo „sympatyczny” bywa niezbędne dla scharakteryzowania jakiejś postaci, to
chyba przy opisie tej właśnie niewiasty, która od stóp do głów, każdym słowem,
każdym uśmiechem, każdym swoim gestem odpowiadała w pełni łagodnie powściągliwemu i estetyczno-moralnemu znaczeniu tego słowa. Zacznę od tego, że miała
najpiękniejsze w świecie czarne oczy, – czarne jak dżety, jak smoła, jak dojrzałe
jeżyny, nie nadto wielkie, lecz o otwartym i mimo ciemnej głębi jasnym i czystym
spojrzeniu spod brwi, których delikatne, równo zakreślone łuki równie nie miały
nic wspólnego z jakąkolwiek kosmetyką, co umiarkowana, żywa czerwień jej łagodnych ust. Nie było w tej dziewczynie nic sztucznego, żadnego poprawiania,
podmalowywania, podkolorowania aparycji. Jej ciemne włosy, związane w ciężki
węzeł na karku i odsłaniające uszy, były odrzucone w tył z czoła i delikatnych skroni z naturalnym wdziękiem i prostotą, którymi odznaczały się również jej ręce, –
rozumne i piękne, nie nazbyt małe, lecz szczupłe i drobnokościste, skromnie ujęte
w przegubach mankietami białej jedwabnej bluzki. Także i szyja jej ozdobiona
była gładkim kołnierzykiem, smukła i krągła niczym kolumna, istotnie jakby wyciosana dłutem, uwieńczona powabnie zaostrzonym owalem twarzy o barwie kości
słoniowej oraz delikatnym, pięknie ukształtowanym nosku, zwracającym uwagę
dzięki ruchliwym, otwartym nozdrzom. Jej nie nazbyt częsty uśmiech, a rzadszy
jeszcze śmiech nadawały przezroczystym skroniom wzruszający, niejako wysilony
wyraz, odsłaniając połysk gęstych i równych zębów.
Łatwo pojąć, że z miłością i pracowicie usiłuję odtworzyć postać tej kobiety,
z którą Adrian przez pewien, krótki zresztą okres, zamierzał wstąpić w związki
małżeńskie. Również i ja ujrzałem Marie po raz pierwszy w owej białej bluzeczce
jedwabnej, wizytowej, która świadomie poniekąd podkreślała jej ciemną cerę, potem jednak widywałem ją przeważnie w bardziej nawet twarzowej, prostej, codziennej i podróżnej sukience z ciemnej szkockiej wełny, z lakierowanym paskiem i guzikami z masy perłowej, – a także w noszonym na wierzchu roboczym kitlu do
kolan, który nakładała manipulując przy swoim rajzbrecie grafitem i kolorowymi
kredkami. Była bowiem rysownikiem-scenografem – pani Reiff już uprzednio poinformowała o tym Adriana – i robiła projekty dla pomniejszych paryskich scen
operowych i śpiewaczych, dla „Gaîté Lyrique”, dla starego „Théâtre du Trianon”,
obmyślając i opracowując figurki, kostiumy i dekoracje, które później służyły za
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wzór dekoratorom i pracowniom krawieckim. Urodzona w Nyon nad Jeziorem Genewskim żyła wśród tych zajęć wraz z ciotką Isabeau w malutkim mieszkaniu na
Ile de Paris. Jej rzetelność wszakże, jej pomysłowość, fachowa wiedza kostiumologiczna i delikatny smak nabierały właśnie coraz większego rozgłosu i nie tylko
jej pobyt w Zurychu miał podłoże zawodowe, lecz opowiedziała również swemu
sąsiadowi z prawej przy stole, że za parę tygodni będzie w Monachium, gdzie pewien teatr powierzył jej dekoracje do jakiejś współczesnej stylowej komedii.
Adrian dzielił swoją uwagę pomiędzy nią a panią domu, podczas gdy naprzeciw
niego zmęczony, ale szczęśliwy Rudi przekomarzał się z „ma tante”, co wśród łatwego śmiechu przelewała obficie łzy, nachylając się raz po raz ku siostrzenicy,
aby ze zroszoną twarzą łkającym głosem powtórzyć niektóre facecje swego sąsiada,
których, jak sądziła, koniecznie powinna wysłuchać. Marie kiwała wtedy mile głową, wyraźnie zadowolona, że ciotka tak dobrze się bawi, oczy jej zaś z niejaką
wdzięcznością i uznaniem spoglądały na szafarza tej wesołości, który najwidoczniej
miał sobie za punkt honoru wzbudzać jeszcze i wciąż na nowo ową pożądliwość
starszej pani do przekazywania jego żartów. Z Adrianem, zaspokajając jego ciekawość, mówiła panna Godeau o swojej pracy w Paryżu, o najnowszych osiągnięciach
francuskiego baletu i opery, które po części tylko znał, o dziełach Poulenca, Aurica,
Rieti. Rozochocono się podczas wymiany zdań na temat „Daphnis i Chloe” Ravela,
„Jeux” Debussy’ego, muzyki Scarlattiego do „Zadowolonych niewiast” Goldoniego, „Potajemnego małżeństwa” Cimarosy i „Nieudanej edukacji” Chabriera. Do tej
czy owej z tych sztuk Marie projektowała nowe dekoracje, a rozwiązania poszczególnych scen wyjaśniała szkicując ołówkiem na swoim menu. Saula Fitelberga znała doskonale – ależ oczywiście! Teraz właśnie zalśniły jej zęby, skronie zaś wdzięcznie zadrgały w serdecznym śmiechu. Niemczyzna jej była niewymuszona, o leciutkim, uroczym francuskim akcencie, głos ciepły o urzekającym brzmieniu urodzonej
śpiewaczki, znakomity „materiał” niewątpliwie – dla ścisłości zaś, skalą i barwą
nie tylko że przypominał głos Elsbeth Leverkühn, lecz niekiedy istotnie odnosiło
się wrażenie, że słuchając jej słyszy się głos matki Adriana.
Towarzystwo z bądź co bądź piętnastu osób, jak tu właśnie, tworzy zazwyczaj
po powstaniu od stołu pojedyncze zmienne grupki. Adrian po kolacji zamienił z Marie Godeau zaledwie kilka słów. Panowie Sacher, Andreä i Schuh a także Jeanette
Scheurl uwikłali go w dłuższą rozmowę o muzycznych problemach Zurychu i Monachium, paryskie natomiast panie zasiadły z parą śpiewaków, gospodarzami
i Schwerdtfegerem przy stole zastawionym cennym sewrskim serwisem, przyglądając się ze zdumieniem staremu panu Reiff, jak wychylał jedną po drugiej filiżankę mocnej kawy, wyjaśniając ze szwajcarską powagą, że czyni to z zalecenia lekarza dla wzmocnienia serca i łatwiejszego zaśnięcia. Troje stałych gości rozeszło
się zaraz po odejściu innych. Panna Godeau wraz z ciotką zamieszkała na dłuższy
jeszcze czas w hotelu „Eden au Lac”. Gdy Schwerdtfeger, który nazajutrz zamie380

rzał powrócić z Adrianem do Monachium, bardzo żywo wyraził przy pożegnaniu
nadzieję, że spotka tam ponownie obie panie, Marie przeczekała chwilę, aż Adrian
to życzenie powtórzy, po czym uprzejmie wyraziła zgodę.
Upłynęły już pierwsze tygodnie roku 1925, gdy przeczytałem w gazecie, że
urocza sąsiadka mego przyjaciela przy zuryskim stole przybyła do naszej stolicy
i że – nieprzypadkowo, Adrian bowiem mówił mi, że polecił jej ten adres – zatrzymała się wraz z ciotką w tym samym pensjonacie w Schwabing, gdzie on sam spędził parę dni po powrocie z Włoch – w „Pension Gisella”. Teatr, dla pobudzenia
zainteresowań publiczności zbliżającą się premierą, zamieścił tę wiadomość, a zaraz potem została ona potwierdzona zaproszeniem Schlaginhaufenów, proszących
o spędzenie z nimi najbliższego sobotniego wieczoru w towarzystwie znanej dekoratorki.
Nie potrafię opisać napięcia, z jakim wyglądałem tego spotkania. Oczekiwanie,
ciekawość, radość, niepokój, wszystko to zmieszało się we mnie, wprawiając w
stan niezwykłego podniecenia. Dlaczego? Nie dlatego, a raczej – nie tylko dlatego
– że Adrian po powrocie z owego artystycznego tournée do Szwajcarii opowiedział
mi między innymi o spotkaniu z Marie, przy czym w opisie jej osoby znalazło się
rzeczowe stwierdzenie podobieństwa jej głosu do głosu jego matki, co i bez tego
skłoniłoby mnie do nastawienia uszu. Portret, jaki mi nakreślił, nie był z pewnością
entuzjastyczny, przeciwnie, słowa jego były spokojne i rzucane niemal mimochodem, twarz przy tym nieporuszona, wzrok błądzący mimo. Lecz że znajomość ta
musiała zrobić na nim wrażenie, wynikało już z tego, że pamiętał imię i nazwisko
dziewczyny – wspominałem przecie, iż rzadko kiedy w większym towarzystwie
znał nazwisko swego rozmówcy – relacja jego nie ograniczyła się bynajmniej do
suchej wzmianki.
Co innego jeszcze zresztą sprawiło, że serce moje jęło uderzać żywiej, osobliwie poruszone radością i zwątpieniem. Mianowicie przy następnych moich odwiedzinach w Pfeiffering Adrian zaczął robić uwagi w tym sensie, że być może zbyt
długo już tutaj przebywa, należy liczyć się z pewnym prawdopodobieństwem zmian
w dotychczasowym trybie jego życia; w każdym razie niebawem trzeba będzie
położyć kres samotnictwu; nosi się z zamiarem skończenia z tym itd. – słowem,
uwagi, których nie można było tłumaczyć sobie inaczej, jak zamiarem ożenku.
Odważyłem się na pytanie, czy te jego aluzje łączą się z pewnym przypadkowym
spotkaniem towarzyskim podczas ostatniego pobytu w Zurychu, on zaś odpowiedział:
– A któż ci broni snuć domysły? Zresztą ta ciasna izba wcale nie jest na to odpowiednim miejscem. Jeśli się nie mylę, w naszych stronach Zionsberg był miejscem,
gdzie zaszczyciłeś mnie kiedyś podobnymi wynurzeniami. Powinniśmy więc byli
wspiąć się na Rohmbühel dla naszej konwersacji.
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Łatwo sobie wyobrazić moje zdumienie!
– Kochany – powiedziałem – to zdumiewające i wzruszające!
Radził mi jednak opanować uczucia. Zbliżająca się czterdziestka, twierdził, jest
bądź co bądź dostatecznym ostrzeżeniem, aby nie prześlepić ożenku. Lepiej bym
już nie zadawał pytań, sam zresztą zobaczę. Przed sobą nie kryłem radości, gdyż
zamiar jego oznaczał zerwanie złowrogiego stosunku ze Schwerdtfegerem, a gotów
też byłem upatrywać w tym całkiem świadomy do tego zerwania środek. Jak się
ów skrzypek i gwizdacz do całej sprawy odniesie, było już właściwie mniej ważne
i niezbyt niepokojące, gdyż osiągnął on przecież cel swojej chłopięcej ambicji
i miał już swój upragniony koncert. Po takim triumfie, sądziłem, gotów będzie zająć w życiu Adriana Leverkühna znów jakieś rozsądniejsze miejsce. Przejmował
mnie jedynie osobliwy sposób, w jaki Adrian mówił o swoich zamiarach, jak gdyby
ich urzeczywistnienie zależało wyłącznie od jego woli i jakby w ogóle nie trzeba
było się troszczyć o zgodę dziewczyny. Jakże gotów byłem utwierdzać to poczucie
własnej siły, mniemanie, że jemu tylko słowo wyboru przystoi! A jednak wahanie
wkradło się do mego serca z powodu naiwności takiej wiary, która mnie osobiście
wydawała się wyrazem właściwej mu aury samotności i obcości, a co mimo woli
kazało mi powątpiewać, czy człowiek ten potrafi wzbudzić w kobiecie miłość.
Uświadamiając sobie to wszystko powątpiewałem nawet, czy on sam w głębi serca
w taką możliwość wierzy, i musiałem zwalczać uczucie, że umyślnie przedstawia
sprawy tak, jakby swój sukces uważał za rzecz oczywistą. Czy jego wybranka podejrzewała go choćby o myśli i zamiary, jakie łączył z jej osobą, było dla mnie
niejasne.
Pozostało mi to niejasne również i po przyjęciu na Briennerstrasse, gdzie poznałem był Marie Godeau. Jak bardzo mi się podobała, łatwo pojąć z wyżej zamieszczonego opisu. Nie tylko łagodna mroczność jej spojrzenia, o której wiedziałem,
jak bardzo pobudza wrażliwość Adriana, nie tylko uroczy jej uśmiech i melodyjny
głos podbiły moje serce, lecz również inteligentna i przyjazna powściągliwość jej
sposobu bycia, gardząca wszelkim samiczym pogruchiwaniem, rzeczowość, zdecydowanie, a nawet lakoniczność samodzielnie pracującej kobiety. Czułem się uszczęśliwiony wyobrażając ją sobie jako towarzyszkę życia Adriana i zdawało mi się, że
pojmuję uczucia, jakie w nim wzbudzała. Czyż nie zbliżał się do niego w jej osobie
ów „świat”, którego lękała się jego samotność, – również i to, co można było w artystyczno-muzycznym sensie nazwać „światem”, a więc element pozaniemiecki, –
w najpoważniej przyjaznej postaci, budząc zaufanie, obiecując dopełnienie, zachęcając do trwałego związku? Czyż nie kochał jej z głębi swojego świata oratoriów,
muzycznej teologii i matematycznej magii liczb? Widok tych dwojga, przebywających w tym samym pomieszczeniu, rodził we mnie wzruszającą nadzieję, mimo że
widziałem ich w przelotnym jedynie osobistym kontakcie. Kiedy po pewnej chwili
fluktuacje towarzystwa przypadkowo złączyły nas – Adriana, Marie, mnie i jeszcze
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kogoś czwartego – w jedną grupę, oddaliłem się niemal natychmiast, w nadziei że
i ten czwarty będzie miał na tyle rozsądku, aby pójść własnymi drogami.
Wieczór u Schlaginhaufenów nie był kolacją, lecz wieczornym przyjęciem z zimnym bufetem w przylegającej do salonu z kolumnami sali jadalnej. Skład towarzystwa uległ zasadniczym zmianom od czasów wojny. Żaden baron Riedesel nie bronił już teraz uroków „gracji”; grający na fortepianie kawalerzysta znikł już także
od dawna w odmętach historii, jak również i prawnuk Schillera, pan von GleichenRusswurm, jako że wyszła na jaw błazeńsko-pomysłowa, lecz nieudana próba
oszustwa i przepłoszyła go raz na zawsze, skazując na rolę quasi-dobrowolnego
aresztanta we własnym majątku w Dolnej Bawarii. Cała ta sprawa była wręcz nie
do wiary. Baron wysłał podobno bardzo starannie opakowany i znacznie powyżej
wartości ubezpieczony klejnot do przeróbki jakiemuś zagranicznemu jubilerowi –
który, gdy paczka do niego doszła, znalazł w niej jedynie zdechłą mysz. Mysz ta,
w nierzetelności swojej, nie spełniła zadania, jaki przewidział dla niej nadawca.
Chodziło widocznie o to, aby gryzoń przegryzł opakowanie i uciekł – stwarzając
iluzję, że biżuteria wypadła przez ową Bóg wie jak powstałą dziurę i zaginęła, dzięki czemu można byłoby zainkasować sumę ubezpieczeniową. Zwierzak natomiast
zdechł nie utorowawszy sobie wyjścia, które miało wyjaśnić przyczynę zaginięcia
w ogóle nie zapakowanej kolii – i wynalazca tej szelmowskiej sztuczki został w
ośmieszający sposób zdemaskowany. Być może, że wyszperał ten trick w jakimś
dziełku o historii obyczajów i padł ofiarą tej lektury. Może jednak powszechne zamieszanie w dziedzinie moralności w tej epoce ponosiło winę za ten jego zwariowany pomysł.
W każdym razie gospodyni nasza, z domu von Plausig, musiała z niejednej zasady zrezygnować i niemal całkiem wyrzec się swego ideału połączenia sfery rodowej
arystokracji ze sferami artystycznymi. Dawne czasy przypominała jedynie obecność
kilku byłych dam dworu, które rozmawiały po francusku z Jeanette Scheurl. Poza
tym spotkać tam było można obok gwiazd teatru jednego czy dwóch członków katolicko-ludowej frakcji parlamentarnej, a nawet pewnego znanego działacza socjaldemokracji, paru wysokich czy nawet najwyższych funkcjonariuszy nowego państwa, pomiędzy którymi znajdowali się mimo wszystko jeszcze ludzie z dobrych
domów, jak np. z gruntu jowialny i na wszystko gotowy pan von Stengel, lecz także już i poniektóre elementy agresywne nieprzychylne „liberalistycznej” republice,
noszące na czołach wypisany jaskrawymi znaki zamiar pomszczenia hańby Niemiec
oraz świadomość, że reprezentują świat przyszłości.
Tak, nie inaczej: uważny obserwator częściej dostrzegłby mnie obok Marie Godeau i jej ciotki niż Adriana, który bez wątpienia dla niej przecież tam przyszedł
i zaraz na początku powitał ją też z wyraźną radością, potem jednak rozmawiał
przeważnie ze swą ulubioną Jeanette Scheurl i socjaldemokratycznym deputowanym, niepowierzchownie obytym w muzyce wielbicielem Bacha. Niezależnie od
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uroku postaci łatwo po tym wszystkim, co mi Adrian zawierzył, pojąć skoncentrowanie mojej uwagi. Rudi Schwerdtfeger również był wśród nas. Tante Isabeau była uszczęśliwiona, że go znów widzi. Podobnie jak w Zurychu często pobudzał ją
do śmiechu – a Marie do uśmiechu – lecz nie przeszkadzał przy tym poważnej rozmowie, toczącej się wokół wydarzeń artystycznych w Paryżu i Monachium, oraz
wokół polityki europejskiej i stosunków francusko-niemieckich, w której i Adrian,
już pod sam koniec, żegnając się, przez chwilę na stojąco uczestniczył. Musiał,
jak zawsze, złapać o jedenastej swój pociąg do Waldshut i udział jego w owym
soirée ograniczył się zaledwie do półtorej godziny. My pozostaliśmy jeszcze nieco
dłużej.
Wszystko to, jak wspomniałem, działo się w sobotę wieczór. Kilka dni później,
we czwartek, otrzymałem od niego telefoniczną wiadomość.

XL
Zatelefonował do mnie do Freising, aby, jak powiedział, prosić mnie o pewną przysługę. (Głos miał przytłumiony, nieco monotonny, co wskazywało na ból głowy).
Odnosi wrażenie, rzekł, że należałoby wobec tych pań z „Pension Gisella” robić
w Monachium trochę honorów domu. Planowano właśnie wycieczkę w okolice
miasta, do czego zachęcała zresztą piękna zimowa pogoda. On sam nie pretenduje
do autorstwa tego pomysłu, który wyszedł od Schwerdtfegera. Lecz podjął tę myśl
i zastanawiał się nad nią. W grę wchodzi Füssen wraz z Neu-Schwanstein. A może
lepsze jeszcze byłoby Oberammergau, stamtąd zaś sanna do klasztoru Ettal, który
sam bardzo lubi, zahaczając o zamek Linderhof, też bądź co bądź osobliwość i rzecz
godną obejrzenia. Co o tym sądzę?
Uznałem cały pomysł wraz z Ettal, jako celem wycieczki, za dobry i słuszny.
– Oczywiście musicie jechać z nami – mówił – ty i twoja żona. Urządzimy to
w jakąś sobotę – o ile mi wiadomo, nie masz lekcji w soboty w tym semestrze –
więc, powiedzmy, od pojutrza za tydzień, o ile nie nastąpi gwałtowna odwilż. Powiadomiłem już również Schildknappa. On szalenie lubi takie rzeczy i chce jechać
za saniami na nartach.
Wszystko to wydało mi się bardzo piękne.
Prosi mnie – mówił dalej, – abym zrozumiał jeszcze jedno. Cały plan, jak już
wspomniał, wyszedł początkowo od Schwerdtfegera, lecz chyba zrozumiem jego,
Adriana, pragnienie, aby te panie w „Pension Gisella” nie odniosły takiego wrażenia. Nie chciałby, aby to Rudolf je zapraszał, natomiast przywiązuje pewną wagę
do tego, aby samemu to uczynić – choć może znowu nie tak bezpośrednio. Czy ze384

chciałbym być tak dobry i rzecz całą za niego namotać – tak mianowicie, aby przed
następną moją wizytą w Pfeiffering, a więc pojutrze, odwiedzić w mieście te panie
i, poniekąd jako jego wysłannik, choć tylko aluzyjnie dając to do zrozumienia, przekazać im zaproszenie.
– Byłbym ci bardzo obowiązany za oddanie tej przyjacielskiej przysługi – zakończył dziwnie sztywno.
Powstrzymałem się od pytań, jakie miałem ochotę mu zadać, i po prostu obiecałem zrobić wszystko tak, jak sobie życzył, zapewniając, że cieszę się z tego przedsięwzięcia w imieniu jego jak i nas wszystkich. I naprawdę się cieszyłem. Poważnie już zastanawiałem się nad pytaniem, w jaki sposób zamiary, z których mi się
zwierzył, nabiorą wreszcie określonych kształtów, a sprawa ruszy z miejsca. Nie
wydawało mi się słuszne, aby dalsze jego spotkania z wybraną przezeń dziewczyną
zdawać na los szczęścia. Okoliczności nie były zresztą szczególnie temu sprzyjające. Potrzebna tu była przemyślna pomoc, inicjatywa i oto właśnie się pojawiała.
Czy doprawdy Schwerdtfeger był inicjatorem – czy też Adrian przypisywał mu ten
pomysł, wstydząc się roli zakochanego, który, jakże bardzo wbrew swojej naturze
i koncepcji życia, marzy nagle o towarzyskich spotkaniach i sannie? Istotnie wszystko to wydawało mi się tak bardzo poniżej jego godności, że pragnąłem, aby powiedział był prawdę, czyniąc skrzypka odpowiedzialnym za ów pomysł, – przy czym
nie mogłem jednak całkiem zagłuszyć w sobie pytania, czy ów platończyk miał
właściwie w tym przedsięwzięciu jakikolwiek interes.
Czy miałem jakieś pytania? Właściwie tylko jedno: dlaczego mianowicie, skoro
chciał dać do zrozumienia Marie, że pragnie ją zobaczyć, – nie zwraca się wprost
do niej, dlaczego do niej nie zatelefonuje, a nawet nie pojedzie sam do Monachium,
nie odwiedzi tych pań, nie przedłoży im swojej propozycji? Nie wiedziałem wtedy
jeszcze, że chodziło tu o pewną tendencję, pewien pomysł, o wstępne ćwiczenie
dotyczące zamiarów w przyszłości, o tendencję p o s y ł a n i a do ukochanej –
muszę tak nazwać tę dziewczynę – innego, który pełniłby wobec niej rolę parlamentariusza.
Na razie ja byłem tym, któremu posłannictwo swoje powierzył, i chętnie wywiązałem się ze swego zadania. Wtedy to ujrzałem Marie w owym białym, narzuconym na szkocką bluzkę bez kołnierzyka kitlu roboczym, w którym tak bardzo
było jej do twarzy. Zastałem ją przy rajzbrecie, grubej, ukośnie ustawionej desce,
do której przykręcona była lampa elektryczna i od której podniosła się, żeby mnie
przywitać. Siedzieliśmy chyba około dwudziestu minut w malutkim, wynajętym
przez owe panie saloniku. Obie okazały się wyraźnie ucieszone objawioną im życzliwością, żywo też zainteresowały się pomysłem wycieczki, o którym powiedziałem tylko, że nie ja go wymyśliłem, – a przedtem wspomniałem jeszcze, że właśnie
wybieram się do mego przyjaciela Leverkühna. Panie oznajmiły, że bez tak rycerskich przewodników nigdy chyba nie poznałyby słynnych okolic Monachium, Alp
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Bawarskich. Ustaliliśmy dzień oraz godzinę spotkania i wyjazdu. Mogłem więc
zawieźć Adrianowi zadowalający meldunek i dokładnie zdałem sprawę ze swojej
wizyty, wplatając w ten raport również komplement pod adresem korzystnej prezencji Marie w roboczym kitlu. Podziękował mi słowami, w których – wydaje mi
się – nie było ironii:
– No, widzisz, dobra to jednak rzecz, gdy się ma przyjaciół, na których można
liczyć. –
Linia kolejowa do pasyjnej wioski, biegnąca w znacznej części tą samą drogą co
do Garmisch-Partenkirchen i dopiero pod koniec się rozgałęziająca, prowadzi przez
Waldshut i Pfeiffering. Adrian mieszkał na połowie drogi do celu, tak więc jedynie
my pozostali, Schwerdtfeger, Schildknapp, nasi paryscy goście, żona moja i ja,
spotkaliśmy się w umówiony dzień około dziesiątej rano przy pociągu na Dworcu
Głównym w Monachium. Bez naszego przyjaciela na razie, odbyliśmy pierwszą
godzinę podróży przez płaski jeszcze, szronem pokryty krajobraz. Urozmaicona była
ona przygotowanym przez moją Helenę śniadaniem, złożonym z kanapek i czerwonego tyrolskiego wina, przy czym humorystycznie okazywana zapobiegliwość
Schildknappa, by go przypadkiem nie skrzywdzono, pobudzała nas często do śmiechu. – Dajcie – mówił – dajcie Knappy (tak nazywał sam siebie z angielska i tak
też ogólnie go nazywano) – nie skąpcie Knappy papu! – Jego naturalna, wcale nie
ukrywana i zabawnie jeszcze podkreślana łapczywość była nieodparcie śmieszna.
– Ach, jakże wybornie smakujesz! – wzdychał błyskając oczyma i żując kanapkę
z ozorkiem. A przy tym żarty jego były niedwuznaczne i przede wszystkim przeznaczone dla mlle Godeau, która oczywiście podobała się jemu, tak jak i nam wszystkim. Wyglądała bardzo awantażownie w swym oliwkowym, wąskimi pasemkami
brązowego futra lamowanym zimowym kostiumie i z niejakim zdyscyplinowaniem
własnych uczuć, po prostu dlatego, że wiedziałem, o co tutaj chodzi – zachwycałem się wciąż na nowo widokiem jej czarnych oczu, tym smolistym i wesołym przy
tym blaskiem w cieniu ciemnych rzęs.
Kiedy Adrian, powitany wylewnie przez całe grono, przyłączył się do nas w
Waldshut, przeniknęło mnie dziwne przerażenie – jeśli to słowo wiernie odda moje
uczucia. W każdym razie była w tym jakaś domieszka przerażenia. Teraz bowiem
dopiero uświadomiłem sobie, że w owym przedziale, który zajęliśmy, w ciasnej
więc przestrzeni (choć nie było to zamknięte coupé, tylko otwarty przedział bezkorytarzowego wagonu drugiej klasy), oczy czarne, oczy niebieskie oraz jego oczom
jednakie – powab więc i obojętność, wzruszenie i chłód – znajdowały się razem
pod spojrzeniem j e g o oczu i że miały oto tak razem pozostać przez cały czas tej
wycieczki, tak że dzień ten wszedł niejako w znak owej konstelacji, może nawet
wejść weń musiał po to, aby ktoś wtajemniczony mógł dostrzec w niej właściwy
sens owego dnia.
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Było to całkiem naturalne i zgodne z porządkiem rzeczy, że zaraz po przybyciu
Adriana krajobraz zaczął się wznosić i, na razie jeszcze w oddali, zarysował się
ośnieżony masyw gór.
Schildknapp zabłysnął erudycją, umiał bowiem nazwać tę i ową turnię, jaką zdołaliśmy rozeznać. Alpy Bawarskie nie wykazują pośród swych wyniosłości dumnych
gigantów, jednak wjeżdżaliśmy już w śmiało i poważnie się wznoszący zimowy
przepych w czystej śnieżnej szacie, zmienny pośród lesistych wąwozów i otwartych
przestrzeni. Dzień był przy tym pochmurny, ze skłonnością do ponownej mroźnej
śnieżycy i miał się rozpogodzić dopiero pod wieczór. Mimo to widoki za oknem
przykuwały naszą uwagę nawet podczas rozmowy, którą Marie sprowadziła na
wspólne przeżycia w Zurychu, na wieczór w Tonhalle i na koncert skrzypcowy.
Obserwowałem Adriana podczas rozmowy z nią. Zajął miejsce naprzeciw niej, ona
zaś siedziała pomiędzy Schildknappem a Schwerdtfegerem, ciotunia natomiast pogrążyła się w dobrodusznej pogawędce ze mną i Heleną. Wyraźnie mogłem dostrzec, jak bardzo musiał unikać niedyskrecji, wpatrując się w jej twarz i w jej oczy.
Rudolf śledził swymi niebieskimi oczami to urzeczenie przyjaciela, jego powściąganie się i wewnętrzny odwrót. Czyż nie było pewną pociechą i zadośćuczynieniem,
że Adrian tak emfatycznie wychwalał skrzypka przed dziewczyną? Ponieważ skromnie powstrzymała się od sądu o samej muzyce, mowa była jedynie o jej wykonaniu, Adrian zaś oświadczył z naciskiem, że obecność solisty wcale mu nie przeszkadza nazwać jego gry mistrzowską, doskonałą, wprost niezrównaną, – do czego
dorzucił jeszcze sporo ciepłych, wręcz entuzjastycznych słów na temat artystycznego rozwoju Rudiego w ogóle i jego niewątpliwie wielkiej przyszłości.
Obiekt tych pochwał zdawał się nie móc ich słuchać, wykrzykiwał: – No, no! –
i – Uspokój się! – zapewniając, że mistrz okropnie przesadza, poczerwieniał jednak
z zadowolenia. Niewątpliwie miło mu było, że tak go wynoszą w obecności Marie,
lecz niezaprzeczenie cieszył się również, że pochwały te płynęły z tych właśnie
ust, a wdzięczność jego wyrażała się w podziwie dla Adrianowego wysłowienia.
Panna Godeau słyszała oraz czytała o praskim wykonaniu fragmentów „Apokalipsy” i teraz zapytała o ten utwór. Adrian uchylił się od odpowiedzi.
– Nie mówmy – powiedział – o tych pobożnych grzechach!
Rudi był tym zachwycony.
– Pobożne grzechy! – powtórzył z zachwytem. – Słyszeliście? Jak on to powiedział? Jak on umie posługiwać się słowem! Wspaniały jest ten nasz mistrz!
Uścisnął przy tym kolano Adriana, jak to miał we zwyczaju. Należał do ludzi,
którzy wciąż muszą chwytać, dotykać, łapać, to za ramię, to za łokieć, to za barki.
Robił tak nawet ze mną i nawet z kobietami, które przeważnie wcale chętnie to
znosiły.
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W Oberammergau niewielka nasza gromadka przeszła się tam i sam po starannie
utrzymanej miejscowości z jej wysublimowanymi, o bogato snycerską robotą zdobionych kalenicach i balkonach chłopskimi chatami, w których mieszkali apostołowie, Zbawiciel i Matka Boska. Kiedy przyjaciele weszli jeszcze na pobliską Górę
Kalwarię, oddaliłem się na chwilę, aby odszukać znajomą firmę przewozową i zamówić sanie. Spotkałem pozostałą szóstkę przy posiłku obiednim w gospodzie, która
miała otoczony stolikami parkiet taneczny ze szkła, od spodu oświetlony, i która
podczas sezonu, w okresie widowisk pasyjnych, z pewnością stanowiła punkt zborny dla tłoczących się przybyszów. Obecnie jednak, ku naszemu zadowoleniu, było
tam prawie pusto: dwa tylko jeszcze towarzystwa pożywiały się przy oddalonych
od tanecznego parkietu stolikach, jakiś pan o cierpiącym wyglądzie wraz z pielęgniarką w stroju diakonisy oraz, przy innym stole, grupka narciarzy. Na płaskim
podium przygrywała gościom mała, pięcioosobowa orkiestra, wykonując salonowe
kawałki, w długich zaś przerwach pomiędzy nimi artyści ci, z niczyją zresztą szkodą,
zażywali spokoju. To, co grali, było głupie, a grali to jeszcze tak kulawo i źle, że
po pieczonej kurze Rudi już dłużej nie wytrzymał i postanowił zgodnie z Pismem
odkryć i ujawnić swoją gwiazdę. Zabrał skrzypkowi instrument i, poobracawszy
go trochę w rękach oraz ustaliwszy jego pochodzenie, zaczął na nim wielce swobodnie improwizować, rozweselając naszą gromadkę tym, że wplótł w ową improwizację kilka taktów z kadencji „swego” koncertu. Muzycy stali z rozdziawionymi
gębami. Potem zapytał pianistę, chłopca o zmęczonych oczach, który niewątpliwie
marzył sobie coś lepszego niż obecne swoje zajęcie, czy potrafi akompaniować mu
do „Humoreski” Dworzaka, i zagrał na owych mizernych skrzypkach ten prześliczny utwór, ze wszystkimi jego licznymi fioriturami, wdzięcznymi glissandami
i błyskotliwymi podwójnymi chwytami, tak świetnie i z takim rozmachem, że nagrodzony został głośnymi oklaskami przez wszystkich obecnych w lokalu: przez
nas, przez gości u sąsiednich stołów, przez oszołomionych musicis, a nawet przez
obu kelnerów.
Był to w gruncie rzeczy raczej konwencjonalny żart, jak mi to też z zazdrości
podszepnął Schildknapp, a przecież dramatyczny, uroczy, słowem „miły” i całkiem
w stylu Rudiego Schwerdtfegera. Posiedzieliśmy dłużej, niż pierwotnie mieliśmy
zamiar, i zostaliśmy sami na sali przy kawie i goryczkowej nalewce, a nawet spróbowano trochę potańczyć na szklanym parkiecie: Schildknapp i Schwerdtfeger kroczyli po nim na zmianę z panną Godeau i moją miłą Heleną według Bóg wie jakiego obrządku i wśród przychylnych spojrzeń trojga wstrzemięźliwych. Na dworze
czekały już obszerne, zaprzężone w parę koni sanie, suto wyścielone baranicą. Ponieważ ja wybrałem miejsce na koźle obok woźnicy, Schildknapp zaś zrealizował
swój zamiar, dając się ciągnąć za saniami na nartach (które przywiózł woźnica),
pięcioro pozostałych zmieściło się bez inkomodacji we wnętrzu pojazdu. Była to
najbardziej szczęśliwie zaplanowana część całodziennego programu, jeśli nie brać
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pod uwagę, że odważny pomysł Rüdigera dał mu się porządnie we znaki. Stojąc
w lodowatym pędzie, wleczony po nierównym gruncie i oproszony śniegiem, nabawił się paskudnego przeziębienia, jednego z tych swoich wycieńczających katarów kiszek, który na wiele dni przykuł go do łóżka. Lecz przykrość ta ujawniła się
dopiero później. Na razie wszyscy zdawali się rozkoszować tą sytuacją, na równi
ze mną, który tak lubię ten rozkołysany pęd pod ciepłym okryciem, przez czyste
i mroźne powietrze, wśród przytłumionego brzęku dzwoneczków. Na myśl o tym,
że za moimi plecami Adrian siedzi oko w oko z Marie, ciekawość, radość, troska
i najserdeczniejsze pragnienia przyprawiały mnie o żywsze bicie serca.
Linderhof, rokokowy pałacyk Ludwika II, stoi w leśnej i górskiej głuszy niezwykłej piękności. Królewska mizantropia nie mogła doprawdy znaleźć bardziej baśniowego schronienia. Prawdę jednak mówiąc, przy całym wzniośle nastrajającym
uroku tej okolicy, pewne zakłopotanie sprawia gust, w jakim się wyrażała nie ustępująca budowlana pasja tego odludka – wyraz jego dążeń do uświetnienia swego
królestwa. Zatrzymaliśmy się tam, przeszliśmy pod opieką kustosza przeładowane
ozdobami gabinety, będące „salonami” tej architektonicznej fantasmagorii, gdzie
ów władca o schorowanej duszy spędzał dni wyłącznie na rozpamiętywaniu idei
swego majestatu, kazał sobie grać Bülowowi i słuchał urzekającego śpiewu Kainza. Największym pomieszczeniem w królewskich pałacach jest zazwyczaj sala tronowa. Tu wcale jej nie ma. Zamiast niej natomiast jest sypialnia, której rozmiary
wydają się wręcz potężne wobec niewielkich dziennych pomieszczeń i gdzie uroczyście podwyższone paradne łoże, które wydaje się przykrótkie dla nadmiernej
swej szerokości, jest niczym katafalk otoczone po bokach złotymi kandelabrami.
Z należytym zainteresowaniem, ukradkiem zaś potrząsając głowami, obejrzeliśmy sobie to wszystko, po czym przy rozjaśniającym się już niebie ruszyliśmy dalej
na Ettal, cieszący się dobrą sławą architektoniczną z racji swego benedyktyńskiego
opactwa i przynależnego doń barokowego kościoła. Przypominam sobie, że podczas
tej dalszej drogi i później, w położonym naprzeciw owych świątobliwych miejsc
czyściutkim hotelu, gdzie spożyliśmy kolację, rozmowa obracała się nieustannie wokół osoby tego, jak się go zawsze nazywa, „nieszczęśliwego” (a właściwie czemu
nieszczęśliwego?) króla, z którego ekscentrycznym sposobem życia zetknęliśmy się
byli przed chwilą. Dyskusja została jedynie przerwana zwiedzaniem kościoła, a dotyczyła zasadniczo pewnej kontrowersji pomiędzy Rudim Schwerdtfegerem a mną
na temat tak zwanego obłąkania, niezdolności do rządów, detronizacji i ubezwłasnowolnienia króla Ludwika, które to poczynania, ku największemu zdumieniu
Rudiego, określiłem jako brutalne filisterstwo, niesprawiedliwość, a nadto także
manewr polityczny, inspirowany przez sukcesorskie intrygi.
Rudi bowiem podzielał nie tyle powszechne, co raczej burżuazyjne i oficjalnie
głoszone przekonanie, że król był – jak się wyraził – „postrzelony”, a przekazanie
go w ręce psychiatrów i pielęgniarzy oraz zastąpienie go zdrowym na umyśle regen389

tem było nieuniknioną dla całego kraju koniecznością – wcale nie pojmując, jak
można w ogóle przeciwko temu zgłaszać sprzeciw. Swoim w takich wypadkach
zwyczajem, czyli jak zawsze, gdy pewien punkt widzenia okazywał się czymś dla
niego absolutnie nowym, wwiercał spojrzenie swych niebieskich oczu, podczas gdy
mówiłem, na przemian to w moje lewe, to znowu w prawe oko, wydymając z oburzeniem usta. Muszę powiedzieć, a stwierdziłem to z niejakim zaskoczeniem, że
przedmiot ten uczynił mnie wymownym, choć dotychczas wcale nim się niemal nie
zajmowałem. Okazało się jednak, że niepostrzeżenie zdołałem sobie wyrobić nader
określone zdanie w tym względzie. Obłąkanie, wyjaśniałem, jest pojęciem bardzo
niesprecyzowanym, którym drobnomieszczanin operuje nazbyt ochoczo, według
wielce wątpliwych kryteriów. Szybko, tuż obok granic własnej przeciętnej osobowości, zakreśla taki człowiek granice zdrowych zmysłów, wszystko, co poza nie
wykracza, nazywając szaleństwem. Lecz sposób bycia monarchy, suwerenny i będący przedmiotem uwielbienia, w poważnym stopniu niedostępny krytyce i w znacznej mierze zwolniony od odpowiedzialności, usprawiedliwia w swym majestacie
pewien styl, niedostępny nawet najbogatszym osobom prywatnym, czyniąc dopuszczalnymi fantastyczne skłonności i nerwicowe sympatie i fobie, zadziwiające namiętności i pragnienia władcy, dumne a pełne wykorzystanie czego bardzo łatwo
przybiera aspekt szaleństwa. Któż ze śmiertelników niższego stanu mógłby wznosić sobie wyzłocone samotnie w pieczołowicie obieranych punktach najwspanialszego krajobrazu, jak to czynił Ludwik! Zgoda, pałace te są pomnikami królewskiej
mizantropii. Lecz skoro nie wolno u przeciętnych przedstawicieli naszego gatunku
dopatrywać się w mizantropii znamion szaleństwa – czemuż zezwalać na to wówczas, gdy lęk przed ludźmi w królewskiej może się objawić postaci?
Lecz przecież sześciu uczonych i powołanych psychiatrów urzędowo stwierdziło kompletne obłąkanie króla i uznało konieczność jego internowania!
Owszem, potulni ci uczeni uczynili to, ponieważ właśnie w tym celu zostali powołani, a uczyniliby to nawet nigdy na oczy Ludwika nie oglądając ani go według
swoich metod nie „badając”, ani nawet nie zamieniając z nim słowa. Zresztą rozmowa z nim na temat muzyki i poezji z pewnością przekonałaby takiego filistra
o jego szaleństwie. Na podstawie tego werdyktu odebrano temu z całą pewnością
poza przeciętne normy wykraczającemu, lecz przez to wcale nie obłąkanemu człowiekowi możność swobodnego dysponowania swoją osobą, poniżono go do rzędu
psychiatrycznego pacjenta, zamknięto na ostrowiu w zamku o odśrubowanych klamkach i zakratowanych oknach. Że tego znieść nie mógł, że szukał wolności lub
śmierci, a przy tym pociągnął za sobą do grobu swego medycznego oprawcę, świadczy na rzecz jego poczucia godności, a nie na rzecz diagnozy o jego szaleństwie.
Za diagnozą tą nie przemawia również stosunek, jaki miało do niego najbliższe otoczenie, przywiązane aż do gotowości do walki, ani pełna uwielbienia miłość, jaką
lud darzył swego „Kini”. Ci chłopi, gdyby go ujrzeli nocą, jak całkiem samotny,
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otulony futrem, poprzedzany konnymi, jedzie przy blasku pochodni w złotych saniach przez swoje góry, nie dostrzegliby w nim wariata, lecz króla na miarę swych
prostych, lecz przecie marzycielskich serc, i gdyby mu się udało, jak najwidoczniej
zamierzał, przeprawić przez jezioro, byliby go po drugiej stronie widłami i cepami
bronili przed polityką i medycyną.
Ale ta jego mania rozrzutności była przecież oczywiście chorobliwa i dłużej nie
można było jej tolerować, a jego niezdolność do rządów wynikała po prostu z niechęci do rządzenia; królewskość swoją przeżywał już tylko w marzeniach, wzbraniał się natomiast w rozsądnych granicach sprawować władzę królewską, a w taki
sposób państwo istnieć nie może.
Ej, wszystko to bzdury, Rudolfie! Normalny premier doskonale potrafi zarządzać
sfederowanym państwem, nawet jeśli król jest zbyt wrażliwy, aby móc znosić widok
twarzy jego i jego kolegów. Bawaria przynajmniej nie stoczyłaby się w przepaść,
nawet gdyby nadal pozwolono Ludwikowi na jego samotne fantazje, a królewska
mania rozrzutności nic tu nie ma do rzeczy, to tylko taki sposób mówienia, oszustwo i pretekst. Pieniądze zostawały przecież w kraju, a od bajecznych budowli
kamieniarze i złotnicy porośli w sadło. Zresztą wszystkie te pałace dawno już pokryły koszta swej budowy opłatami za wstęp, jakie inkasowano za zaspokojenie
romantycznej ciekawości obu kontynentów. Sami dziś przyczyniliśmy się do tego,
aby szaleństwo obrócić w dobry interes...
– Nie rozumiem pana, Rudolfie! – zawołałem. – Wydyma pan policzki w zdumieniu nad moją apologią, lecz to ja właśnie mam prawo dziwić się panu i nie pojmować, jak właśnie pan... no, jako artysta, słowem, pan właśnie... – Zacząłem szukać słów, chcąc wyrazić, dlaczego powinienem się dziwić z jego powodu, lecz ich
nie znalazłem. Zmieszałem się jednak i straciłem swą swadę, dlatego że przez cały
czas miałem uczucie, jakby w obecności Adriana nie wolno mi było w ten sposób
przemawiać. On powinien był mówić, – a jednak lepiej było, że ja to czyniłem,
nękał mnie bowiem niepokój, że mógłby był przyznać rację Schwerdtfegerowi.
Musiałem temu zapobiec właśnie w ten sposób, że sam zamiast niego, w jego duchu mówiłem, a zdawało się, że także Marie Godeau tak pojmuje moje wystąpienie
i mnie, który z powodu tego dnia do niej zostałem wysłany, uważa za jego tubę.
Gdy tak się bowiem zacietrzewiałem, patrzyła raczej na niego niż na mnie – tak,
jakby jego, nie mnie, słuchała, choć jego mina z powodu mojej żarliwości wydawała się raczej rozbawiona, a na ustach błąkał mu się enigmatyczny uśmiech, bynajmniej nie umacniający mnie w mej przedstawicielskiej roli.
– Cóż jest prawda – powiedział w końcu. I tu szybko jął mu basować Rüdiger
Schildknapp, wywodząc, że prawda posiada różne aspekty, a w wypadku takim, jak
ten, lekarsko-naturalistyczny aspekt nie jest może najcelniejszy, lecz nie można go
także jako całkiem nieprzydatny odrzucić. W naturalistycznym widzeniu prawdy –
dodał – płaskość, rzecz osobliwa, łączy się z melancholią, – co wcale nie ma być
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atakiem na „naszego Rudolfa”, który nie jest żadnym melancholikiem, lecz co może
uchodzić za charakterystykę całej epoki, XIX wieku, skłonnego do płaskiego lubowania się w mrocznościach. Adrian wybuchnął śmiechem – nie z powodu zaskoczenia, oczywiście. W obecności jego miało się zawsze uczucie, że wszystkie idee
i opinie, jakie wokół niego ujawniano, tkwiły w nim samym, on zaś, ironicznie im
się przysłuchując, pozwalał każdemu w zależności od konstytucji psychicznej bronić ich lub je wyrażać. Ktoś wyjawił nadzieję, że młody jeszcze wiek dwudziesty
rozwinie w sobie wznioślejsze i radośniejsze usposobienie. W urywanych rozważaniach na temat tego, czy są już, czy też nie ma jakichkolwiek tego zapowiedzi,
rozmowa rozpierzchła się i wygasła. W ogóle zresztą zmęczenie po tych ożywionych, w górskim zimowym powietrzu spędzonych godzinach zaczęło się nam dawać
we znaki. Rozkład jazdy też miał coś do powiedzenia, przywołano więc woźnicę
i pod jasnym, wygwieżdżonym niebem uniosły nas sanie ku małej stacyjce, na peronie której czekaliśmy na pociąg do Monachium.
Droga powrotna minęła raczej w milczeniu, ze względu choćby na drzemiącą
cioteczkę. Z siostrzenicą, jej rozmawiał niekiedy półgłosem Schildknapp; ja w rozmowie ze Schwerdtfegerem upewniłem się, że nic nie wziął mi za złe, Adrian zaś
wypytywał Helenę o powszednie sprawy. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, a ku
mojemu cichemu, radosnemu niemal wzruszeniu, nie rozstał się z nami w Waldshut, lecz nikomu innemu nie chciał powierzyć odprowadzenia naszych paryskich
pań do Monachium i do domu. Na Dworcu Głównym pożegnaliśmy się wszyscy
z nimi i z nim i ruszyliśmy swoją drogą, podczas gdy on odwiózł taksówką ciotkę
wraz z siostrzenicą aż do ich pensjonatu w Schwabing, – akt galanterii, który w myślach moich zdawał się wskazywać na to, że schyłek tego dnia spędził Adrian sam
w towarzystwie czarnych oczu.
Dopiero zwykły jego wieczorny pociąg o godzinie jedenastej odwiózł go do
skromnej jego samotni, gdzie już z oddali, przy pomocy swego ultradźwiękowego
gwizdka powiadomił czujnego Kaschperl-Susa o swoim powrocie.

XLI
Moi współczujący czytelnicy i przyjaciele, – piszę dalej. Na Niemcy runęła zagłada, w gruzach miast naszych pasą się tłuste od trupów szczury, grzmot dział rosyjskich przewala się nad Berlinem, przejście Anglosasów przez Ren okazało się
dziecinną igraszką, własna nasza wola, połączona z wolą nieprzyjaciela, tym chyba
je uczyniła, nadchodzi kres, kres nadchodzi, oto nadciąga już i spada na ciebie,
o mieszkańcze tego kraju – ja jednak piszę dalej. To, co się w dwa dni zaledwie
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po tej pamiętnej dla mnie wycieczce rozegrało pomiędzy Adrianem a Rudolfem
Schwerdtfegerem i jak się to rozegrało – o tym ja wiem, choćby sto razy stawiano
mi zarzut, że wiedzieć tego nie mogę, gdyż mnie „przy tym” nie było. Nie, nie było
mnie przy tym. Lecz dzisiaj jest to już psychologicznym faktem, że przy tym byłem,
każdego bowiem, kto tak, jak ja, po wielekroć przeżył i przeżywa jakąś sprawę,
tego straszliwa jego poufałość czyni naocznym i nausznym świadkiem wszystkich
jej, nawet najbardziej ukrytych faz.
Adrian zaprosił telefonicznie swego współtowarzysza węgierskiej podróży do
siebie, do Pfeiffering. I niech przyjeżdża najszybciej, jak może, prosił, gdyż okoliczność, którą chce z nim omówić, jest nagląca. Rudolf zawsze przyjeżdżał natychmiast. Telefon był o dziesiątej rano – w czasie gdy Adrian pracował, wydarzenie
samo przez się szczególne – a już o czwartej po południu skrzypek znalazł się na
miejscu. Miał nadto jeszcze tego wieczoru wziąć udział w koncercie abonamentowym orkiestry Zapfenstösser, o czym Adrian nawet nie pomyślał.
– Rozkazałeś – rzekł Rudolf. – O co chodzi?
– Och, chwileczkę! – odparł Adrian. – Jesteś, a to na razie najważniejsze. Cieszę
się, że cię widzę, i to nawet bardziej niż zwykle. Zachowaj to w pamięci!
– Słowa te – odpowiedział niespodziewanie pięknym zwrotem Rudolf – stanowić będą złote tło wszystkiemu, co mi zamierzasz powiedzieć.
Adrian zaproponował spacer, chodząc rozmawia się lepiej. Schwerdtfeger zgodził się ochoczo, żałując tylko, że nie ma zbyt wiele czasu, gdyż o szóstej musi
już być z powrotem na dworcu, aby nie spóźnić się do pracy. Adrian uderzył się
w czoło i przeprosił go za bezmyślność. Może uzna ją za usprawiedliwioną, gdy go
wysłucha.
Zaczęła się już odwilż. Śnieg, tam gdzie odgarnięto go na boki, roztapiał się już
i rozpływał, na drogach zaczęła się robić paćka. Obaj przyjaciele mieli kalosze.
Rudolf w ogóle nie zdjął swej krótkiej futrzanej kurtki. Adrian zaś włożył płaszcz
z wielbłądziej wełny z paskiem. Ruszyli w kierunku Klammerweiher i szli jego
brzegiem. Adrian zapytał o dzisiejszy program. – Znowu „Pierwsza” Brahmsa jako
„pièce de résistance”? I znowu „Dziewiąta symfonia”? No, to ciesz się, w Adagio
możesz wyrazić przypochlebne rzeczy. – Potem opowiedział, że jako chłopak, jeszcze na długo zanim cokolwiek wiedział o Brahmsie, wymyślił sobie przy fortepianie pewien motyw niemal identyczny z wysoce romantycznym tematem rogu
w ostatniej części,wprawdzie bez owego rytmicznego tricku z ósemką z kropką po
szesnastce, lecz melodycznie całkiem w tym samym duchu.
– Interesujące – powiedział Schwerdtfeger.
No, a ta sobotnia wycieczka? Czy bawił się dobrze? Czy sądzi tak samo o pozostałych?

393

– Nie mogło być chyba przyjemniej – oświadczył Rudolf. Jest przekonany, że
wszyscy mile będą ten dzień wspominać, z wyjątkiem Schildknappa, który się przeliczył z siłami i leży chory. – Zawsze jest zbyt ambitny w towarzystwie kobiet. –
Zresztą on, Rudolf, nie ma powodu do współczucia, gdyż Rüdiger był wobec niego dość impertynencki.
– Wie, że znasz się na żartach.
– Owszem. Ale nie powinien był mi jeszcze dogryzać, kiedy już Serenus tak mnie
pogrążył swoją wiernością dla monarchii.
– To nauczyciel. Trzeba mu pozwolić wykładać i poprawiać.
– Czerwonym atramentem, tak. Obaj zresztą są mi teraz całkowicie obojętni, kiedy jestem tutaj, a ty masz mi coś do powiedzenia.
– Słusznie. A ponieważ mówiliśmy o tej wycieczce, właściwie doszliśmy już do
sedna sprawy – sprawy, w której mógłbyś mnie teraz wielce zobowiązać.
– Zobowiązać? No?
– Powiedz, co sądzisz o Marie Godeau?
– O pannie Godeau? Ona chyba każdemu musi się podobać. Z pewnością podoba
się i tobie?
– „Podobać” to chyba niewłaściwe określenie. Chcę ci wyznać, że już od czasów Zurychu jestem nią poważnie zajęty; że trudno mi uważać spotkanie z nią za
epizod jedynie; że myśl, iż niebawem znowu stąd wyjedzie, jest mi ciężka do zniesienia. Jest mi tak, jakbym pragnął i musiał widzieć ją zawsze, mieć ją zawsze przy
sobie.
Schwerdtfeger przystanął i spojrzał temu, który tak mówił, najpierw w jedno,
a potem w drugie oko.
– Naprawdę? – powiedział, znowu ruszając z miejsca i opuszczając głowę.
– Tak, naprawdę – potwierdził Adrian. – Jestem pewien, że nie masz mi za złe
zaufania, jakim cię obdarzam. Zaufanie to polega właśnie na tym, że czuję się go
pewien.
– Bądź pewien! – mruknął Rudolf.
A na to znów Adrian:
– Spójrz na to wszystko po ludzku! Jestem już w latach, już bliski czterdziestki.
Czy jako przyjaciel możesz mi życzyć, abym resztę swoich dni spędził w tej pustelni? Powiadam, potraktuj mnie jako człowieka, któremu może się przecież przydarzyć, że z pewnym lękiem przed przegapieniem, z lękiem przed owym za-późno-już,
tęskni za ciepłem rodzinnym, za w najpełniejszym znaczeniu tego słowa odpowiednią towarzyszką życia, słowem za spokojniejszą, bardziej ludzką atmosferą – nie
dla wygody jedynie i aby na miększym spoczywać posłaniu, lecz przede wszystkim
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dlatego, że obiecuje sobie po tym zwiększenie swej chęci i siły do pracy, dobre,
wielkie i ludzkie treści swych przyszłych dzieł.
Schwerdtfeger milcząc przeszedł parę kroków. Potem rzekł przygnębiony:
– Cztery razy powiedziałeś teraz: „człowiek” i „po ludzku”. Liczyłem. Szczerość
za szczerość: coś się we mnie kurczy, gdy używasz tego słowa, kiedy odnosisz je
do samego siebie. Wydaje się tak niewiarygodnie niestosowne i – tak, zawstydzające w twoich ustach. Wybacz, że to mówię! Czyż muzyka twoja była dotychczas
nieludzka? Tedy w końcu zawdzięcza swą wielkość właśnie swej nieludzkości.
Wybacz tę naiwną uwagę! Nie chciałbym nigdy usłyszeć twego po ludzku inspirowanego dzieła.
– Nie? Nie chciałbyś tego w ogóle? A przecież trzykrotnie już odegrałeś przed
ludźmi jedno z nich? Pozwoliłeś je sobie dedykować? Wiem, że nie masz zamiaru
mówić mi rzeczy okrutnych. Ale czy nie uważasz, że okrutnym jest mówić mi, iż
tylko nieludzkości zawdzięczam to, czym jestem, że człowieczeństwo mi nie przystoi? Okrutnym i bezmyślnym – tak, jak zawsze zresztą okrucieństwo wywodzi
się z bezmyślności? Że nie mam nic wspólnego z człowieczeństwem, że nic z nim
wspólnego mieć mi nie wolno, mówi mi ktoś, kto z podziwu godną cierpliwością
pozyskał mnie dla spraw ludzkich, nawrócił na mówienie sobie „ty”, ktoś, przy kim
po raz pierwszy w życiu znalazłem ludzkie ciepło.
– Wydaje się, że było to tymczasową namiastką.
– A gdyby nawet? Gdyby chodziło tylko o wprawienie się w człowieczeństwo,
o wstępne niejako do niego studium, które przez to, że nim było, nie utraciło nic
ze swej wartości? Był w moim życiu ktoś, czyja serdeczna wytrwałość – można
by niemal rzec: śmierć przezwyciężyła; kto wyzwolił we mnie człowieczeństwo,
nauczył mnie szczęścia. Nikt o tym może nie będzie wiedział, nie odnotują tego
w żadnej mojej biografii. Ale czyż to przyniesie uszczerbek zasłudze tego człowieka, umniejszy szacunek, jaki potajemnie mu przysługuje?
– Umiesz odwrócić te sprawy w bardzo dla mnie pochlebny sposób.
– Nie odwracam ich, przedstawiam je takimi, jakie są.
– Właściwie mowa jednak nie o mnie, lecz o Marie Godeau. Chcąc ją zawsze
widzieć, zawsze mieć koło siebie, jak mówiłeś, powinieneś wziąć ją za żonę.
– To jest moim życzeniem, moją nadzieją.
– Och! A czy ona wie o twoich zamiarach?
– Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie dysponuję środkami wyrazu, aby
przedstawić jej moje uczucia i pragnienia, – a zwłaszcza w obecności innych osób,
wobec których czuję się nieco skrępowany w roli zalotnika i Celadona.
– Czemuż jej nie odwiedzisz?

395

– Bo czuję opory przed zaskoczeniem jej wprost wyznaniami i propozycjami,
których, wskutek mej nieporadności, zapewne absolutnie się nie spodziewa. Wciąż
jeszcze jestem w jej oczach po prostu interesującym samotnikiem. Lękam się jej
zmieszania i – być może – przedwczesnej a odmownej odpowiedzi, mogącej z tego
wyniknąć.
– Dlaczego do niej nie napiszesz?
– Bo prawdopodobnie wprawiłbym ją tym w jeszcze większe zmieszanie. Musiałaby odpowiedzieć, a nie wiem, czy jest człowiekiem pióra. I jakże musiałaby
mnie oszczędzać, gdyby zmuszona była powiedzieć: „nie”! I jakże bolesna byłaby
dla mnie ta wymuszona oględność! Lękam się również abstrakcyjności takiej wymiany listów – mogłaby, jak mi się wydaje, zagrażać mojemu szczęściu. Niechętnie wyobrażam sobie Marie samotnie, na własną rękę odpowiadającą pismem na
pismo, nie ulegającą przy tym żadnym wpływom osobistym – chciałbym niemal
powiedzieć: żadnemu naciskowi osobistemu. Widzisz, obawiam się ataku wprost
i obawiam się również drogi listownej.
– Jaką więc widzisz drogę?
– Mówiłem już przecież, że mógłbyś mi bardzo pomóc w tej trudnej sprawie.
Chciałbym ciebie do niej posłać.
– Mnie?
– Ciebie, Rudi. Czyż wydaje ci się to takim nonsensem, że zasługę twoją wobec
mnie – mam pokusę powiedzieć: wobec zbawienia mej duszy – tę zasługę, o której
potomność nie będzie wiedzieć, a może i wiedzieć będzie – że zasługę tę dopełnisz
w ten właśnie sposób, stając się pośrednikiem, tłumaczem pomiędzy mną a życiem,
rzecznikiem moim wobec szczęścia? Taki mi przyszedł pomysł, myśl nagła, jak
przy komponowaniu. Trzeba zresztą zawsze z góry zakładać, że pomysł taki nigdy
nie bywa całkiem nowy. Bo cóż może być w zapisie nutowym absolutnie nowego!
Lecz tak, jak się rzeczy mają, tutaj, w tym powiązaniu i w tym oświetleniu, rzeczy
dawne mogą się stać nowymi, nowymi poniekąd wobec życia, oryginalnymi i jednorazowymi.
– Nie dbam o nowość. To, co mówisz, jest aż nadto nowe, aby mnie zaskoczyć.
Jeśli cię dobrze rozumiem, mam wobec Marie odegrać rolę twego swata, prosić
w twoim imieniu o jej rękę?
– Dobrześ mnie zrozumiał – zresztą nie mogłeś chyba źle zrozumieć. Łatwość,
z jaką mnie rozumiesz, świadczy o naturalności całej sprawy.
– Tak sądzisz? – Czemuż nie poślesz swego Serenusa?
– Chyba chcesz zakpić z mego Serenusa. Widocznie śmieszy cię obraz mego
Serenusa w roli miłosnego gońca. Właśnie mówiliśmy o osobistych wrażeniach,
których dziewczyna nie powinna być przy podejmowaniu decyzji całkowicie po396

zbawiona. Nie dziwże się, że wyobrażałem sobie, iż przychylniej twoich słów wysłucha niż słów wysłannika o drewnianym obliczu.
– Wcale nie jestem usposobiony do żartów, Adri, już choćby z tej przyczyny, że
oczywiście przejmuje mnie to, a poniekąd i w uroczysty nastrój wprawia rola, jaką
przypisujesz mi w swoim życiu, a nawet wobec potomności. O Zeitbloma spytałem
tylko, ponieważ o tyle dłużej jest już twoim przyjacielem –
– Tak, dłużej.
– Dobrze, więc tylko dłużej. Lecz nie sądzisz, że właśnie to „tylko” mogłoby mu
ułatwić zadanie, uczynić go do tego zdatniejszym?
– Słuchaj, a gdybyśmy tak wreszcie zostawili go w spokoju? Moim zdaniem
nie ma on po prostu nic wspólnego ze sprawami miłości. Tobie przecież, nie jemu,
zwierzyłem się, ty wiesz wszystko, przed tobą, jak to dawniej mówiono, odkryłem
najgłębsze tajniki mego serca. Jeśli teraz wyruszysz do niej, pozwólże i jej w mym
sercu czytać, opowiedz jej o mnie, mów o mnie dobrze, ostrożnie wyjaw jej uczucia, jakie dla niej żywię, tęsknotę całego życia, jaka z nimi się łączy! Wysonduj ją
łagodnie i wesoło, miło, tak, jak ty to potrafisz, dowiedz się, czy – no tak, czy mogłaby mnie pokochać! Zrobisz to? Nie zobowiązuję cię, abyś przywiózł mi jej ostateczną zgodę. Boże uchowaj! Odrobina nadziei całkowicie wystarczy jako rezultat
twej misji. Jeśli powrócisz z tym tylko, że myśl dzielenia ze mną życia nie jest jej
całkowicie wstrętna i przerażająca – wtedy nadejdzie moja godzina, wtedy sam już
pomówię z nią i z jej cioteczką.
Pozostawili Rohmbühel po lewej i szli teraz przez sosnowy lasek za nim leżący,
gdzie z drzew kapała woda. Potem skręcili na drogę u skraju wsi, wiodącą z powrotem. Ten i ów ze spotykanych komorników i chłopów witał po nazwisku długoletniego gościa Schweigestillów. Rudolf po chwili milczenia odezwał się znowu:
– Uwierzysz chyba, że łatwo mi będzie dobrze tam mówić o tobie. Tym łatwiej,
Adri, że ty sam tak dobrze o mnie mówiłeś wobec niej. Chcę jednak być wobec
ciebie całkiem szczery – tak szczery, jak ty przede mną. Gdy zapytałeś mnie, co
sądzę o Marie Godeau, miałem od razu gotową odpowiedź, że musi się ona chyba
każdemu podobać. Chcę ci wyznać, że odpowiedź ta zawierała więcej, niż można
w niej było tylko dosłyszeć. Nigdy bym ci tego nie wyznał, gdybyś, jak to w starym, poetyckim języku wyraziłeś, nie odkrył przede mną tajników twego serca.
– Z niekłamanym napięciem czekam więc twojego wyznania.
– Właściwie już je usłyszałeś. Ta panna – nie lubisz tego określenia – a więc ta
dziewczyna, Marie, również i mnie nie jest obojętna, – a jeśli powiadam nieobojętna, to prawda bynajmniej nie została jeszcze prawdziwie powiedziana. Wydaje mi
się, że jest ona najbardziej uroczym i wdzięcznym wcieleniem kobiecości, jakie
dotąd spotkałem. Już w Zurychu – grałem tam przecież – grałem c i e b i e , byłem
rozpalony i chłonny – ona mi to zadała. A tutaj – wiesz, tę wycieczkę ja przecież
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zaproponowałem, a w międzyczasie, o czym nie wiesz, widziałem ją także, piłem
herbatę w „Pension Gisella”z nią i z tante Isabeau, rozmawialiśmy strasznie miło...
Powtarzam, Adri, że tylko dzięki dzisiejszej naszej rozmowie, tylko w imię wzajemnej naszej szczerości zacząłem mówić o tym –
Leverkühn milczał przez chwilę. Potem powiedział głosem osobliwie i wieloznacznie drżącym:
– Nie, o tym nie wiedziałem. Ani o twoich uczuciach, ani o herbacie. Widocznie
w niemądry sposób zapomniałem o tym, że ty także jesteś z krwi i kości, że nie jesteś opancerzony azbestem przeciwko urokom piękna i wdzięku. Kochasz ją więc
albo, powiedzmy, jesteś w niej zakochany. Ale pozwól zadać sobie jedno pytanie.
Czy tak ma się sprawa, że zamiary nasze się krzyżują, że chciałeś ją prosić, aby
została twoją żoną?
Schwerdtfeger zdawał się zastanawiać. Potem powiedział:
– Nie, o tym dotychczas nie myślałem.
– Nie? A może po prostu zamierzałeś ją uwieść?
– Co ty mówisz, Adrianie! Nie mów tak! Nie, nie myślałem i o tym.
– No, to pozwól sobie powiedzieć, że twoje wyznanie, to szczere wyznanie, za
które ci jestem wdzięczny, raczej jeszcze bardziej skłania mnie do usilniejszego
nalegania na moją uprzednią prośbę niż do jej wycofania.
– Jak to rozumiesz?
– Rozumiem to w wielorakim sensie. Wybrałem cię do tej miłosnej przysługi,
ponieważ znajdziesz się przy tym znacznie bardziej w swoim żywiole niż, na przykład, Serenus Zeitblom. Dlatego, że promieniuje z ciebie coś, czego jemu brak, a co,
sądzę, przychylne będzie moim zamiarom i nadziejom. To jedno. Ale okazuje się,
że ponadto podzielasz w pewnym stopniu moje uczucia, mimo iż, jak mnie zapewniłeś, nie podzielasz zamiarów. Będziesz więc wyrażał uczucia własne – w moim
imieniu i na rzecz moich zamiarów. Nie potrafiłbym sobie wyobrazić bardziej odpowiedniego i powołanego dla sprawy tej wysłannika.
– Jeśli widzisz to w takim świetle –
– Nie sądź, że tylko w takim je widzę! Widzę to również w świetle ofiary, a ty
doprawdy masz prawo żądać, żebym tak właśnie to widział. Żądaj tylko! Żądaj
tego z naciskiem! Gdyż znaczy to, że uznając ofiarę, chcesz ją złożyć. Składasz ją
w duchu tej roli, którą odgrywasz w moim życiu, dopełniając zasług, jakie położyłeś
wobec mego człowieczeństwa, co może pozostanie, a może nie pozostanie tajemnicą dla świata. Przyrzekasz mi?
Rudolf odparł:
– Tak, pójdę i według najlepszej woli pokieruję twoją sprawą.
– Uścisk ręki – powiedział Adrian – otrzymasz za to ode mnie na drogę.
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Doszli do domu i Schwerdtfegerowi pozostało jeszcze dość czasu na spożycie
wraz z przyjacielem skromnego posiłku w sali Nike. Gereon Schweigestill zaprzągł dla niego konia, ale pomimo prośby Rudolfa, żeby sobie nie przeszkadzał,
Adrian zajął obok niego miejsce w twardo resorowanym wózku, żeby go odwieźć
na stację.
– Nie, to przystoi. Dziś przystoi to w szczególności – oświadczył.
Pociąg, dostatecznie powolny, aby zatrzymać się w Pfeiffering, zajechał, a przez
opuszczone okno zamienili uścisk dłoni.
– Ani słowa więcej – powiedział Adrian. – Załatw to jak najlepiej. Załatw to
miło!
Podniósł rękę, zanim odwrócił się ku wyjściu. Tego, który oto odjeżdżał, nigdy
już więcej nie zobaczył. List tylko otrzymał jeszcze od niego, list, na który odmówił jakiejkolwiek odpowiedzi.

XLII
Gdy dziesięć czy jedenaście dni później znowu go odwiedziłem, miał już ten list
w rękach i objawił mi niezłomną swą decyzję odpowiedzenia nań milczeniem. Był
blady i sprawiał wrażenie człowieka, na którego spadł ciężki cios, wrażenie takie
sprawiał zaś szczególnie dlatego, że tendencja, którą zresztą już od pewnego czasu
u niego zaobserwowałem, mianowicie, iż chodząc, przechylał nieco na bok głowę
i tułów, teraz wystąpiła wyraźniej. Był jednak, albo udawał, że jest, absolutnie spokojny, wręcz chłodny, a zdawał się niemal odczuwać potrzebę usprawiedliwienia
się przede mną z tej wzgardliwej obojętności, wzruszeniem ramion jedynie kwitującej popełnioną wobec niego zdradę.
– Sądzę – powiedział – że nie spodziewasz się po mnie żadnych wybuchów moralnego oburzenia i wściekłości. Niewierny przyjaciel. I cóż stąd? Nie potrafię
wzbudzić w sobie wielkiego oburzenia wobec biegu spraw tego świata. Gorzkie to
co prawda i człowiek zadaje sobie pytanie, komu w ogóle ma wierzyć, gdy nasza
prawa ręka mierzy w naszą pierś. Lecz cóż chcesz? Tacy są teraz przyjaciele. Pozostaje mi wstyd – i przekonanie, że zasługuję na cięgi.
Zapytałem, czego mianowicie się wstydzi.
– Zachowania – odparł – tak głupiego, że żywo przypomina zachowanie się uczniaka, który z radości, że oto znalazł gniazdo ptasie, pokazuje je innemu, – a tamten
idzie i kradnie mu je sprzed nosa.
Cóż mogłem innego powiedzieć, jak tylko:
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– Zaufanie trudno doprawdy uważać za wstyd i hańbę. Te raczej złodziejowi
przypisać należy.
Gdybym przynajmniej z większym przekonaniem potrafił wystąpić przeciwko
jego samooskarżeniom! Tymczasem w głębi serca musiałem zgodzić się z nimi,
gdyż postępowanie jego, cała ta historia z wstawiennictwem, ze swataniem akurat
przez Rudolfa, wydawała mi się wymyślna, sztuczna, karygodna i wystarczało mi
wyobrazić sobie, że posłałbym był niegdyś do mojej Heleny, zamiast przemówić
samemu, atrakcyjnego przyjaciela, aby serce me przed nią otworzył, – aby uświadomić sobie całą zagadkową absurdalność jego poczynań. Ale po cóż miałem podsycać jeszcze jego skruchę – jeśli skruchą były jego słowa i wyraz twarzy? Utracił
naraz kochankę i przyjaciela, z własnej winy, trzeba to powiedzieć, – jeśli się, jeślibym j a sam był całkiem pewny, że chodzi tu o winę w sensie nieświadomej
niezręczności, fatalnej nieopatrzności! Jeśliby tylko w te rozważania moje nie wkradało się nieustannie podejrzenie, że on sam mniej lub więcej przewidział był, co
może nastąpić, i że stało się to według jego woli! Czy doprawdy poważnie można
mu było przypisać myśl wykorzystania dla własnych poczynań i zabiegów miłosnych tego, co od Rudolfa „promieniowało”, tej niezaprzeczalnej erotycznej atrakcyjności? Czyż można było wierzyć, że na tym budował? Niekiedy budziło się we
mnie podejrzenie, że on, udając, jakoby spodziewał się ofiary od innego, sam sobie
wybrał złożenie największej ofiary, – że umyślnie chciał połączyć to, co dla wdzięku swego połączone być powinno, i z rezygnacją powrócić do swej samotności.
Lecz myśl taka do mnie raczej była podobna niż do niego. Do mnie, do uwielbienia, jakim go otaczałem, podobne było, że pozornemu błędowi, tak zwanemu głupstwu, jakie rzekomo popełnił, skłonny byłem przypisać tak czuły, tak boleśnie dobrotliwy motyw! Wydarzenia miały postawić mnie oko w oko z prawdą twardszą,
zimniejszą, okrutniejszą, niżeli moja dobrotliwość mogła ją znieść w lodowatym
dreszczu bez osłupienia, – z nie dowiedzioną, niemą, jedynie przez drętwy swój
wzrok dającą się rozpoznać prawdą, która nadal niechaj przetrwa w milczeniu, gdyż
nie jestem człowiekiem, który zdołałby dać jej wyraz. –
Pewien jestem, że Schwerdtfeger, na ile go tylko było stać, udał się do Marie
Godeau z najlepszymi i najrzetelniejszymi zamiarami. Równie pewien jestem jednak, że zamiary te od samego początku nie były oparte na najmocniejszych podstawach, lecz, zagrożone od wewnątrz, dojrzały do rozkładu, rozpadu, odmiany.
To, co powiedział mu Adrian o znaczeniu jego osoby dla życia i człowieczeństwa
przyjaciela, schlebiało próżności Rudolfa i podsyciło ją; przekonanie zaś, że jego
obecna misja z tego znaczenia wynika, przyjął był od przerastającego go intelektualnie interpretatora. Lecz pełna zazdrości uraza, że oto zaszła zmiana w uczuciach
jego zdobyczy, że ma być dla niej już tylko środkiem i narzędziem, przeciwstawiła
się tamtym wpływom i jestem przekonany, iż w głębi ducha Rudolf czuł się w o l n y to znaczy: nie obowiązany do odpłacania wiernością za zachłanną niewierność.
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To wydaje mi się dosyć jasne. Równie jasne wydaje mi się, że chodzenie ścieżkami
miłości w cudzym imieniu, to pełna pokus wędrówka, – zwłaszcza dla fanatyka
flirtu, w którym świadomość, że chodzi o flirt czy podobne do flirtu przedsięwzięcie, musiała rozprzęgać zasady moralne.
Czyż ktokolwiek wątpi, że wszystko, co rozegrało się pomiędzy Marie Godeau
a Rudolfem, potrafię tu oddać równie dosłownie, jak rozmowę w Pfeiffering? Czy
wątpi kto, że i przy tym „byłem obecny”? Nie sądzę. Lecz sądzę również, że szczegółowe rozbudowanie tych wydarzeń nikomu nie jest przydatne ani nawet pożądane.
Brzemienny w skutki rezultat owych wydarzeń – radosny początkowo – jak nie
mnie, lecz innym się wydawało – był, rzecz jasna, skutkiem nie jednej tylko rozmowy. Potrzebna tu była druga jeszcze, do której Rudolf zachęcony został sposobem, w jaki Marie pożegnała go po rozmowie pierwszej. – Wchodząc do małego
przedpokoiku w pensjonatowym mieszkaniu natknął się początkowo na tante Isabeau. Zapytał ją o siostrzenicę, prosząc, aby wolno mu było zamienić z nią kilka
słów w cztery oczy w interesie osoby trzeciej. Starsza pani poprosiła go do saloniku, będącego zarazem pracownią, z uśmieszkiem, wyraźnie wyrażającym niewiarę
w jego słowa o jakiejś trzeciej osobie. Wszedł więc do pokoju Marie, która powitała go uprzejmie, choć z niejakim zaskoczeniem, dając do zrozumienia, że zaraz
powiadomi ciotkę, co on z kolei, ku jej rosnącemu, a przynajmniej wesoło zaakcentowanemu zdumieniu, uznał za zbędne. Ciotka wie o jego przybyciu i przyjdzie
też sama, z chwilą, gdy on zakończy rozmowę z Marie o pewnej, bardzo poważnej
i pięknej sprawie. Cóż na to odpowiedziała? Zapewne coś żartobliwie banalnego.
– Jestem doprawdy zaciekawiona – czy coś w tym rodzaju. I jeszcze, że prosi, aby
się zechciał dla wygłoszenia tej oracji wygodnie rozgościć.
Usiadł obok niej, w fotelu, który przyciągnął do jej rajzbretu. Nikt nie może
twierdzić, że złamał dane słowo. Dotrzymał obietnicy, wypełnił ją rzetelnie. Mówił
jej o Adrianie, o jego znaczeniu i wielkości, które publiczność z wolna dopiero
sobie uświadamia, o jego, Rudolfa, przywiązaniu i podziwie dla tego niezwykłego
człowieka. Mówił o Zurychu, o spotkaniu u Schlaginhaufenów, o dniu spędzonym
w górach. Wyznał jej, że jego przyjaciel ją kocha, – jakże się to robi? W jaki sposób wyznaje się kobiecie miłość innego? Czy należy nachylić się ku niej? Patrzeć
jej w oczy? Prosząco ująć jej rękę, oświadczając, że pragnęłoby się móc złożyć ją
w ręce owej trzeciej osoby? Nie wiem.
Proszono mnie jedynie o przekazanie zaproszenia na wycieczkę nie o oświadczyny. Wiem tylko tyle, że ona spiesznie cofnęła własną rękę czy to z uścisku jego
dłoni, czy też tylko ze swoich kolan, na których ją złożyła; że przelotny rumieniec
zabarwił południową bladość jej policzków, uśmiech zaś zagasł w jej czarnych
oczach. Nie rozumiała, doprawdy nie była pewna, czy rozumie. Zapytała, czy się
nie myli, czy Rudolf jej się oświadcza w imieniu pana doktora Leverkühna? Tak,
usłyszała, wypełnia w ten sposób obowiązek przyjaźni. Adrian prosił go o to przez
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delikatność, jemu zaś wydało się niemożliwym odmówić. Jej wyraźnie chłodna,
wyraźnie ironiczna odpowiedź, że bardzo to pięknie z jego strony, bynajmniej nie
przyczyniła się do złagodzenia jego zmieszania. Dopiero wówczas zdał sobie dokładnie sprawę z nienaturalności swej roli i sytuacji, a przyłączyła się do tego jeszcze obawa, że może być w tym dla niej coś obraźliwego. Zachowanie się Marie,
zachowanie człowieka absolutnie zaskoczonego, przerażało go, a jednocześnie
w głębi duszy radowało. Usiłował jeszcze przez chwilę, jąkając się, bronić swojej
sprawy. Ona nie wie, jak trudno jest odmówić czegokolwiek człowiekowi tego rodzaju. A poza tym on czuje się poniekąd odpowiedzialny za ów zwrot, jaki pod
wpływem tego uczucia dokonał się w życiu Adriana, gdyż on to przecież namówił
go na podróż do Szwajcarii i w ten sposób spowodował spotkanie z nią, z Marie.
Ze wszech miar już osobliwe to, że ów koncert skrzypcowy jest jemu poświęcony,
w rezultacie jednak on właśnie przyczynił się do tego, iż kompozytor z nią się zetknął. Prosi, aby zrozumiała, że poczucie odpowiedzialności wielce zaważyło na
tym, iż z taką gotowością wypełnia życzenie Adriana.
Tu ponownie i energicznie cofnięta została ręka, którą przy prośbie swojej usiłował był ująć. Marie dała mu odpowiedź następującą. Powiedziała, aby nie zadawał
sobie więcej trudu, jej zrozumienie dla roli, jaką się obarczył, to rzecz nieważna.
Przykro jej, że musi zawieść jego przyjacielskie nadzieje, lecz, mimo iż osoba jego
mocodawcy wywarła na niej oczywiście wrażenie, szacunek, jaki do niego czuje,
nie ma nic wspólnego z uczuciami, które mogłyby stanowić podstawę tak elokwentnie proponowanego związku. Znajomość z dr. Leverkühnem była dla niej zaszczytem i radością, lecz niestety, wiadomość, jaką obecnie musi mu zakomunikować,
wyklucza możliwość dalszych spotkań jako zbyt przykrych. Żałuje szczerze, że
musi ująć to w ten sposób, iż zmiana tej sytuacji dotyczy w równym stopniu także
i przekaziciela oraz orędownika tych niewykonalnych życzeń. Niewątpliwie jednak,
po wszystkim, co zaszło, lepiej i łatwiej będzie się już nie widywać. Żegna go więc
uprzejmie; Adieu, monsieur!
Prosił: – Marie! – Lecz wyraziła jedynie zdziwienie, że zna jej imię, po czym powtórzyła słowa pożegnania, które tak wyraźnie wraz z dźwiękiem jej głosu brzmią
mi w uszach: – Adieu, monsieur!
Odszedł więc – z pozoru jak zmyty, w duchu jednak zadowolony aż do uszczęśliwienia. Małżeński projekt Adriana okazał się oczywistym nonsensem, którym
też i był, ona zaś ogromnie miała mu za złe, że on, Rudolf, zgodził się na to, aby
jej go przekazać – zachwycająco była tym urażona. Nie śpieszył się ze złożeniem
Adrianowi relacji z rezultatu owej wizyty, – jakże się cieszył, że salwował się przed
nim szczerym wyznaniem, iż sam nie był obojętny na wdzięki dziewczyny! Co
więc uczynił – siadł i napisał list do Marie Godeau, list, w którym jej mówił, że
z jej „Adieu, monsieur!” nie potrafi ani żyć, ani umrzeć i że w imię życia i śmierci
koniecznie raz jeszcze musi się z nią zobaczyć, a mianowicie po to, aby jej zadać
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pytanie, które już tu, w liście, z całym sercem do niej kieruje: czy nie pojmuje, iż
ktoś z uwielbienia dla kogoś innego potrafi poświęcić się i przejść do porządku
nad własnymi uczuciami, stając się bezinteresownym orędownikiem pragnień tego
innego. I dalej, czy rozumie, że te poskromione, lojalnie opanowane uczucia, swobodnie, a nawet radośnie torują sobie drogę, z chwilą gdy okazuje się, że tamten
żadnych nie ma widoków na to, by zostać wysłuchany. Prosi ją o przebaczenie
zdrady, jakiej dopuścił się był jedynie wobec samego siebie. Nie może tego żałować, lecz czuje się nad wyraz szczęśliwy, widząc, że obecnie nie dopuszcza się
zdrady wobec nikogo, wyznając jej – że ją kocha.
Na taką to modłę. Wcale zręcznie. Ogarnięty entuzjazmem flirtu i, jak mi się
wydaje, pisząc nie w pełni jeszcze świadom, że po jego wystąpieniu w imieniu
Adriana oświadczyny te równają się propozycji małżeństwa, na którą ten flirciarz
sam z siebie nigdy nie byłby wpadł. List ten odczytała Marie cioteczka Isabeau,
dziewczyna bowiem wcale nie chciała go przyjąć. Rudolf nie otrzymał nań żadnej
odpowiedzi. Lecz gdy zaledwie dwa dni później kazał się pokojówce w „Pension
Gisella” zameldować ciotce, nie został odprawiony. Marie była w mieście. Starsza
pani zdradziła mu z żartobliwym wyrzutem, że po jego uprzedniej wizycie dziewczyna przelała kilka łez na jej piersi. Co moim zdaniem było czczym wymysłem.
Ciotka podkreśliła zresztą dumę swej siostrzenicy. Jest ona głęboko uczuciową,
ale dumną dziewczyną. I jakichkolwiek nadziei na okazję do ponownej rozmowy
woli mu nie robić. Ale niechże wie przynajmniej, że nie powinien ustawać w dowodzeniu Marie szlachetności swego postępowania.
Po dwóch dniach przyszedł znowu. Mme Ferblantier – nazwisko ciotki, była
wdową – udała się do pokoju siostrzenicy. Pozostała tam dłuższy czas, w końcu
jednak wyszła i zachęcająco mrugając, pozwoliła mu wejść. Oczywiście przyniósł
kwiaty.
Cóż mam jeszcze powiedzieć? Za stary jestem i zbyt smutny, aby odmalowywać scenę, na szczegółach której nikomu nie może zależeć. Rudolf powtórzył
oświadczyny Adriana – tym razem we własnym imieniu, mimo iż ten szaławiła
tyle się nadawał do stanu małżeńskiego, co ja do roli Don Juana. Ale próżna sprawa zastanawiać się tu nad przyszłością i widokami szczęścia tego związku, któremu przyszłość nie była sądzona, lecz który los gwałtownie obrócić miał w nicość.
Marie odważyła się pokochać tego zdobywcę serc o „małym tonie”, co do którego
rangi artystycznej i zapewnionej już kariery otrzymała przecież gorącą porękę
z nader autorytatywnej strony. Odważyła się na to, sądziła, że zdoła go utrzymać,
przywiązać, oswoić przelotnego ptaka, podała mu ręce, przyjęła jego pocałunek
i w niespełna dwadzieścia cztery godziny cały krąg naszych znajomych obiegła
wesoła nowina, że Rudi został oto usidlony, że koncertmistrz Schwerdtfeger i Marie
Godeau się zaręczyli. Dodawano jeszcze, że zamierza on rozwiązać swą umowę
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z orkiestrą Zapfenstösser, wziąć ślub w Paryżu i tam zaofiarować swe usługi nowej,
dopiero powstającej instytucji muzycznej, Orchestre Symphonique.
Niewątpliwie chętnie by go tam przyjęto, niewątpliwie również pertraktacje na
temat zwolnienia się z Monachium, skąd niechętnie go wypuszczano, mocno się
przeciągały. W każdym jednak razie jego udział w następnym koncercie Zapfenstösser – był to pierwszy koncert po tym, na który w ostatniej dopiero chwili zdołał
był powrócić z Pfeiffering – uważano poniekąd za występ pożegnalny. A że nadto
dyrygent, dr Edschmidt, wybrał na ten właśnie wieczór szczególnie kasowy program z Berliozem i Wagnerem, na koncercie zjawiło się „całe Monachium”. Wiele
znajomych twarzy widać było w krzesłach, a wstając musiałem kłaniać się co chwila:
państwu Schlaginhaufen i stałym uczestnikom ich przyjęć, Radbruchom, Schildknappowi, Jeanette Scheurl, pani Zwitscher, pani Binder-Majorescu i wielu innym,
którzy z pewnością również i dlatego tu przyszli, żeby ujrzeć Rudiego Schwerdtfegera jako narzeczonego, siedzącego przed pulpitem z lewej strony, na samym przodzie podium. Narzeczonej jego nie było zresztą – jak słychać, wróciła już do Paryża.
Złożyłem ukłon Inez Institoris. Przyszła sama, to znaczy: w towarzystwie Knöterichów, lecz bez męża, który był niemuzykalny i wieczór ten wolał zapewne spędzić
w „Allotrii”. Siedziała na sali dość daleko, w sukni, której prostota graniczyła już
prawie z ubóstwem, – z ukośnie wygiętą szyjką, podniesionymi brwiami, usteczkami z nieszczęsną łobuzerią odętymi w ciup, i gdy tak odpowiedziała na mój ukłon,
nie mogłem obronić się przed denerwującym wrażeniem, że ciągle jeszcze uśmiecha się pełna złośliwego triumfu, iż podczas owej długiej wieczornej rozmowy
w swoim salonie tak znakomicie potrafiła wyzyskać moje współczucie i cierpliwość.
Co się tyczy Schwerdtfegera, to wiedząc dobrze, jak wiele ciekawych oczu napotka, wcale prawie w ciągu całego tego wieczoru nie spoglądał na salę. W chwilach, kiedy mógł to robić, stroił swój instrument albo kartkował nuty. Koniec tego
koncertu stanowiła, oczywiście, uwertura do „Śpiewaków norymberskich”, grana
szeroko i wesoło, a i tak już donośne oklaski nasiliły się jeszcze wyraźnie, gdy Ferdynand Edschmidt kazał powstać orkiestrze i dziękując podał rękę pierwszemu
skrzypkowi. Kiedy się ów uroczysty akt odbywał, znajdowałem się już na górze
w środkowym przejściu, troszcząc się o swoją garderobę, którą przy niewielkim
jeszcze ścisku kazałem sobie wydać z szatni. Zamierzałem przejść pieszo przynajmniej część drogi powrotnej, to znaczy drogi do mojego pied-à-terre w Schwabing.
Przy wyjściu spotkałem jednego z uczestników zebrań u Kridwissa, profesora Gilgena Holzschuhera, znawcę Dürera, który również był na koncercie. Uwikłał mnie
w rozmowę, która z jego strony zaczęła się od krytyki dzisiejszego programu: takie
zestawienie Berlioza z Wagnerem, romańskiej wirtuozerii z niemieckim mistrzostwem, to brak smaku, a nadto źle ukryta, bo wyraźna tendencja polityczna. Nazbyt
wygląda na porozumienie niemiecko-francuskie i na pacyfizm, bo przecież ten
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Edschmidt znany jest jako republikanin i jako element narodowo niepewny. Myśl
ta dręczyła go przez cały wieczór. Niestety, dzisiaj wszystko jest polityką, czystość
duchowa już nie istnieje. Aby ją przywrócić, należałoby przede wszystkim postawić na czele wielkich orkiestr ludzi o nieskalanie niemieckim nastawieniu.
Nie powiedziałem mu, że to on właśnie wszystko upolitycznia i że słowo „niemiecki” bynajmniej nie jest dzisiaj synonimem duchowej czystości, lecz raczej
hasłem partyjnym. Zaznaczyłem tylko, że wirtuozeria, romańska czy inna, przejawia się również w utworach Wagnera, cieszących się wszak wielką międzynarodową popularnością, po czym szczęśliwie odwróciłem jego uwagę, rozprawiając na
temat jego artykułu o zagadnieniach proporcji w architekturze gotyckiej, opublikowanego niedawno w piśmie: „Sztuka i Artyści”. Grzecznostki, jakie mu prawiłem
na ten temat, uczyniły go całkiem szczęśliwym, miękkim, apolitycznym i pogodnym, ja zaś skorzystałem z poprawy jego nastroju, aby się z nim rozstać i skręcić
w swoją drogę na prawo, podczas gdy on ruszył w lewo.
Niebawem, minąwszy górny odcinek Türkenstrasse, dotarłem do Ludwigstrasse
i lewą stroną cichej Monumental-Chaussee (co prawda od lat już całkowicie wyasfaltowanej) kroczyłem ku Bramie Zwycięstwa. Wieczór był chmurny i bardzo łagodny, zimowy mój płaszcz zaczął mi na dłuższą metę już nieco ciążyć i przy przystanku na Theresienstrasse zatrzymałem się chcąc zaczekać na jakikolwiek tramwaj
idący do Schwabing. Nie wiem, dlaczego trwało niezwykle długo, zanim jakiś
nadszedł. Zdarzają się oczywiście zatory i opóźnienia w ruchu. Wreszcie nadjechał
tramwaj nr 10, całkiem dla mnie odpowiedni. Jeszcze go słyszę i widzę, jak nadjeżdża od strony Feldherrnhalle. Te monachijskie niebieskie wozy tramwajowe
o barwach bawarskich są bardzo ciężkiej konstrukcji i, czy to z racji swej budowy,
czy dla specjalnych właściwości geologicznych terenu, robią wiele hałasu. Elektryczne iskry strzelały nieustannie spod kół wozu, a mocniej jeszcze w górze, przy
pałąku, gdzie z sykiem rozsypywały się snopami jak zimne ognie.
Tramwaj stanął, a ja przeszedłem z przedniej platformy, przez którą wsiadłem do
wnętrza wozu. Tuż obok odsuwanych drzwi, na lewo od wejścia, znalazłem wolne
miejsce, które widocznie przed chwilą ktoś wysiadając opuścił. Wszystkie miejsca
siedzące były zajęte, przy tylnych drzwiach stało nawet w przejściu dwóch panów,
trzymając się skórzanych uchwytów. Większość jadących była to zapewne powracająca do domu publiczność koncertowa. Wśród nich, pośrodku przeciwległej ławki, siedział Schwerdtfeger, z futerałem skrzypiec wciśniętym między kolana. Z pewnością widział, jak wchodziłem, lecz unikał mego spojrzenia. Pod płaszczem miał
biały szalik zakrywający muszkę frakową, był jednak swoim zwyczajem bez kapelusza. Wyglądał ładnie i młodo z tą swoją nieco nastroszoną gęstwiną jasnych loków,
z twarzą zarumienioną od dokonanej pracy, tak że chwalebne to zziajanie nadawało nawet jego niebieskim oczom wygląd jak gdyby podpuchniętych. Lecz i z tym
było mu do twarzy, jak i z lekko odętymi wargami, którymi tak świetnie umiał gwiz405

dać. Niezbyt szybko orientuję się w otoczeniu; stopniowo też dopiero odkryłem,
że w tramwaju znajdują się jeszcze i inni znajomi. Zamieniłem ukłon z dr. Kranichem, który siedział po tej samej stronie co Schwerdtfeger, lecz zajął miejsce z dala
od niego, tuż przy tylnych drzwiach. Przypadkowe pochylenie się pozwoliło mi
dostrzec ze zdumieniem Inez Institoris, siedzącą po tej samej co i ja stronie, dalej
jednak znacznie ode mnie, bliżej środka, ukosem naprzeciw Schwerdtfegera. Mówię: ze zdumieniem, gdyż nie była to przecież droga do jej domu. Z chwilą jednak,
gdy kilka miejsc dalej zauważyłem jej przyjaciółkę, panią Binder-Majorescu, która
mieszkała daleko za miastem w Schwabing, jeszcze za „Wielką Gospodą”, wywnioskowałem, że pewno Inez ma zamiar wypić u niej wieczorną herbatę.
Teraz jednak zrozumiałem, dlaczego Schwerdtfeger uparcie odwracał swą piękną
głowę przeważnie w prawo, tak że prezentował mi jedynie swój nieco tępy profil.
Nie tylko więc o to mu chodziło, aby zignorować człowieka, którego mógł był uważać za „alter ego” Adriana, i w duchu robiłem mu wyrzuty, że akurat tym tramwajem musi jechać, – wyrzuty zapewne niesprawiedliwe, bo przecież nie było wcale
powiedziane, że wsiadł razem z Inez. Mogła była, tak jak i ja, wsiąść po nim albo,
jeśli rzecz miała się odwrotnie, on na jej widok nie mógł przecież nagle dać drapaka.
Minęliśmy już uniwersytet i właśnie konduktor stanął koło mnie w swych filcowych butach, aby przyjąć dziesiątkę i w zamian wsunąć mi do ręki bilet, gdy stała
się ta rzecz nieprawdopodobna i jak wszystko, co niespodziewane, zrazu całkiem
niepojęta. Strzelanina rozległa się nagle w tramwaju, płaskie, ostre, donośne detonacje, jedna za drugą, trzy, cztery, pięć, z dziką, oszałamiającą szybkością, a naprzeciw Schwerdtfeger, ze swym pudłem od skrzypiec w rękach, osunął się najpierw
na ramię, a potem na kolana siedzącej obok niego po prawej stronie pani, która, na
równi ze swą sąsiadką z lewej, z przerażeniem odsunęła się od niego, podczas gdy
w tramwaju wybuchł powszechny tumult, popłoch i wrzaskliwa panika, zamiast
przytomnej interwencji, na przedzie wozu zaś motorniczy, Bóg wie czemu, nieustannie jak szalony nadeptywał na dzwonek, – być może po to, aby przywołać
policjanta. Oczywiście, nigdzie w pobliżu nie było go ani śladu. W zatrzymanym
tramwaju powstał niebezpieczny niemal tłok, ponieważ jedni z pasażerów chcieli
uciekać, inni zaś znowu, ciekawi lub żądni czynu, cisnęli się z obu platform do
wnętrza. Obaj panowie stojący w przejściu rzucili się wraz ze mną ku Inez – oczywiście o wiele za późno. Nie potrzebowaliśmy jej rewolweru „wydzierać”; upuściła
go, a raczej odrzuciła od siebie i to w kierunku swej ofiary. Twarz jej była biała jak
papier, z ostro zarysowanymi purpurowymi plamami na kościach policzkowych.
Oczy miała zamknięte i uśmiechała się nieprzytomnie, z buzią w ciup.
Trzymano ją za ręce, a ja rzuciłem się do Rudolfa, którego położono na całkiem opustoszałej ławce. Na drugiej leżała zakrwawiona i zemdlona dama, na którą
był upadł, a która, jak się potem okazało, otrzymała nieszkodliwy postrzał w ramię.
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Koło Rudolfa stało już sporo ludzi, wśród nich dr Kranich, który go trzymał za
rękę.
– Cóż to za straszliwy, nieodpowiedzialny i nierozumny czyn! – orzekł pobladły
swym dobitnym, akademicko ukształconym, a przy tym astmatycznym głosem, wymawiając przy tym słowo „straszliwy” w ten sposób, jak to czynią aktorzy. Dodał
jeszcze, że nigdy bardziej niż w tej chwili nie żałuje, iż nie jest medykiem, lecz
tylko numizmatykiem, i doprawdy w danej chwili numizmatyka wydała mi się najbardziej niepotrzebną ze wszystkich nauk, mniej nawet przydatną od filologii, co
oczywiście jest nieuzasadnioną opinią. W rzeczy samej na miejscu nie było żadnego
lekarza, ani jednego wśród publiczności koncertowej, mimo że lekarze bywają
przecież muzykalni, choćby dlatego, że jest między nimi tak wielu Żydów. Pochyliłem się nad Rudolfem. Dawał jeszcze znaki życia, lecz był straszliwie trafiony.
Pod jednym jego okiem znajdowała się krwawiąca rana wlotowa. Inne kule, jak się
okazało, przebiły mu szyję, płuca i wieńcowe naczynia serca. Uniósł głowę usiłując
coś powiedzieć, lecz natychmiast krwawa piana wystąpiła mu na wargi, których
łagodne odęcie wydało mi się naraz piękne i wzruszające, wywrócił oczy, a głowa
jego twardo opadła na drewnianą ławę.
Nie potrafię powiedzieć, jak nieprzeparta, rozpaczliwa litość dla tego człowieka
mnie ogarnęła. Poczułem, że w pewien sposób zawsze był mi bliski, i muszę wyznać, że współczucie moje wobec niego było znacznie większe niż wobec owej
nieszczęsnej, w upadku swym na pewno godnej politowania, która wskutek cierpienia i odurzającego je, demoralizującego nałogu, stała się zdolna do popełnienia
tak ohydnego czynu. Oświadczyłem, że jestem dobrym znajomym obojga, i poradziłem, aby przenieść ciężko rannego na uniwersytet, gdzie od woźnego można
będzie zadzwonić po pogotowie i policję i gdzie, o ile mi wiadomo, znajduje się
także niewielki punkt opatrunkowy. Zarządziłem również, aby przeprowadzono tam
sprawczynię zabójstwa.
Wszystko to wykonano. Jakiś gorliwy młodzieniec w okularach wyniósł wraz
ze mną nieszczęsnego Rudolfa z wozu, za którym zrobił się już zator z dwóch czy
trzech tramwajów. Z jednego z nich wybiegł ku nam wreszcie jakiś lekarz z walizeczką, dyrygując całym tym transportem, raczej niepotrzebnie. Nadbiegł również
reporter prasowy usiłując zasięgnąć informacji. Męczy mnie dotąd wspomnienie,
z jakim trudem zdołaliśmy w końcu wydzwonić woźnego z jego mieszkania na
parterze. Lekarz, młody człowiek, który się wszystkim przedstawiał, usiłował, gdy
ułożono nieprzytomnego na sofie, udzielić mu pierwszej pomocy. Karetka pogotowia niespodziewanie szybko przybyła na miejsce. Rudolf, jak mi to lekarz zaraz
po badaniu jako rzecz niestety prawdopodobną zapowiedział, zmarł w drodze do
miejskiego szpitala.
Co się mnie tyczy, przyłączyłem się do później przybyłych funkcjonariuszy policji i ich spazmatycznie teraz szlochającej aresztantki, aby zorientować komisarza
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w okolicznościach jej życia i nastawać na przekazanie jej do kliniki psychiatrycznej.
Oświadczono mi jednak, że tej nocy nie da się to już zrobić.
Na wieżach kościelnych biła północ, gdy opuściłem urząd i, rozglądając się za
taksówką, ruszyłem w czekającą mnie jeszcze cierpką drogę: na Prinzregentenstrasse. Uważałem za swój obowiązek powiadomić małego małżonka o wszystkim,
co zaszło, oszczędzając go przy tym w miarę możliwości. Taksówkę znalazłem
dopiero wtedy, gdy nie warto już było z niej korzystać. Drzwi domu zastałem zamknięte, ale na mój dzwonek zapalono światło na schodach i Institoris zszedł na
dół we własnej osobie, – aby zastać przed wejściem mnie zamiast swej żony. Miał
osobliwy sposób łapania powietrza ustami przy jednoczesnym przysysaniu dolnej
wargi do zębów.
– Co? Jak to? – wybełkotał. – To pan? Co pan tu... Czy pan mi chce...
Na schodach nie mówiłem prawie nic. Na górze, w jego salonie, tam gdzie słuchałem żenujących wyznań Inez, opowiedziałem mu po paru słowach wstępu o wszystkim, czego byłem świadkiem. Stał, a gdy skończyłem mówić, usiadł szybko w jednym z wiklinowych foteli, potem jednak okazał opanowanie człowieka, który od
dawna żył już w przygnębiająco groźnej atmosferze.
– A więc tak – powiedział. – Tak musiało się stać. – I wyraźnie można było pojąć, że z lękiem oczekiwał był jedynie, jak się „to” stanie.
– Pójdę do niej – oznajmił jeszcze, wstając znowu. – Mam nadzieję, że mi tam
(miał na myśli areszt policyjny) pozwolą z nią mówić.
Na tę noc wolałem nie robić mu zbytnich nadziei, on jednak słabym głosem
oświadczył, że obowiązkiem jego jest spróbować, narzucił płaszcz i wybiegł z mieszkania.
Sam w tym pokoju, gdzie popiersie Inez spoglądało w tak dystyngowany i fatalny sposób z postumentu, myśli moje zwróciły się tam, dokąd, jak łatwo uwierzyć,
podczas ostatnich godzin nie jeden raz już się uparcie zwracały. Wydało mi się, że
muszę jeszcze komuś oznajmić bolesną nowinę. Lecz osobliwe jakieś odrętwienie
opanowało moje członki, a nawet mięśnie twarzy, uniemożliwiając mi zdjęcie słuchawki telefonicznej i zamówienie połączenia z Pfeiffering. Nieprawda zresztą,
zdjąłem ją, trzymałem w opuszczonej ręce i słyszałem przytłumione, podmorskie
jakby zgłoszenie się urzędującej telefonistki. Ale zrodzone z chorobliwego już
przemęczenia wyobrażenie, że oto całkiem zbytecznie zaalarmuję po nocy dom
Schweigestillów, że w c a l e n i e p o t r z e b a , abym opowiadał Adrianowi
o swoich przeżyciach, a nawet że w jakiś sposób ośmieszę się tym, unicestwiło mój
zamiar i odłożyłem słuchawkę z powrotem na widełki.
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XLIII
Opowieść moja zbliża się ku końcowi – jak wszystko. Wszystko tłoczy się i pędzi
ku końcowi, pod znakiem końca stoi świat – stoi pod znakiem tym przynajmniej
dla nas, Niemców, których tysiącletnie dzieje obalone, doprowadzone ad absurdum,
złowrogo chybione, zbłąkane w bezdrożach, jak tego dowodzą skutki, kończą się
nicością, rozpaczą, niebywałym bankructwem, stoczeniem się w otchłań piekielną
wśród grzmotu roztańczonych płomieni. Jeśli prawdą jest to, co głosi niemieckie
przysłowie, że wszelka droga do dobrego celu dobra jest w każdej ze swych części,
to uznać należy, że droga, która zawiodła nas ku temu potępieniu – a używam tu
tego słowa w jego najbardziej ścisłym, religijnym znaczeniu – potępieńcza była powszędy, w każdym swoim punkcie i zwrocie, choć gorzkie to dla miłości doświadczenie pogodzić się z tą logiką. Nieubłagane uznanie potępienia nie jest jednak
równoznaczne z zaparciem się miłości. Ja, skromny niemiecki człowiek i uczony,
kochałem wiele z tego, co niemieckie, ba, niepozorne moje życie zdolne było do
wyrzeczenia i ofiary, poświęcone miłości, często pełnej przerażenia, zawsze pełnej
troski, lecz wiekuiście dochowującej wiary wybitnemu niemieckiemu człowiekowi
i artyście, którego tajemna grzeszność i straszliwe zejście nie były w stanie przeważyć owej miłości, będącej – kto wie? – może jedynie odblaskiem Łaski.
Skurczony w oczekiwaniu na przeznaczenie, poza spełnienie którego człowiek
już myślą sięgnąć się nie ośmiela, tkwię oto w mojej samotni we Freising, unikając
widoku potwornie zdewastowanego Monachium, powalonych posągów, domów,
których fasady spoglądając pustymi oczodołami okien zakrywają ziejącą za nimi
pustkę, lecz skłonne są ją odsłonić, pomnażając gruz, leżący już na bruku. Serce
moje kurczy się z litości nad szaleństwem moich synów, którzy na równi z masami
ludu wierzyli, radowali się, ponosili ofiary i walczyli, a teraz od dawna już, jak
miliony im podobnych, z otępiałym wzrokiem doznają otrzeźwienia, które prowadzi do ostatecznej beznadziejności i najgłębszej rozpaczy. Duchowa ta klęska nie
zbliży ich do mnie, który nie mogłem podzielić ich wiary ani cieszyć się ich szczęściem. I z tego jeszcze zresztą zarzut mi uczynią, – tak, jakby te sprawy inny mogły
przybrać obrót, gdybym wraz z nimi prześnił ten ohydny sen. Bóg niechaj im dopomoże. Jestem sam z moją staruszką Heleną, która troszczy się o doczesne moje
potrzeby, a której niekiedy odczytuję z tej opowieści fragmenty, jakie w prostocie
ducha swego pojąć może, opowieści, której doprowadzenie do końca stało się dla
mnie jedynym marzeniem wśród ogólnej katastrofy.
Proroctwo końca, nazwane „Apocalipsis cum figuris”, rozległo się po raz pierwszy, jaskrawo i wspaniale, w lutym 1926 roku we Frankfurcie nad Menem, w rok
mniej więcej po przerażających wypadkach, o których opowiedziałem, i być może,
że przygnębienie, które one właśnie wywołały, przyczyniło się po części do tego,
że Adrian nie przemógł się, aby przezwyciężyć swoją wrodzoną rezerwę i wziąć
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osobisty udział w owym koncercie, niezwykle sensacyjnym, choć nie brakło z jego
okazji złośliwego wrzasku i głupawego rechotu. Nigdy zresztą nie usłyszał tego
dzieła, jednego z dwóch najbardziej dobitnych świadectw jego twardego i dumnego
życia, – nad czym zresztą nie należy chyba zbytnio ubolewać, zważywszy, co sam
mówił na temat „słyszalności” muzyki. Poza mną, który zdołałem się jednak na tę
podróż zwolnić, z kręgu naszych znajomych jedynie miła Jeanette Scheurl, mimo
skromnych swoich finansowych zasobów, zdołała pojechać na ów koncert do Frankfurtu, opowiadając o nim później przyjacielowi w Pfeiffering swym tak bardzo
swoistym, z francuszczyzny i gwary bawarskiej zmieszanym dialektem. W okresie
tym szczególną przyjemność sprawiały mu spotkania z tą elegancką chłopką: nie
ma co, obecność jej wpływała na niego dobroczynnie i kojąco, jakaś ochronna siła
z niej promieniowała i naprawdę widziałem ich oboje siedzących w kącie izby
opata, r ę k a w r ę k ę , milczących i jakby bezpiecznych. To ręka w rękę było
do niego niepodobne, była to zmiana, którą spostrzegłem ze wzruszeniem, z radością nawet, ale też i nie bez obawy.
Bardziej niż kiedykolwiek lubił też w tym okresie przebywać w towarzystwie
Rüdigera Schildknappa, podobnookiego. Wprawdzie skąpił on siebie po dawnemu;
gdy jednak wreszcie się zjawiał, obdarty gentleman, gotów był zawsze do dalekich
spacerów, które Adrian tak lubił, zwłaszcza kiedy nie mógł pracować, a które Rüdiger przyprawiał gorzkim i groteskowym komizmem. Biedny jak mysz kościelna,
miał on podówczas wiele kłopotów ze swym zaniedbanym i zepsutym uzębieniem
i nieustannie opowiadał o niesumiennych dentystach, którzy udawali, że leczą go
z przyjaźni, potem jednak nieoczekiwanie stawiali niemożliwe warunki, o systemach spłacania rat, przekroczonych terminach, po upływie których zmuszony był
zwrócić się po radę do innego lekarza, wiedząc doskonale, że i jego roszczeń nigdy
nie będzie mógł ani chciał zaspokoić, i temu podobnie. Wśród okropnych męczarni
wciśnięto mu duży mostek na pozostałe, obolałe korzenie, które niebawem pod tym
ciężarem jęły się chwiać, tak że makabryczna konieczność usunięcia tej sztucznej
budowli groziła zaciągnięciem nowych długów, których nigdy nie zdoła spłacić. –
To wszystko – się – wali – oznajmiał ponuro, nie tylko jednak nie miał nic przeciwko temu, że Adrian śmiał się do łez ze wszystkich jego nieszczęść, lecz zdawał się
specjalnie do tego właśnie dążyć i skręcał się przy tym w chłopięcym śmiechu.
Ten jego wisielczy humor odpowiadał właśnie w tym czasie samotnikowi, ja
zaś, nie posiadając niestety w tym kierunku zdolności i nie umiejąc go rozweselić,
czyniłem, co mogłem, aby zapewnić mu to towarzystwo, namawiając opornego
przeważnie Rüdigera do odwiedzin w Pfeiffering. Życie Adriana bowiem upływało
w ciągu całego tego roku bezczynnie: dotknęła go atrofia myśli, bezwład ducha, co
niezwykle go, jak z listów do mnie wynikało, przerażało, upokarzało i dręczyło
i co, przynajmniej tak mi to tłumaczył, było głównym powodem, dla którego nie
pojechał był do Frankfurtu. Niepodobna zajmować się dokonaną już pracą w stanie
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niemożności stworzenia czegoś lepszego. Przeszłość znieść można jedynie czując
swoją nad nią przewagę, lecz nie podziwiając jej głupio, w świadomości aktualnego
bezwładu. „Pustawą, niemal głupawą” zwał w listach, pisanych wówczas do mnie,
do Freising, swoją „psią egzystencję”, „bezpamiętliwą, nieznośnie idylliczną roślinną wegetację”, której przeklinanie jest jedyną jeszcze, choć żałosną honorową
ucieczką, a co potrafi doprowadzić go do tego, że będzie życzył sobie nowej wojny,
rewolucji czy temu podobnego światowego zgiełku, byle tylko zostać wyrwanym
z otępienia. O komponowaniu nie ma już teraz dosłownie zielonego pojęcia, zupełnie nie potrafi sobie przypomnieć, jak się to robi, i wierzy najmocniej, że nigdy już
a n i j e d n e j nuty nie napisze. „Niechże się piekło nade mną zlituje!”, „Módl
się za moją biedną duszę!” – takie to zwroty powtarzają się w tych dokumentach,
które, choć tak wielką napawały mnie troską, podnosiły mnie wszakże na duchu,
mówiłem sobie bowiem, że teraz już tylko ja, towarzysz lat dziecinnych, i nikt poza
mną na świecie – mogę być odbiorcą takich zwierzeń.
W odpowiedziach moich usiłowałem go pocieszyć, wspominając, że człowiekowi zazwyczaj trudno sięgnąć myślą poza swój stan obecny, który zawsze, ze względów uczuciowych, choć wbrew rozumowi, skłonny jest uważać za stały już swój
los, będąc niezdolnym, żeby się tak wyrazić, wyjrzeć za następny zakręt – co, być
może, bardziej jeszcze odnosi się do okresów cierpienia niż do okresów szczęścia.
Wyczerpanie jego daje się w zupełności wyjaśnić skutkami okrutnych rozczarowań,
jakie ostatnio przeżył. I byłem na tyle słaby a „poetyczny”, że odłogi jego ducha
porównałem do „odpoczywającej zimą ziemi”, w łonie której tajemnie, nowe już
przygotowując pędy, pulsuje życie – obraz, jak sobie zdawałem sprawę, niedopuszczalnie dobroduszny, bynajmniej nie przylegający do skrajności jego egzystencji, do przerzutów od twórczego uniesienia po pokutne otępienie, którym podlegał.
Ponadto ze stagnacją sił twórczych połączone było również – raczej jako objaw
towarzyszący niż jako przyczyna – nowe pogorszenie jego stanu zdrowia. Ciężkie
ataki migreny zmuszały go do przebywania w ciemnościach, katary żołądka, oskrzeli i krtani dokuczały mu na przemian w ciągu całej tej zimy 1926 roku i same by już
uniemożliwiły mu podróż do Frankfurtu – tak zresztą, jak uniemożliwiły mu inną
jeszcze, od strony ludzkiej nawet pilniejszą, konieczniejszą, ważniejszą, a przecież
kategorycznym wyrokiem lekarza absolutnie wzbronioną.
Równocześnie bowiem i – osobliwy to zbieg okoliczności – niemal tego samego
dnia – zeszli pod koniec tego roku ze świata Max Schweigestill i Jonathan Leverkühn, obaj siedemdziesięciopięcioletni, – ojciec i gospodarz bawarskiego gospodarstwa, gdzie Adrian od tylu już lat gościł, i rodzony jego ojciec na dalekiej zagrodzie
Buchel. Telegram matki, oznajmiający mu łagodny zgon „spekulatora”, zastał go
przy marach równie namiętnego palacza fajki i równie skromnego myśliciela, tyle
że innej gwary, który ciężar gospodarki od dawna stopniowo przekazywał dziedzicowi swemu i synowi, Gereonowi, tak jak zapewne tamten, w Buchel, przekazywał
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je swemu Georgowi i obecnie całkiem już przekazał. Adrian mógł być pewien, że
Elsbeth Leverkühn z takim samym cichym opanowaniem i taką samą rozsądną zgodą na bieg ludzkich spraw przyjęła tę śmierć, co matka Schweigestill. O wyjeździe
na pogrzeb do Saskiej Turyngii przy ówczesnym stanie zdrowia Adriana nie mogło
być mowy. Jednakże, choć tej niedzieli gorączkował i czuł się bardzo słaby, uparł
się, wbrew zaleceniom lekarza, aby wziąć udział w żałobnych uroczystościach ku
czci swego gospodarza, które przy licznym udziale ludzi z całej okolicy odbyły się
w wiejskim kościele w Pfeiffering. Również i ja oddałem zmarłemu ostatnią posługę, mając uczucie, że jednocześnie wyświadczam ją i tamtemu, po czym pieszo
powróciliśmy razem do domu Schweigestillów, osobliwie wzruszeni niezbyt przecież osobliwym zjawiskiem, że pomimo zgonu staruszka machorkowy aromat jego
fajki, wionący z otwartej świetlicy, a także przesycający ściany korytarza, tak jak
i przedtem unosił się w atmosferze.
– To przetrwa – powiedział Adrian. – Długo; być może dopóki dom będzie stał.
I w Buchel przetrwa również. Ta chwila naszego przetrwania później, krótsza nieco lub dłuższa, nazywa się nieśmiertelnością.
Było to po Bożym Narodzeniu, – obaj ojcowie, na poły już obcy i od spraw
ziemskich odwróceni, spędzili je jeszcze wśród swoich. Lecz gdy dzień jął się przedłużać, już z początkiem nowego roku, polepszyło się też wyraźnie samopoczucie
Adriana, ustała seria trapiących go dolegliwości, duchowo zdawał się także przezwyciężać klęskę swych planów życiowych oraz związane z tym wstrząsające straty,
umysł jego zmartwychwstał, – i obecnie z trudem zachowywał zimną krew wobec
opadającego go nawału nowych pomysłów, zaś rok 1927 stał się rokiem obfitego
izdumiewającego urodzaju muzyki kameralnej: najpierw „Muzyka” na troje skrzypiec, trzy drewniane instrumenty dęte i fortepian, utwór, rzekłbym, powiewny,
o niezwykle długich, fantazjujących, w najrozmaitszy sposób przetwarzanych i odmienianych, choć nigdy jawnie nie występujących tematach. Jakże lubię burzliwą
i nieprzepartą tęsknotę tego utworu i jego romantyczny ton! – zastosowane tu zostały przecież najściślej nowoczesne środki – tematyczne wprawdzie, lecz tak poważnymi wariantami, że właściwie „repryzy” wcale w nim nie występują. Część
pierwsza zatytułowana jest dosłownie: „Fantazja”, druga stanowi potężnie narastające Adagio, trzecia, Finał, rozpoczyna się z dziecięcą nieomal lekkością, stopniowo kontrapunktycznie się zgęszcza, przybierając jednocześnie coraz to bardziej na
tragicznej powadze, aż kończy się mrocznym epilogiem o charakterze marsza żałobnego. Fortepian nigdy nie spełnia roli uzupełnienia harmonicznego, partia jego
jest partią solową, jak w koncercie fortepianowym – w tym znać zapewne stylistyczną reperkusję koncertu skrzypcowego. Ponad wszystko podziwiam może jego
mistrzostwo w rozwiązywaniu kombinacji dźwiękowych. Instrumenty dęte nigdzie
nie zagłuszają smyczków, lecz zachowując dla nich stale przestrzeń dźwiękową alterują z nimi, a tylko w bardzo niewielu miejscach smyczki i instrumenty dęte łączą
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się w tutti. Reasumując zaś te wrażenia: wygląda to tak, jakby ze stałego i dobrze
znanego punktu wyjścia zwabiano nas w coraz to odleglejsze rejony – wszystko
dzieje się inaczej, niż się spodziewaliśmy. – Nie chciałem wcale napisać sonaty –
powiedział mi Adrian – tylko powieść.
Ta tendencja do muzycznej „prozy” osiąga swój szczyt w kwartecie smyczkowym, najbardziej może ezoterycznym dziele Leverkühna, bezpośrednim następcy
„Muzyki”. Jeśli zazwyczaj muzyka kameralna bywa areną pracy tematycznej, to
została ona tu wręcz prowokacyjnie zaniechana. Nie ma w ogóle żadnych związków motywicznych, rozwinięcia, wariacji ani żadnych powtórzeń; nieprzerwanie,
w sposób pozornie całkowicie nie powiązany, następują nowe efekty, spojone jedynie podobieństwem tonu lub brzmienia lub, niemal częściej jeszcze, kontrastem.
Ani śladu form tradycyjnych. Jest tak, jakby mistrz w tym pozornie anarchicznym
utworze głęboko zaczerpnął oddechu do kantaty o Fauście, najbardziej zwartego
ze wszystkich swoich dzieł. W kwartecie polega on wyłącznie na własnym słuchu,
na wewnętrznej logice zamysłu. Polifonia potęguje się przy tym do maximum,
a każdy głos jest w każdej chwili absolutnie samodzielny. Całość została zróżnicowana przez bardzo wyraźnie skontrastowane tempi, mimo że wszystkie części należy grać bez żadnej przerwy. Pierwsza z nich, zatytułowana Moderato, podobna
jest do głębokiego, intelektualnego dialogu i wspólnej narady wszystkich czterech
instrumentów, poważnej i łagodnej wymiany, prawie bez dynamicznych zmian.
Następuje po niej jakby w delirium wyszeptane Presto, grane z tłumikiem przez
wszystkie cztery instrumenty, po czym powolny, krótszy fragment, gdzie prowadzi
altówka przy akompaniamencie wstawek pozostałych instrumentów, tak że całość
przypomina scenę wokalną. Wreszcie w Allegro con fuoco wyżywa się polifonia
w przeciągłych melodycznych liniach. Nie znam nic bardziej wzburzającego od
zakończenia tego utworu, gdzie wydaje się, jakby ze wszystkich czterech stron strzelały nagle płomienie: jest to kombinacja biegników i trylów, sprawiająca wrażenie,
że słyszy się całą orkiestrę. W istocie, dzięki pełnemu wykorzystaniu szerokich
skali i najpełniejszych możliwości dźwiękowych każdego instrumentu, osiągnięta
tu zostaje taka dźwięczność, która rozsadza zwyczajowe granice muzyki kameralnej,
nie wątpię też, iż krytyka zarzuci temu kwartetowi, że jest on właściwie zakamuflowanym dziełem orkiestralnym. Nie będzie jednak miała racji. Studium partytury
wyjaśnia, że wykorzystane zostały najskuteczniejsze doświadczenia kompozytorskie kwartetu smyczkowego. Adrian powtarzał mi przecież wielekroć swój pogląd,
że nie da się już utrzymać dawnych granic między muzyką kameralną a stylem orkiestralnym i że od chwili emancypacji barwy jedno zaczęło przechodzić w drugie.
Narastała w nim niewątpliwie skłonność do dualizmu, do mieszania i zamiany, jak
to wykazuje już traktowanie wokalistyki i instrumentalistyki w „Apokalipsie”. –
Na wykładach filozofii – mówił – uczono mnie, że zakreślenie granic równa się
już ich przekraczaniu. I tego odtąd zawsze się trzymałem. – Miał tu na myśli he413

glowską krytykę Kanta, a wypowiedź ta świadczy, jak bardzo cała jego twórczość
znajdowała się zawsze pod wpływem intelektu oraz najwcześniejszych wrażeń.
Aż wreszcie owo Trio na skrzypce, altówkę i wiolonczelę, które, na granicy
wykonalności, naprawdę jedynie trzech wirtuozów byłoby w stanie choćby technicznie opanować, zdumiewające zarówno swą pasją konstrukcyjną, niebywałym
intelektualnym osiągnięciem, jak i niespodziewanymi zestawieniami dźwięków,
które jedynie ucho w pożądliwości rzeczy nie słyszanych oraz niezrównana, spekulatywna fantazja potrafiły wydobyć z tych trzech instrumentów. – Niemożliwe,
lecz wdzięczne – określił Adrian w przystępie dobrego humoru ten utwór, którego
zapis rozpoczął był jeszcze podczas tworzenia „Muzyki”, a który obnosił i kształtował w myśli, będąc przytłoczony pracą nad kwartetem, o którym sądzić by należało, że sam jeden na długo i w zupełności musi pochłonąć organizatorskie siły
człowieka. Była w tym exuberancja zachodzących na siebie zamysłów, nakazów,
wypełnień i odwrotów dla przezwyciężenia nowych zadań, istny tumult problemów,
napierających jednocześnie swymi rozwiązaniami, jak powiadał Adrian: – Noc,
w której od błyskawic panuje bezustanna jasność.
– Niezbyt to łagodny rodzaj oświetlenia, tudzież nieco migotliwy – dorzucał nadto. – Ale cóż, sam dygotam, za czub mnie ucapiło diabelnie i jest mi, jakoby cały
mój zewłok trzęsło. Pomysły, miły przyjacielu, to larwy ciemności, lica im płoną,
a i tobie lica nie nazbyt miłościwie rozpalają. Między szczęściem a kaźnią należałoby, w serdecznej przyjaźni z humanistą pozostając, każdego czasu snadnie umieć
rozróżniać... – I przyznał, że sam niekiedy nie wie, czy ów spokojny bezwład, w jakim niedawno żył jeszcze, nie był jednak lepszy od obecnego udręczenia.
Wymawiałem mu niewdzięczność. Ze zdumieniem, łzami radości w oczach,
a także z tajonym, serdecznym przerażeniem słuchałem i odczytywałem tydzień
w tydzień to, co on – zapisem czystym i dokładnym, wręcz kaligraficznym – bez
jakichkolwiek śladów niedbałości – przenosił na papier, a co mu jego, jak się wyraził „duch i puchacz” (pisał: „pugacz”) podszepnął i na nim wymusił. Jednym
tchem, lepiej jeszcze: bez tchu, spisał wszystkie te trzy utwory, z których jeden już
tylko wystarczyłby dla upamiętnienia roku jego powstania, i naprawdę jeszcze tego
samego dnia, kiedy ukończył skomponowane pod koniec Lento kwartetu, zaczął
szkicować Trio. „Czuję się tak – pisał mi, kiedy pewnego razu przez całe dwa tygodnie nie mogłem go odwiedzić – jakbym był studiował w Krakowie”, – zwrot,
którego znaczenie nie od razu pojąłem, zanim nie przypomniałem sobie, że właśnie
na uniwersytecie krakowskim wykładano publicznie w XVI wieku magię.
Mogę zapewnić, że stale bardzo uważnie czyhałem na takie jego stylizacje, które
co prawda zawsze lubił, teraz jednak częściej niż kiedykolwiek, – czy może powinienem raczej powiedzieć: „po wielekroć”? – pojawiały się w jego listach, a nawet
i w słowie mówionym. Niebawem miało się wyjaśnić, dlaczego. Pierwszą tego ozna414

ką był dla mnie dzień, kiedy wzrok mój napotkał na jego biurku kartę nutowego
papieru, gdzie wielkimi literami wypisał był słowa:
„Żałość ta nakłoniła Doctorem Faustum, iżby spisał Lamenta swoje”.
Spostrzegł, com dostrzegł, i ze słowami: – A cóż tam mój pan brat za niecne facecje stroi! – zabrał mi tę kartkę sprzed oczu. To, co zamierzał i w spokoju ducha,
bez ludzkiej pomocy, pragnął wykonać, taił jeszcze długo przede mną. Lecz od tej
chwili, com wiedział, tom wiedział. Nie ulega wątpliwości, że rok muzyki kameralnej, rok 1927, jest również rokiem powstania koncepcji „Lamentu Doctoris Fausti”.
Jakkolwiek to niewiarygodne: walcząc z zadaniami tak wysoce skomplikowanymi,
że realizację ich wyobrazić sobie można jedynie pod warunkiem największej i najbardziej wyłącznej koncentracji, umysł jego wybiegał naprzód, próbując, organizując rozpoznanie – stał już pod znakiem drugiego oratorium, – owego druzgocącego
Lamentu, od poważnego zajęcia się którym miał go na razie jeszcze odwieść pewien
epizod jego życia, równie uroczy, co rozdzierająco bolesny.

XLIV
Urszula Schneidewein, siostra Adriana z Langensalza, po trzech rokrocznych połogach w latach 1911, 1912 i 1913 zaniemogła trochę na płuca i musiała spędzić
kilka miesięcy w pewnym uzdrowisku w górach Harzu. Katar szczytów wydawał
się po tym wyleczony i podczas całego dziesiątka lat, jaki upłynął do chwili urodzenia się najmłodszego jej synka, Nepomuka, była Urszula dla wszystkich swych
bliskich beztrosko zapobiegliwą żoną i matką, mimo że okres głodu podczas wojny
i potem jeszcze nie pozwalał jej zdrowiu w całej pełni rozkwitnąć, że dokuczały jej
częste przeziębienia, zaczynające się od zwykłych katarów, padających z reguły
później na oskrzela, i że z wyglądu (choć zmylić mogła jej dobrodusznie uśmiechnięta i wyrozumiała mina) pozostała zawsze już jeśli nie cierpiąca, to jednak delikatna i bladawa.
Ciąża w roku 1923 zdawała się raczej wzmagać niż osłabiać jej siły witalne. Po
porodzie doszła wprawdzie z wielkim trudem do zdrowia, lecz stany podgorączkowe, które przed dziesięciu laty spowodowały wysłanie jej na kurację, powróciły.
Już wtedy była mowa o powtórnym przerwaniu jej egzystencji żony i matki, celem
odbycia specyficznej kuracji, lecz, jak mi się z pewnością wydaje, pod wpływem
psychicznych radosnych przeżyć, szczęścia macierzyństwa, radości z synka, który
okazał się najspokojniejszym, najmilszym, najgrzeczniejszym i najłatwiejszym do
wychowania niemowlęciem, symptomy te znowu się cofnęły, a dzielna kobieta
trzymała się krzepko, – aż do maja 1928 roku, kiedy to pięcioletni Nepomuk dostał
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dość ciężkiej odry, trwożliwe zaś pielęgnowanie dniem i nocą ukochanego nade
wszystko dziecka nadmiernie wyczerpało jej siły. Nastąpił kolejny atak choroby, po
którym ani wahania temperatury, ani kaszel nie chciały ustąpić, tak że opiekujący
się nią lekarz zażądał kategorycznie pobytu w sanatorium, z góry i bez fałszywego
optymizmu obliczając go na całe pół roku.
To właśnie sprowadziło Nepomuka Schneideweina do Pfeiffering. Siedemnastoletnia jego siostra Róża, która wraz z o rok od niej młodszym bratem Ezechielem pracowała już w sklepie optycznym (podczas gdy piętnastoletni Rajmund chodził jeszcze do szkoły), obarczona została obecnie, rzecz naturalna, dodatkową
robotą prowadzenia ojcu pod nieobecność matki gospodarstwa domowego, i byłaby
według wszelkiego prawdopodobieństwa zbyt zajęta, aby wziąć jeszcze na siebie
opiekę nad malutkim bratem. Urszula powiadomiła o wszystkim Adriana, napisała
mu, że lekarz widziałby najlepsze rozwiązanie kłopotów w tym, gdyby mały rekonwalescent mógł spędzić pewien czas w wiejskim powietrzu w Górnej Bawarii,
i poprosiła go, żeby nakłonił swą gospodynię, aby przez pewien określony czas zechciała zastąpić dziecku matkę lub babkę. Elza Schweigestill, namawiana nadto
jeszcze przez Klementynę, przystała na to chętnie, tak więc w połowie czerwca
owego roku, gdy Johannes Schneidewein towarzyszył swej żonie w góry Harzu,
do tego samego sanatorium koło Suderode, które już niegdyś tak jej pomogło, Róża
wraz ze swym braciszkiem wyruszyła na południe i przywiozła go pod dach drugiego rodzinnego domu jego wuja.
Nie byłem obecny podczas przybycia rodzeństwa do domu Schweigestillów, ale
Adrian opisał mi scenę, jak to wszyscy domownicy, matka, córka, syn pierworodny,
dziewki i parobcy, otoczyli, pełni zachwytu i radosnego śmiechu, małego przybysza,
nie mogąc się napatrzyć tak uroczemu dziecku. Zwłaszcza, oczywiście, kobiety,
spośród nich zaś znów najżywiołowiej element służebny i ludowy, całkiem straciły
głowę, schylały się ze złożonymi rękami ku chłopczykowi, kucały przed nim i wykrzykiwały: – Jezus, Maria i Józef! – w podziwie nad jego pięknością – przy pobłażliwym uśmiechu dorosłej siostry, po której widać było, że niczego innego się
nie spodziewała i przyzwyczajona była do ogólnego zakochiwania się w najmłodszym przedstawicielu jej rodziny.
Nepomuk albo „Nepo”, jak go wołali swoi, albo też „Echo”, jak sam siebie od
pierwszych dni, od kiedy tylko jął gaworzyć, w cudownym wręcz pomyleniu spółgłosek nazwał, ubrany był w skromny strój letni, bynajmniej nie z miejska: w białą, bawełnianą koszulową bluzeczkę z krótkimi rękawami, bardzo krótkie płócienne
spodenki i wydeptane skórzane buty na bosych stopach. Mimo to każdy doznawał
wrażenia, że stoi przed księciem elfów. Delikatna doskonałość jego drobnej postaci ze szczupłymi, kształtnymi nóżkami, nieopisany urok jego podłużnej, owalnej,
gęstwiną jasnych loków pokrytej główki, której rysy, aż nadto dziecinne, miały
przecież w sobie coś wyraziście uformowanego i ważkiego, a nawet niewypowie416

dzianie słodkie i czyste, głębokie i jednocześnie zadziorne unoszenie długorzęsych,
jasnobłękitnych oczu – nawet i wszystko to razem nie było jeszcze przyczyną tego
baśniowego wrażenia, wrażenia odwiedzin ze świata duszków. Dochodziła do tego
nadto postawa i zachowanie się dziecka pośród otaczających go, roześmianych,
ciche okrzyki radości i wzruszone westchnienia wydających dorosłych, jego nie
wolny oczywiście od pewnej kokieterii i świadomości swego uroku uśmiech, jego
odpowiedzi i uwagi, mające coś z najmilszego pouczania i oznajmiania, srebrny
głosik maleńkiej krtani i głosiku tego gaworzenie, po dziecinnemu mylące jeszcze
głoski, z rozciągłym nieco, trochę uroczystym a wyraźnym szwajcarskim akcentem, odziedziczonym po ojcu a szybko przejętym i przez matkę, z górnojęzykowym
„r” i zabawnym rozdzielaniem sylab, jak na przykład: „trud-ny”, „brud-ny”, przy
czym chłopaczek, czego nigdy nie widziałem u innych dzieci, akompaniował sobie
wyjaśniającymi, lecz, jako że często rozmijały się z sensem, raczej zaciemniającymi i udziwniającymi gestami ramion i malutkich rączek.
Oto pobieżny opis Nepo Schneideweina, oto opis „Echa”, jak za jego własnym
przykładem wszyscy zaraz go nazywać zaczęli, o ile tylko nieporadnie przybliżone
słowo zdoła przekazać go temu, kto sam tego nie widział. Iluż to już pisarzy przede
mną uskarżało się na nieprzydatność słowa dla osiągnięcia wizualności, dla przekazania dokładnego obrazu indywidualnej postaci! Słowo stworzone jest dla wyrażania czci i chwały, danym mu jest zdumiewać się, podziwiać, błogosławić oraz
wyrażać jakieś zjawisko przez uczucia, jakie w nas budzi, lecz nie jest zdolne przywołać go ani odtworzyć. Więcej zapewne od próby sportretowania uczynię dla
mego uroczego modela, przyznając, że dziś jeszcze, po upływie siedemnastu lat,
łzy napływają mi do oczu na myśl o nim, co zarazem wprawia mnie w osobliwą,
eteryczną, nie całkiem chyba ziemską radość.
Odpowiedzi, które dawał pośród wdzięcznej gestykulacji na pytania o matkę,
o podróż, o pobyt w wielkim mieście Monachium, miały, jak już wspomniałem,
dobitnie szwajcarski akcent i na równi ze srebrnym jego głosikiem były mocno zabarwione dialektem, jak np. „Hüsli” zamiast „Haus” „öppis Feins” zamiast „etwas
Feines”, lub „es bitzli” zamiast „ein bischen”. Uderzało również jego upodobanie
do słówka „więc”: „więc było ślicznie”, i temu podobne. Sporo uroczystych pozostałości starego języka powtarzało się również często w jego mowie, jak na przykład, kiedy nie mogąc przypomnieć sobie czegoś, powiedział: – Uszło mi – w końcu
zaś oznajmił: – Więcej nowych wieści nie pomnę. – Powiedział to jednak wyraźnie
tylko dlatego, że usiłował położyć już kres owemu cercle, gdyż zaraz potem z miodowych jego warg padły następujące słowa:
– Echo myśli, że nie uchodzi mu dłużej stać na dworze. Przystoi, żeby wszedł
do Hüsli i przywitał wujka.
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Z tymi słowy wyciągnął rączkę do siostry, żeby go poprowadziła. W tej jednak
właśnie chwili Adrian, który odpoczywał i tymczasem zdążył się już ubrać, wyszedł
sam na podwórze, aby powitać siostrzenicę.
– A to – powiedział przywitawszy dziewczynę i stwierdziwszy jej wielkie podobieństwo do matki – to jest nasz nowy domownik?
Ujął rękę Nepomuka i szybko również uległ urokowi wzniesionych ku niemu
z lazurowym uśmiechem oczu.
– No, no – powiedział tylko, z wolna kiwając głową dziewczynie, a potem powracając do swojej kontemplacji. Wzruszenie jego nie uszło niczyim oczom, ani
nawet dziecka, i głos Echa, zamiast brzmieć śmiało, miał w sobie coś ostrożnie
łagodzącego i serdecznie uspokajającego, z przyjazną prostotą rozładowującego
atmosferę, gdy – a były to pierwsze słowa, z którymi zwrócił się do wuja – stwierdził zwyczajnie:
– Cieszysz się, że przybyłem, prawda?
Wszyscy się roześmieli, również i Adrian.
– Pewnie! – odparł. – I mam nadzieję, że i ty się cieszysz, żeś poznał nas wszystkich.
– Wielce to rozkoszliwe spotkanie – odpowiedział dziwnymi słowami chłopaczek.
Otoczenie znów zamierzało wybuchnąć śmiechem, ale Adrian, potrząsając ku
nim głową, położył palec na ustach.
– Nie trzeba – szepnął – dziecka zbijać z tropu śmiechem. I zresztą wcale nie ma
powodu do śmiechu, prawda, matko? – zwrócił się do pani Schweigestill.
– Wcale nie ma powodu! – odparła przesadnie donośnym głosem, podnosząc
skraj fartucha do oczu.
– Chodźmy więc do domu! – zadecydował Adrian i znowu ujął rękę Nepomuka,
aby go poprowadzić. – Z pewnością przygotowano dla naszych gości małą przekąskę.
I tak też było. W sali Nike poczęstowano Różę Schneidewein kawą, a małego
ciastem i mlekiem. Wuj siedział obok niego przy stole, przyglądając mu się podczas posiłku, mały zaś jadł bardzo ładnie i czyściutko. Z siostrzenicą swoją rozmawiał Adrian podczas tego podwieczorku nieco, nie bardzo jednak słuchając, co do
niego mówi, zajęty nieustannie oglądaniem małego elfa, a w niemniejszym stopniu
ukrywaniem swego wzruszenia, bacząc, aby nie stało się uciążliwe, – troska zbyteczna zresztą, ponieważ Echo zdawał sobie od dawna nic już nie robić z milczącego podziwu i zachwyconych spojrzeń. Grzechem byłoby zresztą unikać jego
dziękczynnego spojrzenia, w odpowiedzi na podany kawałek ciasta czy trochę konfitur.
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W końcu chłopaczek wypowiedział sylabę „miał”. Było to, jak wyjaśniła jego
siostra, stałe jego wyrażenie dla określenia, że już się najadł, że jest zaspokojony,
że nic więcej nie chce, pochodzący z najwcześniejszego dzieciństwa skrót od:
„Miałem dość”, który zachował aż do dziś. – Miał – oświadczył; a gdy gościnna
matka Schweigestill chciała go jeszcze czymś skusić, oznajmił z rozważną niejako
pewnością siebie:
– Miast tego Echo woli raczej iść.
Jął trzeć oczy piąstkami na znak, że jest śpiący. Zaprowadzono go do łóżka, a gdy
już spał, Adrian porozmawiał z Różą w swojej pracowni. Dziewczyna pozostała
tylko do trzeciego dnia, gdyż rodzinne obowiązki wołały ją do Langensalza. Przy
jej wyjeździe Nepomuk popłakał troszkę, potem obiecał jednak, że dopóki po niego nie przyjedzie, będzie zawsze „grzeczny”. Miły Boże, jakże dotrzymał słowa!
Jakby w ogóle był zdolny go nie dotrzymać! Przywiózł ze sobą szczęśliwość, jakieś
stałe radosne a czułe uniesienie serc, które ogarnęło nie tylko obejście, lecz nawet
wieś i miasteczko Waldshut, – gdziekolwiek tylko panie Schweigestill, matka i córka, żądne się z nim pokazywać, oczekując powszędy powszechnego zachwytu, ze
sobą go zabierały: u aptekarza, kramarza, szewca, gdzie przy akompaniamencie
urzekającej gestykulacji swym wyraziście śpiewnym akcentem deklamował wierszyki: o Paulince z „Czarnego Piotrusia”, która żywcem spłonęła, o chłopcu imieniem Jochen, który z zabawy wraca tak strasznie brudny do domu, że aż pani kaczka i pan ka-czor temu się dziwią, a nawet świnia się zdumiewa. Proboszcz z
Pfeiffering, przed którym ze złożonymi rączkami – trzymał je na wysokości twarzyczki, lecz w pewnym od niej oddaleniu – wyrecytował modlitwę – i to osobliwą
dawną modlitwę, zaczynająca się od słów: „Nie masz rady na śmierć rychłą” –
zdołał we wzruszeniu swoim powiedzieć zaledwie: – Ach, ty błogosławione dzieciątko boże! – pogłaskał go po głowie swoją białą kapłańską ręką i zaraz mu podarował kolorowy obrazek z Barankiem. Nauczyciel także, jak potem oświadczył,
czuł się podczas rozmowy z nim „jakoś dziwnie”. Na rynku i w uliczkach co trzecia osoba zatrzymywała „pannę Klementynę” albo matkę Schweigestill, chcąc się
koniecznie dowiedzieć, co też takiego niebo im zesłało. Ludzie mówili, oszołomieni: „Ano patrzcież, patrzcie!”, albo i niewiele inaczej niż proboszcz: „Ach, ty
dzieciątko ukochane, ty błogosławione!”, zaś większość kobiet przejawiała tendencję klękania obok Nepomuka.
Gdy ponownie zawitałem do zagrody, od przyjazdu malca minęły już dwa tygodnie; zżył się już z otoczeniem i znany był w całej okolicy. Zobaczyłem go najpierw z daleka: Adrian pokazał mi go zza węgła, siedzącego zupełnie samotnie
w warzywniku za budynkiem, pomiędzy grządkami truskawek i jarzyn, z jedną
nóżką wyciągniętą przed siebie, drugą na pół podkurczoną, z rozdwojonym kosmykiem włosów na czole, oglądającego, jak się wydawało, z powściągliwym upodobaniem książkę z obrazkami, którą mu wuj był podarował. Trzymał ją na kolanach,
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prawą ręką uchwyciwszy brzeg. Lewe ramię jednak i rączka, którą obracał kartkę,
zastygły nieświadomie utrwalając ruch kartkowania w niewiarygodnie wdzięcznym
geście, z dłonią otwartą, zawieszoną w bok od książki w powietrzu, tak iż zdawało
mi się, że nigdy nie widziałem jeszcze dziecka tak ślicznie siedzącego (własnym
moim dzieciom nawet we śnie podobna poza nie była dana!), i pomyślałem sobie,
że w ten sposób aniołki niebieskie muszą kartkować swe księgi z wiekuistym „Hosanna!”
Podeszliśmy bliżej, abym zawarł znajomość z tym cudownym chłopaczkiem.
Uczyniłem to z pedagogicznym opanowaniem, zakładając, że wszystko przebiega
tu normalnie, a w każdym razie zdecydowany nic nie dać po sobie poznać i nie
przypochlebiać mu się zanadto. W tym to celu zmarszczyłem groźnie czoło, zacząłem mówić bardzo grubym głosem i zagadałem do niego owym znanym, szorstkoprotekcyjnym tonem w rodzaju: – No, i jak tam, synu? Grzecznie się sprawujesz?
Cóż to porabiamy? – lecz strojąc te miny wydałem się sam sobie nieopisanie śmieszny, najgorsze zaś było to, że on również to zauważył podzielając najwyraźniej
moje uczucia i, wstydząc się za mnie, opuścił główkę ściągając kąciki ust w dół,
jak ktoś, kto powstrzymuje się od śmiechu, co tak mnie wytrąciło z równowagi, że
przez dłuższy czas nie powiedziałem w ogóle ani słowa.
Nie był jeszcze w tym wieku, kiedy chłopak musi wstawać na widok dorosłych
i grzecznie szurgać nogami, i bardziej niż jakiejkolwiek innej istocie przynależały
mu jeszcze owe delikatne przywileje, czuła adoracja, jaką przyznajemy wszystkiemu, co nowe jeszcze, na poły obce i na tej ziemi nieporadne. Powiedział nam, żebyśmy „zsiedli” (Szwajcar używa określeń „zsiąść” i „zlec” zamiast „usiąść” i „położyć się”); i tak też zrobiliśmy, siadając na trawie i biorąc małego elfa pomiędzy
siebie oraz oglądając wraz z nim ową książkę z obrazkami, która z całej literatury
dziecięcej, jaką zaofiarować mógł sklepik w miasteczku, należała chyba jeszcze do
najmożliwszych: z obrazkami na gust angielski, w stylu Kate Greenaway, a do
tego wcale zgrabne rymowanki, które Nepomuk (zawsze tak go nazywałem, a nie
„Echo”, co dla idiotycznych jakichś powodów wydawało mi się poetycką zniewieściałością) wszystkie już niemal umiał na pamięć i „czytał” nam, w całkiem nieodpowiednich miejscach wodząc paluszkiem po linijkach.
Dziwne, że i dziś jeszcze umiem sam na pamięć te „wiersze”, jedynie dlatego,
że raz tylko – czy może było to kilka razy? – słyszałem je recytowane jego głosikiem i z baśniową jego intonacją. Jak świetnie pamiętam na przykład jeszcze historię o trzech kataryniarzach, którzy spotkali się na rogu ulicy, a każdy z nich tak
rozsierdzony był na pozostałych, że żaden z miejsca się nie ruszył. Mógłbym nawet
teraz wyrecytować wierszyk każdemu dziecku, lecz oczywiście mowy nie ma, abym
potrafił oddać tak, jak Echo, co przy tej uczcie muzycznej musieli znosić sąsiedzi.
Myszy zaczęły pościć, a szczury się przeprowadziły! A na końcu było tak:
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Do końca tego wysłuchał pies.
Najmłodszy ze wszystkich psów.
Lecz gdy do domu wrócił ów pies,
Nie czuł się wcale zdrów.

Trzeba było widzieć stroskaną minę, z jaką malec, potrząsając głową i smutnie
zniżając głos, oznajmiał o złym samopoczuciu psa. A trzeba też było podpatrzyć,
z jakim wdziękiem i grandezzą kazał się witać ze sobą dwóm dziwacznym małym
osóbkom na plaży:
Dzień dobry, wielce szlachetny panie,
Niedobry dzisiaj czas na kąpanie!

I to z wielu powodów: po pierwsze dlatego, że woda dzisiaj jest taka mokra i ma
zaledwie pięć stopni Réaumura, nadto jednak i dlatego, że przybyło „trzech gości
ze Szwecji” –
Rekin, miecz-ryba i ryba-piła,
Cała ta trójca w pobliżu pływa.

Tak zabawnie wypowiadał te poufne ostrzeżenia, tak szeroko otwierał oczy przy
wyliczaniu owych trzech niepożądanych przybyszów i tak swojsko-niesamowity
budził nastrój obwieszczając przy tym, że wszyscy oni pływają tuż, w pobliżu, że
obaj z Adrianem wybuchnęliśmy śmiechem. On patrzył przy tym na nasze twarze
obserwując tę wesołość z szelmowską ciekawością, – a w każdym razie moją, jak
mi się wydawało, bo pewno chciał się przekonać, czy dla mego własnego dobra zeszła z niej moja niegustowna, szorstka i sucha pedagogika.
Miły Boże, stało się tak oczywiście, po pierwszej tej niemądrej próbie nigdy już
do niej nie powracałem, poza tym, że zawsze zdecydowanym głosem wołałem tego
małego wysłannika z krainy dzieci i elfów: „Nepomuk”, natomiast „Echo” nazywałem go jedynie rozmawiając o nim z jego wujem, który, na równi z kobietami,
to imię podchwycił. Można przy tym zrozumieć, że jako wychowawca i nauczyciel
czułem się nieco zatroskany, zaniepokojony, wręcz zmieszany wobec tego, godnego wprawdzie uwielbienia uroku, który jednak i mimo wszystko wydany był na
działanie czasu i któremu przeznaczone było osiągnąć dojrzałość i ulec prawom
ziemskim. W niedługim czasie uśmiechnięty błękit oczu zatraci swą nieziemską
czystość; te minki anielskie o tak osobliwie dobitnej dziecięcości, ta bródka z małym, ledwo zaznaczonym dołeczkiem, te śliczne usta, które w uśmiechu, kiedy
dostrzec można było połysk mlecznych ząbków, stawały się nieco pełniejsze niż
zazwyczaj, a po obu ich stronach, od drobnego noska, dwa miękko zaokrąglone
zarysy odgraniczały partię ust i brody od policzków, wszystko to stanie się mniej
lub więcej pospolitą chłopięcą twarzą, właściciela jej zaś trzeba będzie traktować
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trzeźwo i prozaicznie, nadto on sam nie będzie miał już powodów do przyjmowania tego traktowania z ironią, z jaką Nepo odniósł się był do moich prób pedagogicznych. A jednak było tu coś – i szelmowska drwina małego elfa zdawała się
być wyrazem świadomości tego, – co nie pozwalało wierzyć w czas i jego barbarzyńską działalność, w jego władzę nad tym urzekającym zjawiskiem; była to tego
zjawiska osobliwa zwartość wewnętrzna, jego doniosłość jako postaci dziecka na
ziemi, jako doznania niebiańskiego i, powtarzam, doznania posłannictwa, kojącego
nasz umysł pozalogicznymi, chrześcijańsko zabarwionymi marzeniami. Rozum nie
mógł odrzucić nieuniknionego prawa rozwoju i wzrostu, lecz chronił się w ponadczasową sferę mitycznych wyobrażeń równoczesności i równoległości, gdzie męska postać Pana w żadnej nie stoi sprzeczności z osobą Dzieciątka w ramionach
Matki, którym jest również, jest zawsze i zawsze przed adorującymi go świętymi
wznosi swą rączkę, aby uczynić znak krzyża.
Cóż za egzaltacja! – powiecie. Ale nie mogę uczynić nic ponadto, jak odtworzyć własne doznania i wyznać głęboką nieporadność, o jaką zawsze przyprawiała
mnie zwiewna postać tego dziecka. Powinienem był – i usiłowałem zresztą – brać
przykład z zachowania się Adriana, który nie był nauczycielem, tylko artystą, brał
więc rzeczy takimi, jakimi były, najwidoczniej nie troszcząc się o ich przemijanie.
Innymi słowy: nadawał nieustannemu stawaniu się charakter niewzruszonego trwania, wierzył w obraz, a była to wiara pełna (przynajmniej tak mi się zdawało) opanowania i spokoju ducha, wiara, dzięki której on, nawykły do obrazów, nie dawał
się wytrącić z równowagi obrazami nawet najbardziej nieziemskimi. Przybył do
niego książę elfów, Echo – no, to dobrze, trzeba go więc traktować odpowiednio
do jego natury i nie robić z tego żadnej sensacji. Takie wydawało mi się stanowisko
Adriana. Oczywiście był przy tym jak najdalszy od groźnego marszczenia czoła
i trywialnych powiedzeń w rodzaju: „No, jak tam, chłopcze? Grzecznie się sprawujesz?” Z drugiej strony pozostawiał ekstazy typu: „Ach, ty dzieciątko błogosławione!” prostym ludziom ze wsi. Stosunek jego do chłopca był pełen delikatności,
uśmiechniętej albo i poważnej zadumy, bez przymilności, czułostkowości, a nawet
bez czułości. Doprawdy nie widziałem nigdy, żeby w jakikolwiek sposób popieścił
to dziecko, ledwo niekiedy dotykał jego włosów. Prawdą jest tylko, że bardzo lubił
z nim ręka w rękę chodzić na spacer w pole.
To jego zachowanie nie zdołało mnie zresztą zmylić, że od pierwszego dnia gorąco ukochał swego małego siostrzeńca, którego pojawienie się rozpoczęło jasny
okres w jego życiu. Niepodobna było zapoznawać, jak głęboko, szczerze i uszczęśliwiająco zajmował go i wypełniał mu dni lekki, słodki, niepostrzeżenie emanujący, a przy tym w dostojeństwo archaicznej mowy strojny urok tego małego elfa,
mimo że tylko przez kilka godzin w ciągu dnia miewał go przy sobie, gdyż opieka
nad dzieckiem należała, oczywiście, do kobiet, ponieważ zaś tak matka jak i córka
miały wiele innych zajęć, pozostawiano małego również często w bezpiecznym
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miejscu samopas. Po przebytej odrze pozostała mu ogromna potrzeba snu, jak u całkiem malutkich dzieci, ulegał jej zaś często w ciągu dnia, nawet poza popołudniowymi godzinami przeznaczonymi na odpoczynek, i to gdziekolwiek się znalazł.
Gdy go opadała senność, miał zwyczaj mówić: „branoc”, tak jak zawsze mówił
wieczorem przed pójściem do łóżka, ale był to w ogóle jego sposób żegnania się:
mówił to o każdej porze dnia, kiedy sam odchodził albo kiedy ktoś odchodził, –
zamiast „pa” albo „do widzenia” mówił „branoc!” – a było to uzupełnieniem jego
„miał”, którym stale kwitował poczęstunek. Podawał także rączkę przed zaśnięciem
mówiąc „branoc”, na krześle czy w trawie, a kiedyś zastałem Adriana w warzywniku za domem, jak siedząc na wąziutkiej, zbitej z trzech zaledwie deseczek ławeczce, strzegł Echowego snu u swoich stóp. – Przedtem podał mi rączkę – oznajmił,
gdy mnie poznał unosząc oczy. Wcale bowiem nie zauważył mego nadejścia.
Z tego, co mi opowiadały Elza i Klementyna Schweigestill, był Nepomuk najgrzeczniejszym, najposłuszniejszym i najmniej kapryśnym dzieckiem, jakie kiedykolwiek zdarzyło im się napotkać – co zresztą zgadzało się z wiadomościami o jego
najwcześniejszym dzieciństwie. Doprawdy, widywałem go, jak płakał, kiedy się
uraził, lecz nigdy przy tym nie zanosił się, nie zawodził ani nie ryczał, jak to robią
dzieci w stanie nieopanowania. Takie rzeczy były u niego nie do pomyślenia. Uwagi, zakazy, na przykład niechodzenia o pewnej porze z parobkiem do stajni albo
z Waltpurgis do obory, przyjmował z wyraźnie dobrą wolą, sam powtarzając przy
tym różne pocieszające słowa: „Troszkę późni, może jutro abo i kiedy”, które zdawały się służyć nie tyle uspokojeniu jego, co pocieszeniu tych, którzy na pewno
z przykrością odmawiali mu spełnienia jakichś życzeń. Miał nawet zwyczaj głaskania wydającego ów zakaz, zupełnie jakby chciał powiedzieć: „Nie bierz sobie tego
do serca! Innym razem nie będziesz się już musiał przymuszać i będziesz mógł mi
na to pozwolić”.
Tak było i wówczas, gdy nie pozwalano mu wchodzić do wujka, do izby opata.
Bardzo go ku niemu ciągnęło i już wtedy, gdy go poznałem, dwa tygodnie po przyjeździe, widać było wyraźnie, że szczególnie jest przywiązany do Adriana i usilnie
szuka jego towarzystwa, zapewne i dlatego, że było ono niezwykłe i ciekawe, podczas gdy asysta jego opiekunek była mu pospolita. Jakże miało zresztą ujść jego
uwagi, że człowiek ten, brat jego matki, zajmował pośród chłopów w Pfeiffering
jedyną w swoim rodzaju, szacunkiem i wręcz onieśmieleniem otoczoną pozycję!
I może właśnie ta nieśmiałość innych była bodźcem dla jego dziecięcej dumy, aby
jak najwięcej przebywać z wujkiem. Nie można jednak powiedzieć, że Adrian bez
żadnych zastrzeżeń akceptował te dążenia malca. Nie widywał go nieraz całymi
dniami, nie wpuszczał do siebie, zdawał się go unikać i odmawiać sobie jego niewątpliwie umiłowanego widoku. Potem jednak znowu spędzał z nim długie godziny, brał go – jak już mówiłem – za rączkę podczas spacerów, tak długich, na jakie
tylko można było pozwolić temu wątłemu towarzyszowi, wędrował razem z nim
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w zgodnym milczeniu, albo gawędząc po trochu, poprzez wilgotną obfitość tej pory roku, w której Echo przybył, poprzez wonie czeremchy i bzu, a także jaśminu
przy drogach, przepuszczał też nieraz tę eteryczną postać przodem, wąską ścieżką
pomiędzy ścianami żółknących już zbóż, których wysokie źdźbła z pochylonymi
kłosami wznosiły się z gleby na wysokość Nepomuka.
„Z roli” powiem raczej, tak bowiem mówił malec oznajmiając swe zadowolenie,
że oto „dżdża rolę skrzepczyła”.
– Dżdża, Echo? – zapytał wuj godząc się na słowo „krzepczyć” jako na mowę
dziecinną.
– Tak, deżdż – potwierdził jego towarzysz wędrówki nieco dokładniej, nie zamierzając jednak wdawać się w dalszą dyskusję.
– Pomyśl tylko, on mówi o krzepczącej dżdży! – opowiadał mi następnym razem
Adrian, szeroko otwierając oczy. – Czy to nie osobliwe?
Mogłem tu był pouczyć mego przyjaciela, że „dżdża” przez wiele stuleci, aż po
późne średniowiecze, była określeniem na „deszcz”, a ponadto przez czas dłuższy
słowo „krzepczyć” istniało obok słowa „orzeźwić”.
– Tak, on jest z daleka – kiwał głową Adrian z uznaniem i wzruszeniem.
Z miasta, jeśli musiał tam jeździć, przywoził chłopcu prezenty: różne zwierzęta,
krasnoludka wyskakującego z pudełka, pociąg, w którym migotało światełko, kiedy
zakręcając biegł po owalnie ułożonych szynach, przybory do sztuk magicznych,
z których największym uznaniem cieszył się kieliszek czerwonego wina, które nie
wylewało się przy odwróceniu go do góry dnem. Echo cieszył się wprawdzie tymi
darami, pobawiwszy się nimi mówił jednak wkrótce „miał!” i o wiele bardziej wolał, jeśli wujek pokazywał mu i objaśniał różne przedmioty własnego użytku, –
zawsze te same i wciąż na nowo, uporczywość bowiem i żądza nieustannego powtarzania rozrywki bardzo są w dziecku silne. Nóż z kości słoniowej do przecinania kartek, globus obracający się wokół swej osi, z poszarpanymi masami lądów,
z wgryzającymi się w owe lądy zatokami, wodami śródlądowymi najosobliwszych
kształtów i niebieskimi połaciami oceanów; bijący szafkowy zegar, którego ciężarki, gdy już opadły, wyciągało się przy pomocy korbki z głębokiej czeluści: oto kilka
zaledwie z tych osobliwości, które malec pragnął zbadać z bliska, kiedy szczuplutki
i delikatny wchodził do pokoju ich właściciela, zapytując swoim kruchym głosikiem:
– Czy krzywo na mnie patrzysz, że przychodzę?
– Nie, Echo, niespecjalnie krzywo. Ale ciężarki przy zegarze spadły dopiero do
połowy.
W takim wypadku domagał się niekiedy pozytywki. Był to prezent ode mnie, ja
mu ją przywiozłem: brązowa skrzyneczka, którą nakręcało się od spodu. Walec,
pokryty drobnymi metalowymi wypustkami, zaczynał się wówczas obracać, trąca424

jąc nastrojone ząbki grzebienia i najpierw z wdzięcznym pośpiechem, potem stopniowo zwalniając wygrywał trzy małe, biedermeierowskie melodyjki, którym Echo
przysłuchiwał się zawsze z tym samym napięciem, z oczami, w których rozbawienie, zdumienie i głęboka zaduma mieszały się z sobą w niezapomniany sposób.
Lubił także oglądać rękopisy wujka, te rozsypane po systemach liniowych, ogonkami i chorągiewkami ozdobione, połączone łukami i kreskami, puste i zaczernione runy, każąc sobie wyjaśniać, o czym to mianowicie przy ich pomocy mowa: –
o nim, mówiąc między nami, a chciałbym wiedzieć, czy intuicyjnie to wywnioskował, czy z oczu jego odczytać było można, że wnioskuje to z wyjaśnień mistrza.
Dziecko to najpierwsze z nas wszystkich miało prawo „rzucić okiem” na szkic
partytury do pieśni Ariela z „Burzy”, nad którymi Leverkühn potajemnie wówczas
pracował: skomponował je połączywszy pierwszą, pełną zwiewnych odgłosów
przyrody „Come unto these yellow sands” z drugą, urzekająco czystą „Where the
bee sucks, there suck I” w jedną całość, na sopran, celestę, skrzypce z surdyną,
obój, trąbkę z tłumikiem oraz flażolety harfy i doprawdy każdy, kto posłyszy te
„wdzięcznie kołatające” dźwięki, choćby w duchu tylko, podczas lektury, zapytać
może wraz z bohaterem dramatu Ferdynandem: „Gdzież jest ta muzyka? W powietrzu? Na ziemi?” Ten, który ją złożył, złowił w pajęczo misterną tkaninę nie tylko
zwiewny, dziecięcym swym urokiem oszałamiający polot Ariela – of my dainty
Ariel – lecz jeszcze pośród wzgórz, strumieni i gajów cały ów światek elfów,
które, według opisu Prospera, jako znikome, na pół kukiełkowate figurynki igrają
w świetle księżyca, zadając owcom niemiłą im paszę i zbierając grzyby o północnej porze.
Echo chciał ciągle na nowo oglądać w nutach te miejsca, gdzie pies robi „bowgh,
wowgh”, a kogut „cook-a-doodledoo”. Adrian opowiedział mu przy tym o złej
czarownicy Sycorax i jej malutkim służce, którego, jako że był duszkiem nazbyt
wrażliwym, aby słuchać jej podłych rozkazów, zamknęła w sosnowej dziupli, on
zaś spędził w tej przymusowej sytuacji dwanaście żałosnych lat, aż wreszcie pojawił się dobry czarodziej, który go wyzwolił. Nepomuk chciał się koniecznie dowiedzieć, ile lat miał ów duszek, gdy został uwięziony, i ile przeto po latach dwunastu,
kiedy go wyzwolono; wujek powiedział mu jednak, że malec ten nie miał wieku,
lecz zarówno przed, jak i po uwięzieniu pozostał tym samym wdzięcznym dzieckiem zefirów, co zdawało się Echo zadowolić.
Inne jeszcze bajki opowiadał mu również gospodarz celi opata, o ile tylko potrafił je sobie .przypomnieć: o Rumpelstilzchen, Faladzie i Rapunzel, o śpiewającym
i podskakującym skowroneczku i Löweneckerchen, ale przy tych opowiadaniach
chłopaczek chciał już siedzieć na kolanach wujka, bokiem, tak że czasami mógł
ramionkami objąć go za szyję. – Tak to przedziwnie jakoś szumi – mówił nieraz,
gdy jakaś opowieść dobiegała końca, lecz często zdarzało się także, że zasypiał już
przedtem, kryjąc główkę na piersi opowiadającego. Adrian siedział wtedy przez
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długi czas nieruchomo, lekko dotykając brodą włosów drzemiącego dziecka, dopóki nie pojawiła się któraś z kobiet i Echa nie zabrała.
Jak już wspomniałem, nieraz całymi dniami unikał malca, dlatego że był zajęty
albo dlatego, że migrena zmuszała go do przebywania w ciszy a nawet i w ciemnościach, albo dla innych jeszcze powodów. Lecz właśnie po takim dniu, w którym
Echa nie widział, lubił wchodzić wieczorem cicho i niemal niepostrzeżenie do pokoju, kiedy chłopca położono już do łóżka, i asystować przy jego pacierzu, który
odmawiał na wznak, ze złożonymi na piersiach rączkami, w obecności jednej albo
i obu swych opiekunek, pani Schweigestill i jej córki. Niezwykłe to były modlitwy,
które recytował z wielką ekspresją, kierując spojrzenie swoich niebiańsko błękitnych oczu na sufit, znał ich zaś wiele, tak że przez dwa wieczory z rzędu nigdy
prawie tych samych nie powtarzał. Warto jeszcze nadmienić, że wymawiał „Bód”
zamiast „Bóg”, a lubił też dodawać do słów „wszelki” lub „wszystko” literę „s”,
tak że brzmiało to w ten sposób:
Swszelki, co zakon boży chowa
Ten żyje w Bodu i Bód go zachowa.
Jemuż polecam zbawienie wieczne.
Onże zachować mnie raczy bezpiecznie. Amen.

albo:
Swszelkiego człeka wielka grzeczność,
Większa przecie boża łaskawość.
Niewielkie sąże moje złości,
Przepuść mi, Boże, w dobrotliwości. Amen.

Albo szczególnie ciekawa, ponieważ niewątpliwie zabarwiona nauką o predestynacji, modlitwa:
Nikto na ziemi nie umknie grzechu,
Niech tedy cnoty użyje po trochu.
Dobry uczynek nie będzie odrzucon,
Żem nie był dla piekła zrodzon.
O, żebych był i moi bliscy
Stworzeni dla wiecznej chwały swszyscy! Amen.

Albo niekiedy jeszcze:
Słońce świeciło na diabła snadnie
I jeszcze mu prawie na lica padnie.
Czystym na ziemi racz mnie zachować.
Aż przyjdzie śmierć moję duszę zabrać. Amen.
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lub wreszcie:
Swszelki, co modli się za bliźniego,
Zasłuży też zbawienia swego.
Echo prosi za swszystko stworzenie,
Bód go utuli na swoim łonie. Amen.

Tej modlitwy wysłuchałem osobiście z największym wzruszeniem, on zaś, sądzę,
nie dostrzegł chyba przy tym mojej obecności.
– Co powiesz – zapytał mnie Adrian, kiedy wyszliśmy z pokoju – o tej teologicznej spekulacji? On modli się za wszelkie stworzenie, z wyraźną intencją, aby
sam zostać doń policzony. Czy człowiek nabożny powinien właściwie wiedzieć,
że sam sobie oddaje przysługę, prosząc za innych? Bezinteresowność zostaje przecież zniweczona z chwilą, kiedy się przekonujemy, że jest użyteczna.
– Do tego punktu masz rację – odparłem. – Ale on przenosi jednak całą tę sprawę w sferę bezinteresowności, modląc się nie tylko za siebie, lecz i za nas wszystkich.
– Tak, za nas wszystkich – powiedział cicho Adrian.
– Zresztą – mówiłem dalej – mówimy o nim tak, jakby wszystkie te rzeczy sam
sobie wymyślił. A czy pytałeś go kiedy, skąd je wziął? Od swego ojca czy od kogo?
Odpowiedź brzmiała:
– O nie, wolę pozostawić całą tę sprawę w zawieszeniu i zakładam, że nie potrafiłby mi dać żadnej odpowiedzi.
Kobiety w domu Schweigestillów podobnie, jak się zdawało, ujmowały tę kwestię. One bowiem również, o ile mi wiadomo, nigdy nie pytały dziecka, jak doszło
do swoich modlitw wieczornych. Od nich też dowiedziałem się o tych, których
osobiście choćby z daleka nie usłyszałem. Prosiłem, żeby mi je powtórzyły, wtedy
gdy Nepomuka Schneideweina nie było już pomiędzy nami.

XLV
Został nam bowiem odebrany, to osobliwie urzekające stworzenie zostało zabrane z tej ziemi – ach, miły Boże, po cóż szukam łagodzących słów dla tego niepojętego okrucieństwa, którego sam byłem świadkiem, a które dzisiaj jeszcze wiedzie mnie na pokuszenie gorzkiej skargi i nawet oburzenia. Zaatakowany został
z niepohamowaną wściekłością, ze straszliwą siłą, i w ciągu paru dni pochłonięty
przez chorobę, której wypadku przez długi już czas nigdy w okolicy tej nie było,
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niemniej wszakże poczciwy, do głębi wstrząśnięty dr Kürbis powiedział nam, że
dzieci w okresie rekonwalescencji po odrze lub kokluszu przejawiają pewną skłonność do zapadania na nią.
Wliczając pierwsze objawy zmienionego samopoczucia, cała sprawa rozegrała
się w ciągu zaledwie dwóch tygodni, przy czym pierwszy tydzień nikomu – wydaje mi się, że nikomu – nie pozwalał jeszcze przeczuwać nadciągającej grozy. Była
połowa sierpnia, w polu żniwa w pełni, z dodatkowo najętymi siłami roboczymi.
Od dwóch już miesięcy był Nepomuk radością całego domu. Katar zamącił czystą
słodycz jego oczu – i zapewne ta przykra przypadłość odebrała mu również apetyt,
pogorszyła humor i zwiększyła senność, do której zdradzał przecież zawsze, od
kiedy go znaliśmy, skłonność. Mówił: „miał” na wszystko, co mu proponowano,
na jedzenie, zabawę, oglądanie obrazków, słuchanie bajek. – Miał! – oznajmiał
krzywiąc się boleśnie i odwracał się. Wkrótce jął też występować światłowstręt
i nadwrażliwość na dźwięki, co było bardziej niepokojące niż dotychczasowa niedyspozycja. Na turkot wjeżdżającego na podwórze wozu, głosy ludzkie, na wszystko wydawał się przesadnie uczulony. – Mówcie cicho! – prosił i sam, jakby chcąc
dać przykład, mówił szeptem. Nawet wdzięcznie pobrzękującej pozytywki nie
chciał słuchać, prędko powiedział udręczonym głosikiem: – Miał! Miał! – własnoręcznie zatrzymał mechanizm i gorzko się potem rozpłakał. Uciekał tak z podwórza i ogrodu przed jasnym blaskiem słońca w owe dni pełnego lata, chował się do
pokoju, siedział tam skulony i tarł sobie oczy. Przykro było patrzeć, jak szukając
ulgi chodził od jednej kochającej go osoby do drugiej, obejmował ją za szyję, aby
niebawem, nie pocieszony, każdego opuścić. Tak więc tulił się do matki Schweigestill, do Klementyny, do służącej Waltpurgis i tym samym kierując się popędem
częstokroć przychodził do wujka. Cisnął się mocno do jego piersi i słuchając jego
łagodnej pociechy podnosił ku niemu oczy, uśmiechał się nawet nikle, potem jednak opuszczał główkę coraz to niżej i szeptał: – branoc! – zsuwając się wreszcie
na podłogę i z lekka chwiejnym krokiem wychodząc z pokoju.
Lekarz przyszedł go obejrzeć. Zapisał mu krople do nosa i jakiś środek wzmacniający, nie ukrywał jednak swych podejrzeń, że, być może, zapowiada się jakaś
poważniejsza choroba. Obawy te wyraził również wobec swego długoletniego pacjenta z celi opata.
– Sądzi pan? – zapytał Adrian blednąc.
– Cała ta sprawa wydaje mi się trochę podejrzana – odparł doktor.
– Podejrzana?!
Zwrot ten powtórzył z takim przerażeniem i niemal przeraźliwą intonacją, że
Kürbis zadał sobie pytanie, czy aby jednak nie przeholował.
– No tak, w tym sensie, jak to już mówiłem – odpowiedział. – A pan szanowny
też mógłby wyglądać trochę lepiej. Bardzo pan przywiązany do tego chłopaczka?
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– Owszem – brzmiała odpowiedź. – To zresztą kwestia odpowiedzialności, doktorze. Dziecko oddano pod naszą opiekę na wieś dla wzmocnienia zdrowia...
– Obraz choroby, jeśli w ogóle można już o nim mówić – powiedział doktor –
nie daje w tej chwili żadnych podstaw do niepokojącej diagnozy. Jutro zajrzę tu
znowu.
Uczynił tak i mógł już wówczas z całkowitą, absolutną pewnością określić ów
przypadek. Nepomuk dostał gwałtownych wymiotów, a wraz z niewysoką wprawdzie gorączką rozpoczęły się bóle głowy, które wzmogły się w ciągu kilku godzin,
przekraczając w sposób widoczny granice wytrzymałości. Dziecko, w chwili gdy
zjawił się lekarz, leżało już w łóżku, ściskając sobie główkę obu rękami i wydając
okrzyki, które nieraz przedłużały się aż do ostatniej resztki tchu – stanowiąc torturę dla każdego, kto je słyszał, a słychać je było w całym domu. W przerwach zaś
wyciągał rączki do wszystkich, którzy go otaczali, i wołał: – Ratunku! Ratunku!
O, ból głowny! Ból głowny! – Potem poderwały go nowe, gwałtowne torsje, po
których w drgawkach opadł na posłanie.
Kürbis zbadał oczy dziecka, których źrenice ogromnie się zawęziły i zdradzały
skłonność do zezowania. Puls był przyśpieszony. Wystąpiły wyraźne skurcze mięśni i rozpoczynająca się sztywność karku. Był to mózgowo-rdzeniowy meningit,
zapalenie opon mózgowych, – poczciwy doktor wypowiedział tę nazwę z gniewnym
skłonem głowy na ramię, mając może nadzieję, że otaczający nie w pełni zdają
sobie sprawę z całkowitej bezradności jego wiedzy wobec tego fatalnego ciosu.
Pewna aluzja w tym względzie kryła się w jego propozycji, aby jednak zawiadomić może telegraficznie rodziców dziecka. Obecność przynajmniej matki prawdopodobnie podziała uspokajająco na małego pacjenta. Ponadto zażądał konsylium
z udziałem internisty ze stolicy, z którym pragnął podzielić się odpowiedzialnością
za ten, bynajmniej, niestety, niebłahy przypadek.
– Ja jestem prostym człowiekiem – oznajmił. – A tu powinien zabrać głos większy autorytet.
Myślę, że w jego słowach kryła się smutna ironia. W każdym razie sam czuł się
całkowicie na siłach dokonać punkcji lędźwiowej, którą należało natychmiast
przeprowadzić, tak dla potwierdzenia diagnozy, jak i dlatego, że był to jedyny sposób przyniesienia ulgi choremu. Pani Schweigestill, blada, lecz dzielna i jak zawsze
wierna ludzkim sprawom, trzymała na łóżku jęczące dziecko w skulonej pozycji,
tak że kolana stykały się niemal z brodą, zaś pomiędzy rozluźnione kręgi wprowadził Kürbis swoją igłę do kanału pacierzowego, z którego kroplami jął wyciekać
płyn. Potworne bóle głowy zelżały niemal natychmiast. Gdyby powróciły – powiedział doktor, a wiedział, że już po kilku godzinach muszą powrócić, tak długo bowiem jedynie trwa spadek ciśnienia wskutek odciągnięcia płynu mózgowo-rdzeniowego, – należy oprócz stale stosowanych okładów z lodu podawać chloral, który
zapisał i który zaraz przywieziono z miasta powiatowego.
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Ze snu spowodowanego wyczerpaniem, w jaki zapadł po punkcji, wyrwany nowymi torsjami, konwulsjami swego malutkiego ciałka i rozsadzającymi czaszkę
bólami, rozpoczął Nepomuk na nowo swoje, serca nam rozdzierające, lamenty
i przenikliwe krzyki – był to typowy „krzyk hydrocephalny”, którego jedynie lekarz, może dlatego właśnie, że traktuje go jako objaw typowy, słuchać może z niejakim opanowaniem. To, co typowe, pozwala zachować zimną krew, jedynie indywidualnie pojęte sprawy powodują szok nerwowy. Na tym polega spokój nauki.
Nie przeszkodził on jednak wiejskiemu jej adeptowi przejść bardzo prędko od początkowo przepisanych preparatów bromu i chloralu do morfiny, która lepszy nieco
odniosła skutek. Zdecydował się był zapewne na to tak ze względu na domowników – przy czym mam tu na myśli szczególnie jednego z nich – jak i z litości dla
zmaltretowanego dziecka. Punkcje wolno było powtarzać jedynie co dwadzieścia
cztery godziny i tylko dwie z nich przyniosły dłużej trwającą ulgę. Dwadzieścia
dwie godziny trwająca męka oraz krzyki wygiętego w konwulsjach dziecka, i to
t e g o dziecka, które składa swe drżące rączki wśród jęku: – Echo będzie grzeczny! Echo będzie grzeczny! – Dodam tu coś jeszcze i powiem, że dla tych, którzy
widzieli wówczas Nepomuka, jeden z ubocznych objawów był może najokropniejszy. Był nim stale się zwiększający zez jego błękitnych oczu, dający się wyjaśnić
postępującym wraz ze sztywnością karku paraliżem mięśni ocznych. Zniekształcał
on jednak straszliwie jego miłą twarzyczkę i, zwłaszcza w połączeniu ze zgrzytaniem zębów, które także wkrótce wystąpiło u udręczonego dziecka, sprawiał wrażenie opętania.
Następnego dnia po południu, przywieziony z Waldshut przez Gereona Schweigestilla, zjawił się zaproszony na konsylium autorytet z Monachium, profesor von
Rothenbuch. Adrian wybrał go spośród innych proponowanych przez Kürbisa ze
względu na jego sławę. Był to wysoki mężczyzna o manierach światowca, za czasów królestwa indywidualnie nobilitowany, wielce poszukiwany i drogi lekarz,
z jednym, jakby dla bezustannej konsultacji, na wpół przymkniętym okiem. Sprzeciwił się stosowaniu morfiny, która mogła była dać objawy zapaści, jaka „wcale
jeszcze nie wystąpiła”, i zgodził się tylko na kodeinę. Najwidoczniej zależało mu
wyłącznie na należytym przebiegu całego przypadku bez zatarcia żadnego z jego
stadiów. Poza tym zaaprobował po badaniu zalecenia swego wiejskiego, bardzo
usilnie mu nadskakującego kolegi, jak to: zaciemnienie światła dziennego, wysokie ułożenie ochładzanej lodem głowy, jak największą ostrożność przy dotykaniu
małego pacjenta, pielęgnację skóry przy pomocy nacierania alkoholem oraz skoncentrowane pożywienie, którego wprowadzenie przez nos przy pomocy sondy
prawdopodobnie okaże się konieczne. Może dlatego, że nie znajdował się w domu
rodziców dziecka, pociechy jego były szczere i całkowicie jednoznaczne. Utrata
przytomności, najzupełniej legalna, a nie wywołana przedwcześnie przez morfinę,
nie każe długo na siebie czekać i będzie się szybko pogłębiać. Dziecko będzie wte430

dy cierpiało mniej, a w końcu zupełnie cierpieć przestanie. Z tej samej przyczyny
nie należy przejmować się nadmiernie nawet bardzo ostrymi objawami. Był jeszcze łaskaw własnoręcznie dokonać drugiej punkcji, po czym pożegnał się z wielką
godnością i już nigdy nie wrócił.
Co się mnie tyczy, powiadamiany co dzień telefonicznie o żałosnych tych wydarzeniach przez matkę Schweigestill, mogłem przybyć do Pfeiffering dopiero
na czwarty dzień od jawnego wybuchu choroby, pewnej soboty, kiedy to wśród
wściekłych kurczów, które zdawały się rozciągać to drobne ciałko na łożu tortur
i wywracały mu gałki oczne, wystąpiła już zapaść, krzyki dziecka ucichły, a pozostało jedynie zgrzytanie zębów. Pani Schweigestill, wymizerowana długim czuwaniem i z oczami zapuchniętymi od płaczu, powitała mnie na progu i jęła usilnie
prosić, żebym natychmiast poszedł do Adriana. Biedne dziecko, przy którym zresztą od wczorajszej nocy są już rodzice, zdążę jeszcze zobaczyć. Ale pan doktor
potrzebuje mojej pociechy, źle z nim się dzieje: mówiąc w zaufaniu wydaje jej się
niekiedy, że mówi od rzeczy.
Przerażony, poszedłem do niego. Siedział przy swoim biurku, a gdy wszedłem,
uniósł zaledwie przelotnie, a zarazem wzgardliwie oczy. Przerażająco blady, miał,
jak wszyscy w tym domu, zaczerwienione oczy i z zamkniętymi ustami mechanicznie poruszał językiem gdzieś z boku, w okolicy dolnej wargi.
– To ty, poczciwcze? – powiedział, gdy podszedłem do niego i położyłem mu
rękę na ramieniu. – Czego tu chcesz? To nie dla ciebie miejsce. Przeżegnaj się przynajmniej szeroko, tak od czoła aż na piersi, jak cię w dzieciństwie, dla twej ochrony, nauczono.
A że powiedziałem mu kilka słów pociechy i nadziei:
– Oszczędź sobie – przerwał szorstko – tego humanistycznego kuglarstwa! On
go zabiera. Gdybyż choć uczynił to szybko! Może zresztą swymi nędznymi środkami szybko tego uczynić nie potrafi.
Zerwał się, oparł o ścianę i przycisnął tył głowy do boazerii.
– Bierz go, potworze! – wykrzyknął głosem, który przeniknął mnie do szpiku
kości. – Zabieraj go, łajdaku, ale śpiesz się co sił, skoro, szubrawcze, nawet tego
ścierpieć nie chciałeś! Sądziłem – zwrócił się nagle do mnie głosem poufnie ściszonym, postępując krok naprzód i patrząc na mnie błędnym spojrzeniem, którego
nigdy nie zapomnę, – że na to może się zgodzi, na to przynajmniej, ale nie, skądżeby łaskę miał okazać, on, bezłaskawy, i właśnie to w bydlęcej swej furii musiał
rozdeptać. Bierz go, przeklęty! – krzyknął znowu i znów się cofnął jak na torturach.
– Weź jego ciało, nad którym panujesz! Duszyczkę jego śliczną będziesz musiał
mi jednak pozostawić w spokoju i w tym właśnie niemoc i cała śmieszność twoja,
z których szydzić będę przez całe eony. Choćby cała wieczność przewaliła się między moim przybytkiem a jego, będę wiedział, że jest tam, skąd ty zostałeś przepę431

dzony, zasrańcze, a ta świadomość będzie mi rosą zwilżającą język i wiecznym
Hosanna na szyderstwo tobie w najgłębszych czeluściach potępienia!
Zakrył twarz rękami, odwrócił się i oparł czoło o ścianę.
Co miałem robić? Co powiedzieć? Jak takim słowom sprostać? „Kochany, na
litość, uspokój się, zmysły tracisz i ból jakieś majaki ci nasuwa” – oto, co się mniej
więcej mówi z szacunku dla duchowego bólu; zwłaszcza wobec człowieka jak on,
ani myśleć można o fizycznym uspokojeniu i odprężeniu, o znajdującym się w domu bromuralu.
Na błagalną pociechę moją odpowiedział znów tylko:
– Oszczędź sobie tego, oszczędź i uczyń znak krzyża! Tam w niebiosach się to
rozstrzygnie. A przeżegnaj się nie tylko za siebie, lecz zarazem i za mnie i za moją
winę! – Jakaż to wina, jakiż grzech, jaka zbrodnia... – i oto znowu siadł przy biurku obejmując rękami skronie – że pozwoliliśmy mu tu przyjechać, że dopuściłem
go w moje pobliże, że pasłem moje oczy jego widokiem! Trzeba ci wiedzieć, że
dzieci są z delikatnej materii, nader łatwo ulegają trującym wpływom...
Teraz ja z kolei doprawdy krzyknąłem i z oburzeniem odebrałem mu głos:
– Nie, Adrianie! – zawołałem. – Czemu się krzywdzisz i zadręczasz do absurdu
z powodu ślepego losu, który mógł dosięgnąć przecież to urocze, zbyt może nawet
dla tego świata urocze dziecko, wszędzie, gdziekolwiek by się znajdowało! Ból
może nam rozdzierać serca, ale nie powinien odbierać rozumu. Świadczyłeś mu
zawsze tylko miłość i dobro...
Przerwał mi ruchem ręki. Siedziałem tak u niego dobrą godzinę, od czasu do
czasu szeptem go zapytując, na co mamrotał ledwo zrozumiałe odpowiedzi. Potem
powiedziałem, że chcę odwiedzić naszego chorego.
– Uczyń to – powiedział i dorzucił okrutnie: – Ale nie przemawiaj do niego jak
wówczas: „Jak tam, chłopcze, grzeczni jesteśmy?” i tak dalej. Po pierwsze wcale
cię nie usłyszy, a po drugie byłoby to chyba w ogóle wbrew humanistycznym gustom.
Chciałem wyjść, lecz mnie zatrzymał, wołając po nazwisku: – Zeitblom! – co
również zabrzmiało bardzo szorstko. A gdy się odwróciłem:
– Znalazłem już – powiedział. – T o b y ć n i e m o ż e .
– Co, Adrianie, być nie może?
– To, co dobre i szlachetne – odparł – to, co nazywa się ludzkim, mimo że dobre jest i szlachetne. To, o co ludzie walczyli, w imię czego szturmowali bastylie,
to, co z uniesieniem zapowiadali natchnieni duchem, to być nie może. To zostanie
odebrane. Ja to odbiorę.
– Nie całkiem cię rozumiem, mój drogi. Co chcesz odebrać?
– Dziewiątą symfonię – odparł. A potem już nic, choć dalej czekałem.
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Zmieszany i zbolały udałem się na górę, do izby przeznaczenia. Panowała tam
duszna, przesycona wonią lekarstw i mdłą czystością atmosfera sali szpitalnej, mimo że okna były otwarte. Okiennice jednak przymknięto, pozostawiając zaledwie
wąską szparę. Łóżko Nepomuka otoczone było przez wiele osób, którym podawałem rękę, choć oczy moje zwrócone były jedynie na umierające dziecko. Leżało na
boku, skurczone, z podciągniętymi łokciami i kolanami. Z pałającymi policzkami
raz jeden odetchnęło głęboko, a potem trzeba było długo czekać na następny oddech. Oczy były nie całkiem zamknięte, lecz pomiędzy rzęsami nie dostrzegało się
błękitu tęczówki, jedynie czerń. Były to źrenice, które stawały się coraz większe
i większe, mimo iż różnej wielkości, i niemal całkiem przesłaniały barwę oczu.
Dobrze jeszcze, jeśli dostrzegało się ich połyskliwą czerń. Niekiedy między powiekami pojawiała się biel: wówczas ramionka dziecka mocniej przyciskały się do
boków, a wściekłe konwulsje – okrutny to był widok – wyginały znieczulone już
może drobne członki.
Matka szlochała. Uścisnąłem jej rękę i ponowiłem ten uścisk. Tak, była tu. Urszula, ciemnooka córa obejścia Buchel, siostra Adriana, a ku mojemu wzruszeniu
ze strapionej twarzy tej obecnie trzydziestodziewięcioletniej kobiety przezierały,
wyraźniej niż kiedykolwiek, ojcowskie, staroniemieckie rysy Jonathana Leverkühna. Był z nią mąż, do którego wysłano depeszę, a który przywiózł żonę tutaj z Sunderode: Johannes Schneidewein, piękny, skromny, wysoki człowiek z jasną brodą,
niebieskimi oczami Nepomuka i rozważnym a nieco staroświeckim sposobem mówienia, który Urszula rychło od niego przejęła, a którego rytm poznaliśmy poprzez
głos małego elfa, Echa.
Poza tym, oprócz stale wchodzącej i wychodzącej pani Schweigestill, była także
w owym pokoju wełnistowłosa Kunegunda Rosenstiel, która podczas jednej z wizyt, na jakie jej pozwolono, zawarła znajomość z chłopaczkiem i namiętnie go pokochała swoim zbolałym sercem. Napisała wówczas na maszynie, na firmowym
papierze swego prostackiego przedsiębiorstwa i ze znakami pisarskimi stosowanymi przy korespondencji handlowej, we wzorowej niemczyźnie długi list do Adriana,
w którym opisała swoje wrażenia. Obecnie zaś, triumfując nad panią Nackedey,
zdołała uprosić, żeby jej pozwolono czuwać przy dziecku na zmianę ze Schweigestillami, a ostatnio i Urszulą Schneidewein, zmieniała mu okłady z lodu, obmywała
je alkoholem, usiłowała wlewać weń odżywcze soki i lekarstwa, nocą zaś niechętnie i rzadko ustępowała komuś miejsca przy jego łóżku...
W sali Nike zjedliśmy, milcząc, Schweigestillowie, Adrian, jego krewni, Kunegunda i ja, wspólną kolację, od której co raz wstawała któraś z kobiet, żeby zajrzeć
do chorego. W niedzielę rano musiałem już, choć ciężko mi to przyszło, opuścić
Pfeiffering. Na poniedziałek musiałem jeszcze poprawić cały stos łacińskich wypracowań. Pożegnałem Adriana łagodnymi życzeniami, a rozstanie nasze milsze
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mi było niż jego powitanie w dniu poprzednim. Z osobliwym uśmiechem powiedział po angielsku:
– Then to the elements. Be free, and fare thou well!
A potem szybko się ode mnie odwrócił.
Nepomuk Schneidewein, Echo, dzieciątko, ostatnia miłość Adriana, zgasł już
dwanaście godzin później. Rodzice zabrali małą trumienkę ze sobą w ojczyste
strony.

XLVI
Cztery prawie tygodnie nie kontynuowałem tych zapisków, powstrzymany przede
wszystkim pewnym psychicznym wyczerpaniem po wyżej odtworzonych wspomnieniach, jednocześnie jednak także przez błyskawicznie teraz po sobie następujące wydarzenia dnia, przewidziane w logicznym swym porządku, w pewnym sensie upragnione, a przecie wzbudzające niewiarygodny lęk, których nieszczęsny
nasz naród, wyniszczony nędzą i strachem, pojąć nie jest zdolny i z tępym fatalizmem przyjmuje, a na które i mój umysł, umęczony dawną żałobą i dawnym przerażeniem, również był narażony.
Od końca marca już – a piszemy obecnie 25 kwietnia 1945 roku, roku spełniającego się przeznaczenia, – opór nasz na zachodzie kraju załamuje się widocznie
i całkowicie. Oficjalne dzienniki, na wpół już swobodne, piszą prawdę, pogłoska,
podsycana radiowymi komunikatami wroga i opowiadaniami uciekinierów, nie
zna żadnej cenzury i roznosi wieść o poszczególnych wydarzeniach gwałtownie
się rozszerzającej katastrofy na jeszcze przez nią nie ogarnięte, nie wyzwolone
jeszcze tereny Rzeszy, aż tu, do mojej samotni. Żadnego już oporu: wszystko oddaje się w niewolę i rozpierzcha. Nasze zdruzgotane i zmurszałe miasta padają jak
dojrzałe śliwy. Przepadły już Darmstadt, Würzburg, Frankfurt, Manneheim i Kassel, nawet Monastyr, nawet Lipsk już w obcych znajdują się rękach. Pewnego dnia
Anglicy stanęli w Bremie, Amerykanie u wrót Górnej Frankonii. Poddała się Norymberga, miasto tak bardzo podnoszących niemądre serca oficjalnych uroczystości.
Pośród czołowych przedstawicieli reżymu, którzy tarzali się we władzy, bogactwie
i bezprawiu, szaleje karząca mania samobójstw.
Nie związane już po upadku Królewca i Wiednia korpusy rosyjskie sforsowały
Odrę i ruszyły milionową nawałą na leżącą w gruzach stolicę Rzeszy, skąd ewakuowano wszystkie urzędy, kończąc przy pomocy ciężkiej artylerii dzieła dokonanego
już od dawna z powietrza, i zbliżają się obecnie do centrum miasta. W roku ubiegłym okrutnik, który z zamachu zorganizowanego przez zrozpaczonych patriotów,
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usiłujących zachować ostatnią substancję, przyszłość, uszedł z życiem, co prawda
błędnie tylko migocącym i migotającym życiem, rozkazał swoim żołnierzom zatopić w morzu krwi atak na Berlin i zastrzelić każdego oficera, który mówiłby o kapitulacji. Wielekroć dano temu posłuch. Jednocześnie błąkają się dziwne, również
nie nadto przytomne audycje w języku niemieckim po eterze: jedne wzywają zwycięzców do wspaniałomyślności wobec ludności cywilnej, a nawet wobec rzekomo
przesadnie oszkalowanych zbirów z gestapo, inne zaś wspominają o jakimś ruchu
wyzwoleńczym, ochrzczonym nazwą „Werwolf”: organizacji rozszalałych młodzików, którzy, ukryci po lasach i nocą z nich wypadający, zdołali już jakoby zasłużyć
się wobec ojczyzny niejednym śmiałym mordem na intruzach. O żałosna grotesko!
Tak oto aż do końca budzi się w duszy narodu echa okrutnych baśni i ponurych
legend, i to nie bez dobrze nam znanego rezonansu.
A tymczasem pewien generał zza Atlantyku każe mieszkańcom Weimaru defilować przed krematorium tamtejszego obozu koncentracyjnego i ogłasza, że uznaje
ich – czyż można powiedzieć: niesłusznie? – że uznaje tych obywateli, którzy pozornie uczciwie zajmowali się własnymi sprawami, usiłując o niczym nie wiedzieć,
mimo iż wiatr dął im prosto w nos fetorem palonych tam ludzkich ciał – że uznaje
ich współwinnymi ujawnionych oto potworności i zmusza ich, aby się im dobrze
przypatrzyli. Niechże patrzą – ja patrzę razem z nimi, pozwalam w duchu, aby mnie
popychały otępiałe czy też może i wzdrygające się ich szeregi. Oto wyłamano wrota do tej warownej izby tortur, w którą przeistoczone zostały Niemcy pod niecną,
od początku zaprzysiężoną nicości władzą, a hańba nasza została otwarcie objawiona całemu światu, zagranicznym komisjom, którym powszędy pokazuje się teraz te
niewiarygodne widoki, a które po powrocie składają u siebie sprawozdania: to, co
oglądały, przewyższa swą ohydą wszystko, co wystawić sobie potrafi ludzka fantazja. Powiadam: hańba nasza. Bo czyż to jedynie hipochondria wmawiać sobie, że
wszystko, co niemieckie, a więc i duch niemiecki, myśl niemiecka, słowo niemieckie, dotknięte zostały również tym hańbiącym zdemaskowaniem i również strącone zostały w otchłań podejrzliwości? Czyż chorobliwa to jedynie skrucha zadawać
sobie pytanie, jak w ogóle w przyszłości „Niemcy” w jakiejkolwiek swej postaci
będą się mogły odważyć na zabranie głosu w jakiejkolwiek ludzkiej sprawie?
Gdyby nawet nazwać to wszystko, co tu wyszło na światło dzienne, ujawnieniem najmroczniejszej możliwości natury ludzkiej w ogóle, – to jednak właśnie
Niemcy, dziesiątki i setki tysięcy Niemców dokonały tego, przed czym ludzkość
się wzdryga, a wszystko, co żyło na modłę niemiecką, stanęło oto przed światem
jako obrzydliwość i jako przykład zła. Jakże będzie można przynależeć do narodu,
którego historia ciężarna jest tak ohydną klęską, do narodu obłąkanego z własnej
przyczyny i wypalonego duchowo, który sam przyznaje, że w rozpaczy zwątpił,
aby sobą mógł rządzić, i za rzecz najlepszą uważa przeistoczenie się w kolonie obcych mocarstw; do narodu, który w zamknięciu będzie żyć musiał sam ze sobą,
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podobnie Żydom w getcie, ponieważ straszliwie wokół niego narosła nienawiść
nie pozwoli mu ukazać się poza granicami własnego kraju, – do narodu, który nie
będzie mógł się innym pokazać na oczy?
Przekleństwo, przekleństwo niszczycielom, co wprowadzili do szkoły zła ten
pierwotnie poczciwy, rzetelny, nazbyt jedynie pojętny, nazbyt chciwie karmiący
się teoriami gatunek ludzki! Jakąż ulgę przynosi przekleństwo, jakąż ulgę przyniosłoby ono, gdyby wyrwało się z wolnej i nieskrępowanej piersi! Miłość ojczyzny
wszakże, która z otwartym czołem utrzymywałaby, że ów krwawy twór państwowy, którego dyszącej agonii jesteśmy świadkami, który według wyrażenia Lutra
„na własną głowę” wziął ciężar niezmierzonych zbrodni, przy którego wrzaskliwej
proklamacji, przy którego wniwecz prawa ludzkie obracających enuncjacjach tłumy porywał wir nadludzkiej szczęśliwości i pod którego krzykliwymi sztandarami
maszerowała nasza młodzież z błyszczącym wzrokiem, w dumnym uniesieniu
i z płomienną wiarą, – że twór ten jest naturze naszego narodu absolutnie obcy,
narzucony i nie znalazłby w niej dla siebie gleby, – taka miłość ojczyzny wydałaby
mi się bardziej wielkoduszna niż prawdziwie rzetelna. W słowach swoich i czynach
czyż nie była owa władza jedynie zniekształconą, piętnem motłochu naznaczoną
i zohydzoną realizacją pewnej intelektualnej i światopoglądowej tendencji, której
przyznać należy autentyczny charakter, chrześcijanin i humanista czyż nie rozpozna z przerażeniem jej śladów w rysach największych naszych i najpotężniejszych
postaci, ucieleśniających ideę niemieckości? Pytam – i czyż pytam zbyt wiele?
Ach, to już chyba coś więcej niż pytanie, czy ten pobity naród dlatego właśnie
z błędnym wzrokiem stanął wobec nicości, że ostatni jego i najskrajniejszy wysiłek
znalezienia dla siebie własnego politycznego kształtu załamał się w tak straszliwej
klęsce.
*

*

*

Jak osobliwie łączą się ze sobą epoki – łączy się oto czas, w którym piszę, z czasem stanowiącym ramy tej biografii! Ostatnie bowiem lata duchowego życia mego
bohatera, lata 1929 i 1930, po załamaniu się jego planów małżeńskich, utracie przyjaciela, odejściu tego cudownego dzieciątka, które do niego przybyło, lata te należą
już do okresu, kiedy narastać i rozprzestrzeniać się jęły moce, które później owładnęły całym krajem i które oto giną wśród krwi i płomieni.
Dla Adriana Leverkühna były to lata niebywałej i niesłychanie napiętej, odczuwam nawet pokusę powiedzenia: monstrualnej i życzliwego obserwatora w jakiś
rodzaj oszołomienia wciągającej aktywności twórczej i w żaden sposób nie było się
można obronić przed wrażeniem, że stanowi ona zapłatę i rekompensatę za zakaz
szczęścia i miłości, jaki mu został narzucony. Mówię tu o latach, lecz niesłusznie:
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wystarczyła część ich tylko, tylko druga połowa jednego roku i parę miesięcy drugiego, na powstanie dzieła, ostatniego już i w historycznym znaczeniu również
ostatecznego i najpotężniejszego: symfonicznej kantaty „Lament Doctoris Fausti”,
której plan, jakem to już był zdradził, sięga okresu przed nastaniem Nepomuka
Schneideweina w Pfeiffering, a której obecnie zamierzam poświęcić ubogie moje
słowa.
Nie wolno mi jednak uprzednio zaniedbać oświetlenia osobistej sytuacji jej
twórcy, liczącego podówczas lat czterdzieści cztery, jego wyglądu i trybu życia,
tak jak przedstawiały się one mojej zawsze napiętej uwadze. Pod pióro ciśnie mi
się tu przede wszystkim fakt, do którego zawczasu usiłowałem już na tych kartach
przygotować czytelników, że twarz jego, która, dopóki gładko się golił, tak otwarcie zdradzała podobieństwo jego do matki, od niedawna została odmieniona ciemną, nitkami siwizny przetykaną brodą, rodzajem klinowatego zarostu, nad którym
zwisały cienkie wąsiki ocieniające górną wargę i który, mimo że pokrywał policzki, był jednak znacznie gęstszy na brodzie i tu znów gęstszy po bokach niż w środku, tak że kozią bródką bynajmniej nie był. Z obcością, spowodowaną częściowym
zakryciem rysów, można się było pogodzić, a to dlatego, że broda ta, wraz ze wzrastającą skłonnością do przechylania głowy na ramię, nadawała jego obliczu wyraz
uduchowionego cierpienia, wręcz Chrystusowy. Lubiłem mimo wszystko ten wyraz, sądziłem zaś, że mogę pozwolić sobie na tę sympatię, tym bardziej że najoczywiściej nie wyrażał on słabości, lecz połączony był z ogromną twórczą siłą i dobrym
samopoczuciem, którego bezsporności przyjaciel mój nie mógł się nachwalić. Mówił o tym na swój nieco zwolniony, niekiedy wahający się, niekiedy z lekka monotonny sposób, jaki zauważyłem u niego ostatnio, a który tłumaczyłem sobie chętnie jako oznakę twórczego marzycielstwa i opanowania pośród rwącego naporu
natchnienia. Fizyczne szykany, których ofiarą był tak długo, wszystkie te katary
żołądka, infekcje gardła i dręczące ataki migreny, odstąpiły go, pewien był teraz
każdego dnia i swej roboczej swobody, sam uważał stan swego zdrowia za doskonały, triumfujący, a wizjonerską energię, z jaką co dzień na nowo przystępował do
dzieła, można mu było w sposób napełniający mnie dumą, lecz także budzący lęk
przed możliwością nawrotów choroby, wyczytać z oczu – z oczu, które dawniej
były zazwyczaj na pół przysłonięte górnymi powiekami, a które obecnie rozwarte
były szerzej, przesadnie niemal szeroko, tak że dostrzegało się ponad tęczówką pasemko białka. Mogło to sprawiać groźne poniekąd wrażenie, tym bardziej że w tak
rozszerzonym spojrzeniu dawała się zauważyć pewna nieruchomość, czy może raczej powinienem powiedzieć: stagnacja, nad której istotą długo się głowiłem, doszedłszy wreszcie, że polega ona na usztywnieniu niezupełnie okrągłych, nieco
nieregularnych, wzdłuż rozciągniętych źrenic, tak jakby nie reagowały one na jakiekolwiek zmiany oświetlenia.
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Mówię tu o pewnej utajonej poniekąd i wewnętrznej nieruchomości, dla zauważenia której trzeba było być bardzo skrupulatnym obserwatorem. Kontrastowało
z nią inne, znacznie bardziej jawne i zewnętrzne zjawisko – spostrzegła je również
miła Jeanette Scheurl i po jednej z wizyt u Adriana najniepotrzebniej zwróciła mi
na nie uwagę. Był to niedawno przezeń nabyty zwyczaj szybkiego wywracania gałek ocznych – i to dość daleko w obie strony – czyli tak zwane „toczenie” wzrokiem w pewnych chwilach, powiedzmy, podczas namysłu, co, jak łatwo sobie wyobrazić, mogło niektórych ludzi przerażać. Dlatego, mimo iż mnie to przychodziło
z łatwością – a wydaje mi się, że z łatwością przychodziło mi przepisywanie tych,
zgódźmy się, ekscentrycznych oznak owemu wielkiemu dziełu, pod którego niesamowitym naporem pozostawał Adrian – to w głębi duszy sprawiało mi ulgę, że
poza mną nikogo prawie nie widywał – właśnie dlatego, iż obawiałem się, że mógłby przestraszyć ludzi. I rzeczywiście wszelkie jego wizyty towarzyskie w mieście
się urwały. Zaproszenia załatwiała odmownie przez telefon wierna jego gospodyni,
albo też pozostawały bez odpowiedzi. Ustały nawet przelotne wyjazdy po zakupy
do Monachium, te zaś, które podejmował dla zakupienia zabawek nie żyjącemu
obecnie dziecku, można było nazwać ostatnimi. Garderoba, która służyła mu dawniej, gdy wybierał się pomiędzy ludzi na wieczorne przyjęcia czy oficjalne imprezy,
wisiała teraz nieużytecznie w szafie, strój zaś jego domowy był możliwie najprostszy – bynajmniej nie szlafrok, którego nigdy, nawet rano nosić nie lubił, używając
go jedynie nocą, kiedy wstawał z łóżka i dwie lub trzy godziny spędzał w fotelu.
Nosił jednak luźną, włochatą kurtkę, zapiętą pod szyją, tak że nie potrzebował krawata, a do niej jakieś równie szerokie, nie zaprasowane spodnie w drobną krateczkę
i był to w owym czasie stały jego ubiór, w którym chodził także na nieodzowne
swoje spacery dla rozprężenia płuc. Można by nawet mówić o pewnym zaniedbaniu zewnętrznego jego wyglądu, gdyby wrażenie takie nie było zatarte naturalną
i uduchowioną dystynkcją jego postaci.
Wobec kogóż zresztą miał się krępować? Widywał Jeanette Scheurl, z którą
przeglądał przywiezione przez nią pewne muzyki z XVII wieku (przypominam
sobie którąś Chaconnę Jacobo Melaniego, gdzie został dosłownie antycypowany
jeden fragment z „Tristana”), widywał od czasu do czasu Rüdigera Schildknappa,
podobnookiego, z którym się śmiał, przy czym ja nie mogłem się powstrzymać do
boleśnie jałowego spostrzeżenia, że pozostały już tylko oczy jednakie, podczas
gdy czarne i niebieskie znikły... Widywał wreszcie i mnie, gdy przyjeżdżałem do
niego na weekend, – i to było wszystko. Ponadto przez niewiele tylko godzin odczuwał potrzebę towarzystwa, bowiem nie wyjmując niedzieli (nigdy jej zresztą
nie „święcił”) pracował po osiem godzin dziennie, a ponieważ w okres ten wliczone były jeszcze chwile popołudniowego odpoczynku w ciemności, byłem podczas
moich odwiedzin w Pfeiffering wiele pozostawiany samemu sobie. Jak gdybym
tego żałował! Byłem blisko niego i blisko powstawania tego boleśnie i w bojaźni
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umiłowanego dzieła, które oto półtora dziesiątka lat przeleżało jak martwa, wyklęta i przemilczana wartość artystyczna najwyższej rangi, ożyje zaś może dopiero
w chwili druzgocącego naszego wyzwolenia. Bywały lata, w których my, dzieci
ciemnicy, marzyliśmy o hymnie radości, o „Fideliu”, o „Dziewiątej symfonii” na
jutrznię wyzwolenia Niemiec – ich samowyzwolenia. Dziś tylko to dzieło nam przystoi, tylko ono będzie śpiewem naszej duszy: lament syna piekieł, najstraszliwsza
z intonowanych na tej ziemi przed Bogiem i ludźmi skarga, co wyłania się z serca
podmiotu, stale się wszakże rozprzestrzenia, cały kosmos sobą ogarniając.
Lament, lament! „De profundis”, które pełne miłości uwielbienie moje nazywa
bezprzykładnym. A mimo to, czyż z punktu widzenia twórczości, historii muzyki,
jak i osobistej doskonałości straszliwy ten dar nie stanowi odszkodowania i kompensaty, zwycięskiej i triumfalnej okoliczności? Czyż nie jest to ów „przełom”,
o którym tak często bywa mowa pomiędzy nami, kiedy dyskutowaliśmy przeznaczenie, hic et nunc sztuki, jako problem, paradoksalną niejako możliwość, – odzyskanie, nie chciałbym powiedzieć, a jednak mówię gwoli precyzji: rekonstrukcję
wyrazu, najwyższego i najgłębszego wyśpiewania uczuć na takim stopniu uduchowienia i zdyscyplinowanej formy, które musiały zostać osiągnięte, aby to przekształcenie się wykalkulowanego chłodu w wyrazisty głos duszy i serdeczną ufność
stworzenia mogło stać się faktem dokonanym?
W formę pytań przystrajam to, co właściwie jest tylko opisem faktycznego stanu, dającego się wytłumaczyć zarówno przedmiotem, jak i formą artystyczną. Lament bowiem – a chodzi tu przecież o nieustanną, niewyczerpalnymi środkami
uzmysławianą skargę i najboleśniejszy gest: Ecce homo – lament sam staje się wyrazem i śmiało można powiedzieć, że w ogóle wszelki wyraz jest właściwie skargą,
tak jak muzyka, odkąd u początków historii współczesnej zaczyna samą siebie jako
wyraz pojmować, staje się skargą i „Lasciatemi morire”, skargą Ariadny, cichym
echem żałosnego śpiewu nimf. Nie darmo stylem swoim kantata Faustusa nawiązuje tak mocno i niedwuznacznie do Monteverdiego i do XVII wieku, którego muzyka – znowu nie bez przyczyny, niestety aż do maniery hołdowała efektom echa:
echo, powtórzenie ludzkiego głosu jako głosu przyrody i zdemaskowanie go j a k o
głosu przyrody, jest z istoty swej skargą, jest żałosnym – „Ach, tak!” – westchnieniem natury nad człowiekiem i próbą ujawnienia jego samotności – jak i odwrotnie,
skarga nimf ze swej strony spokrewniona jest z echem. W ostatnim i najwznioślejszym dziele Leverkühna wszakże echo, ów ulubiony motyw baroku, stosowane jest
często z niewysłowienie przygnębiającym efektem.
Dzieło będące tak monstrualną skargą jest, powiadam, z konieczności dziełem
ekspresyjnym, dziełem wyrazu, jednocześnie zaś jest dziełem wyzwolenia, na równi z dawną muzyką, z którą się poprzez wieki łączy, a która również chciała być
wyzwoleniem wyrazu. Tylko że proces dialektyczny, dzięki któremu na zajmowanym przez to dzieło stopniu rozwoju dokonuje się przeskok od najsurowszych ry439

gorów do najswobodniejszego wyrażenia uczuć, narodziny wolności ze ścisłych
uwarunkowań, sprawia, że okazuje się ono nieskończenie bardziej skomplikowane,
zdumiewające i wspaniałe w swojej logice niż w czasach madrygalistów. Chcę
tutaj odesłać czytelnika do rozmowy, jaką w dawnych jeszcze czasach, w dniu ślubu jego siostry na Buchel, podczas spaceru wzdłuż brzegów Kuhmulde, odbyłem
z Adrianem, a podczas której, dręczony bólami głowy, rozwijał mi i przedstawiał
swoją ideę „rygorystycznej frazy”, wywodzącą się z pieśni: „O lieb Mädel, wie
schlecht bist du”, gdzie melodia i harmonia uwarunkowane są przekształceniem
zasadniczego motywu, złożonego z pięciu nut muzycznego anagramu h-e-a-e-es.
Pozwolił mi wówczas dostrzec ów „kwadrat magiczny” pewnego stylu czy techniki, która potrafi jeszcze wydobyć największą różnorodność z identycznych materiałów, a gdzie nie istnieje już nic atematycznego, nic, co nie mogłoby się wykazać
jako wariacja jednego i tego samego tematu. Styl ten, ta technika, jak mi mówił,
nie dopuszczają żadnego, ani jednego nawet tonu, który nie spełniałby w strukturze
całości swej funkcji motywicznej, – nie istnieje żadna wolna nuta.
I czyż nie zwróciłem uwagi, usiłując dać obraz apokaliptycznego oratorium Leverkühna, na substancjalną identyczność najświętszego z najohydniejszym, na wewnętrzną jedność chórów anielskich z chichotem piekieł? Tam oto, ku mistycznemu
przerażeniu obserwatora, urzeczywistniona zostaje formalna utopia straszliwego
uzmysławiania, która w kantacie Fausta staje się uniwersalna, przenika całe dzieło
i, jeśli mi wolno tak się wyrazić, pozwala je całkiem pochłonąć tematowi. To gigantyczne „Lamento” (czas jego wykonania wynosi około pięciu kwadransów) jest
właściwie całkowicie pozbawione dynamiki, rozwoju, dramatu, tak jak owe koncentryczne koła na wodzie, które na skutek rzuconego kamienia powstają dalej i dalej,
jedno wokół drugiego, bez dramatu, stale jednakowe. Jako niesamowity cykl wariacyjny skargi – i jako taki w negatywnym sensie spokrewniony z finałem „Dziewiątej
symfonii” i jej radosnymi wariacjami – dzieło to rozprzestrzenia się pierścieniami,
z których jeden niepowstrzymanie pociąga za sobą następny: częściami, wariacjami
w wielkim stylu, odpowiadającymi partiom tekstu czy rozdziałom książki, a same
w sobie będącymi znowu szeregiem wariacji. Wszystkie one jednak nawracają, niby
do tematu, do niezwykle podatnej na wszelkie przekształcenia podstawowej figury
dźwiękowej, ustalonej w określonym fragmencie tekstu.
Pamiętamy przecież, że w starej ludowej księdze, przekazującej nam dzieje życia
i śmierci arcymaga, której fragmenty kilkoma zdecydowanymi chwytami przystosował był Leverkühn jako podłoże poszczególnych partii swojej kantaty, doktor
Faustus, z chwilą gdy przesypał się już piasek w jego klepsydrze, zaprasza swych
przyjaciół i zaufanych towarzyszy, „Magistros, baccalaureos i innych studentów”,
do wsi Rimlich koło Wittenbergi, cały dzień podejmuje ich tam gościnnie, nocą
jeszcze pije wraz z nimi „napój świętojański”, potem zaś w pełnej skruchy, choć
godnej przemowie oznajmia im o swoim losie, który natychmiast musi się dopełnić.
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W tej to „Oratio Fausti ad studiosos” prosi, aby ciało jego, skoro je odnajdą martwe i zaduszone, miłosiernie pogrzebali w ziemi; umiera bowiem, powiada, jako
zły i dobry chrześcijanin: dobry – dzięki swej skrusze i dlatego jeszcze, że w głębi
serca żywi wciąż nadzieję łaski dla swojej duszy, zły zaś, jako że wie, iż oto obrzydliwy dlań nadchodzi koniec, że szatan chce i musi zabrać jego ciało. – Słowa te:
„Umieram więc jak dobry i zły chrześcijanin”, stanowią temat generalny całego tego
cyklu wariacji. Jeśli policzyć sylaby tego zdania, to jest ich dwanaście i wszystkie
dwanaście tonów skali chromatycznej zostały im przydane, wszystkie wyobrażalne
interwały użyte. Temat ten od dawna już jest muzycznie obecny i pełni swoją funkcję, zanim jeszcze na właściwym miejscu, w partii chóralnej zastępującej solo – w
całym „Faustusie” nie ma żadnego sola – zostanie wyrecytowany jego tekst, narastający początkowo, od połowy zaś opadający w duchu i barwie „Lamento” Monte
Verdiego. Stanowi podstawę całego materiału dźwiękowego – a lepiej jeszcze: niemal jako tonacja stanowi podtekst całości i tworzy identyczność wśród największej
różnorodności formalnej, – tę identyczność, jaka spaja krystaliczne chóry anielskie
z piekielnym wyciem „Apokalipsy”, a teraz stała się wszechogarniająca: skrajnie
ścisłą strukturę formalną, gdzie nie ma nic atematycznego, gdzie uporządkowanie
materiału staje się totalne i w obrębie której idea fugi, powiedzmy, staje się nonsensem, właśnie dlatego że nie istnieje już ani jedna wolna nuta. Struktura ta służy
wszelako wyższemu już celowi, gdyż, o cudzie i mądrości dowcipu diabelskiego!
– właśnie dzięki wyłączności formy muzyka zostaje wyzwolona jako środek wyrazu. W pewnym sensie, z grubsza jedynie i w związku z materialnością tonu, cała
praca jest już właściwie ukończona jeszcze przed rozpoczęciem samej kompozycji,
ona zaś może w sposób już całkiem nieskrępowany sobie poczynać, to znaczy: zdać
się wyłącznie na wyraz, jako że zostaje on odzyskany poza wszelką konstrukcją,
czyli w granicach jej najsurowszych rygorów. Twórca „Lamentu Faustusa” może
się swobodnie poruszać w zorganizowanym uprzednio materiale, nie troszcząc się
bynajmniej o już założoną konstrukcję, oraz zdać się całkowicie na subiektywizm,
dlatego też to jego najbardziej rygorystyczne dzieło absolutnej kalkulacji jest jednocześnie czysto ekspresyjne. Cofnięcie się aż do Monteverdiego i stylu jego epoki
jest właśnie tym, co nazwałem „rekonstrukcją wyrazu”, – wyrazu w jego najwcześniejszym, pierwotnym znaczeniu, wyrazu jako skargi.
Zostały więc użyte wszelkie środki wyrazu owego okresu emancypacji, z których
wymieniłem już efekt echa – szczególnie odpowiadający temu wariacyjnemu i poniekąd statycznemu dziełu, w którym każde przekształcenie samo już staje się echem
poprzedniego. Nie brak tam pogłosem brzmiących kontynuacji, wzmagającego powtarzania końcowej frazy danego tematu w wyższej pozycji. Łagodnie przypomniano skargi orfickie, które bratają Fausta i Orfeusza jako zaklinaczy królestwa cieni:
a to w owym epizodzie, gdzie Faust wywołuje Helenę, która ma urodzić mu syna.
Pojawia się setka aluzji w tonie i duchu madrygału, a cała jedna część, toast do
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przyjaciół podczas ostatniej nocnej uczty, napisana jest w poprawnej formie madrygałowej.
Użyte zostały, wręcz w sensie podsumowania, najwymyślniejsze środki wyrazu
muzycznego w ogóle: oczywiście nie jako mechaniczne naśladownictwo i tradycjonalizm, lecz jakby całkiem zresztą świadome dysponowanie wszelkimi rodzajami
ekspresji, jakie się kiedykolwiek w historii muzyki pojawiły, tu zaś, niby w alchemicznym jakimś procesie destylacji, zostały oczyszczone i skrystalizowane jako
zasadnicze sposoby wyrażania uczuć. Jest tam długie, głębokie westchnienie przy
słowach takich, jak: „Ach, Fauście, serce zuchwałe a niegodne, ach, ach, rozum,
śmiałość, nierozwaga i wolna wola...”, bywają częste opóźnienia, lecz już tylko jako
środek rytmiczny, jest melodyczna chromatyka, lękliwe wspólne milczenie przed
rozpoczęciem jakiejś frazy, są powtórzenia jak przy „Lasciatemi”, rozciąganie sylab, opadające interwały, wyciszana deklamacja – wśród niesamowitych efektów
kontrastowych, jak w owym tragicznym wejściu chóru a capella i fortissimo orkiestralnym, w formie gigantycznego galopu baletowego o fantastycznie zróżnicowanej rytmice, podczas zstąpienia Fausta do piekieł, – wstrząsający wybuch żalu po
orgii infernalnego wesela.
Dziki ten pomysł zstąpienia do piekieł w tanecznym furioso przypomina może
najbardziej ducha „Apocalipsis cum figuris”, ponadto zaś jeszcze ohydne, nie ważę
się powiedzieć: cyniczne, chóralne scherzo, w którym „zły duch doskwiera zafrasowanemu Faustowi osobliwie szyderczymi żarcikami i przysłowiami” – z tym straszliwym: „W milczeniu wynieś swe boleści, bliźniemu nie skarż swej żałości, za
późny czas, i zwątpij w Boga, co dzień przybieży nowa trwoga”. Poza tym jednak
późne dzieło Leverkühna niewiele ma wspólnego z dziełem jego trzydziestolecia.
Czystsze jest w stylu niż tamto, ciemniejsze w barwie dźwięku jako całość i bez
elementu parodii, bynajmniej nie konserwatywne w swym tradycjonalizmie, lecz
łagodniejsze, melodyjniejsze, więcej w nim kontrapunktu niż polifonii – przez co
chcę powiedzieć, że głosy poboczne w samodzielności swojej uwzględniają bardziej
głos zasadniczy, który często przebiega długim, melodyjnym łukiem, a którego
jądrem, z jakiego wszystko się rozwija, jest właśnie owo dwunastotonowe: „Umieram więc jak dobry i zły chrześcijanin”. Od dawna też zapowiedziałem już na tych
kartkach, że w „Faustusie” dominuje również i ów symbol literowy, owa uprzednio
przeze mnie spostrzeżona figura Hetaera-Esmeralda, owo h-e-a-e-es, nader często
występujące w melodii i harmonii: wszędzie tam mianowicie, gdzie mowa o zapisie i obietnicy, o pakcie krwi.
Przede wszystkim jednak różni się kantata Faustowska od „Apokalipsy” swymi
wielkimi interludiami orkiestralnymi, które wyrażają niekiedy ogólną jedynie postawę dzieła wobec jego przedmiotu, aluzyjnie, jakimś „tak już jest”, gdzie indziej
wszakże, jak na przykład w niesamowitym balecie wpiekłowstąpienia, stanowią
fragment akcji. Instrumentacja tego przerażającego tańca sprowadza się jedynie do
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instrumentów dętych oraz uporczywego systemu akompaniatorskiego, zestawionego z dwóch harf, klawesynu, fortepianu, celesty, dzwoneczków i perkusji, który to
system jako swoiste „continuo” ciągnie się w stałych nawrotach poprzez całe dzieło. Poszczególne fragmenty chóru oparte są wyłącznie o ten akompaniament. Innym
przydane zostały nadto dęte, innym zaś smyczkowe instrumenty; inne jeszcze mają
pełen akompaniament orkiestralny. Czysto orkiestralny jest finał: symfoniczne adagio, w które po owym piekielnym galopie przechodzi stopniowo potężnie narastająca chóralna skarga, – jest to zarazem przeciwieństwo drogi wiodącej do „Pieśni
do radości”, kongenialny negatyw owego przejścia od symfonii do wokalnego uniesienia, jest jego odebraniem...
Nieszczęsny, wielki mój przyjaciel! Jakże często czytając jego dzieło pośmiertne,
dzieło jego upadku, które proroczo tak wiele upadku antycypuje, musiałem myśleć
o bolesnych słowach, jakie powiedział mi przy śmierci dziecka: słowach, że to być
nie może, że nie powinno być dobra, radości, nadziei, że zostaną one odebrane, że
należy je odebrać! Jakże wyraźnie wypisane jest owo: „Ach, tego być nie powinno!”, podobne niemal do jakiejś wskazówki czy przepisu interpretacyjnego do chórów i instrumentalnych partii „Lamentu Doktoris Fausti”, jak mocno tkwi w każdym
takcie i kadencji tej „Pieśni do żałoby”! Nie ulega wątpliwości, że dzieło to napisane zostało w zapatrzeniu na „Dziewiątą” Beethovena, jako jej równoważnik w najbardziej przygnębiającym znaczeniu tego słowa. Ale nie tylko dlatego, że wielekroć formalnie staje się jej zaprzeczeniem, że w negatywnym sensie ją „odbiera”:
jest w nim również jakiś negatyw religijności, – przez co nie chcę i nie mogę powiedzieć: jej negacja. Dzieło traktujące o Kusicielu, upadku, potępieniu, czymże
innym być może niż dziełem religijnym! Chodzi mi jednak o to, że jest w nim jakieś odwrócenie się, cierpkie i dumne odwrócenie sensu, takie na przykład, jakie
znajduję w „przyjaznej prośbie” doktora Faustusa do swoich druhów w ostatniej
godzinie, aby wszyscy udali się na spoczynek, s p a l i s p o k o j n i e i niczym
się nie przejmowali. Trudno w granicach tej kantaty nie dostrzec w owej prośbie
świadomej i rozmyślnej inwersji wezwania: „Czuwajcie wraz ze mną!” z Gethsemani. I znowu ów „napój świętojański”, który odchodzący wypija za przyjaciół,
ma również dobitnie obrzędowy charakter jako innego rodzaju Ostatnia Wieczerza.
Z tym łączy się wszakże inwersja idei pokusy w ten sposób, że Faust odtrąca myśl
o ratunku jako pokusę, – nie z racji formalnej wierności dla paktu i nie dlatego, że
już „za późno”, lecz dlatego, że z całej duszy gardzi pozytywnym charakterem
świata, dla którego chciano by go uratować, i kłamstwem o jego boskiej błogości.
Znacznie wyraźniej i mocniej podkreślone to jeszcze zostaje w scenie z poczciwym
starym lekarzem i sąsiadem, który zaprasza Fausta do siebie, aby w pobożnym wysiłku starać się go nawrócić, a który w owej kantacie z oczywistym rozmysłem
przedstawiony został jako postać Kusiciela. Niedwuznaczne jest tu przypomnienie
sceny kuszenia Jezusa przez Szatana, niedwuznaczne obrócenie owego: „Apage!”
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w rozpaczliwie dumne: „Nie!”, zwrócone przeciw fałszywej, mdłej mieszczańskiej
bogobojności.
Trzeba tu jednak wspomnieć jeszcze o innej i ostatniej, doprawdy ostatecznej
inwersji sensu, całym sercem wspomnieć o niej: jak pod sam koniec tego dzieła
nieskończonej skargi, górując nad rozumem i ową wypowiedzianą niewypowiedzialnością, jaka tylko muzyce jest dana, muska nasze uczucia. Mam tu na myśli
orkiestralny finał kantaty, w którym chór się roztapia, a który jest jakby skargą
Boga nad zagładą jego świata, jak gdyby zatroskanym: „Ja tego nie chciałem!”
Stwórcy. Znajduję, że tu właśnie, pod koniec, osiągnięte zostały ostateczne akcenty żałoby, ostateczna rozpacz zamieniona w wyraz, i – nie chcę tego powiedzieć,
gdyż znaczyłoby to urazić bezkompromisowość owego dzieła, nieuleczalny jego
ból, gdyby się chciało powiedzieć, że aż do ostatniej swojej nuty inną jakąś podsuwa nam pociechę niż tę właśnie, która tkwi w samej jego ekspresji i udźwiękowieniu – czyli w tym, że stworzeniu, dla wyjawienia jego bólu, głos został w ogóle
przydany. Nie, mroczny ten poemat muzyczny aż do końca nie dopuszcza do żadnej
pociechy, przebaczenia, rozjaśnienia. Lecz – kto wie? – ten sam paradoks artystyczny, który sprawił, że z tak totalitarnej konstrukcji rodzi się ekspresja – ekspresja
jako skarga – odpowiada może paradoksowi religijnemu, według którego z najgłębszego potępienia wykiełkować może, choćby tylko jako najcichsze pytanie – nadzieja? Byłaby to nadzieja poza beznadziejnością, transcendencja rozpaczy – nie
zdrada jej, lecz cud, który wiarę przenosi. Posłuchajcie tego zakończenia, wysłuchajcie go wraz ze mną: cichnie jedna grupa instrumentów po drugiej, pozostaje zaś,
kończy się cały utwór wysokim „g” wiolonczeli: ostatnie słowo, ostatni powiewny
dźwięk, rozpływający się z wolna i pianissimo w fermacie. Potem już więcej nic, –
noc i milczenie. Ale ten dźwięk zawieszony, pobrzmiewający pośród milczenia,
dźwięk, który już nie istnieje, którego dusza jedynie jeszcze nasłuchuje, a który był
pogłosem żałoby, nie jest nim już, odmienił sens swój, świeci jako światło wśród
nocy.

XLVII
„Czuwajcie ze mną!” – Adrian mógł był zamienić w swoim dziele słowo boskoczłowieczej nędzy w mężniejsze słowa samotnej duszy: „Śpijcie spokojnie i niechaj nic wam spoczynku nie mąci!” swego Faustusa, – pozostaje wszakże głęboko
ludzkie, instynktowne pragnienie, jeśli nie pomocy, to przynajmniej bliskości bliźnich, owo błaganie: „Nie opuszczajcie mnie! Bądźcie przy mnie w ostatniej mojej
godzinie!”
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Dlatego też, gdy rok 1930 doszedł już niemal swej połowy, w maju, sprasza
Leverkühn najrozmaitszymi sposobami całe towarzystwo do siebie, do Pfeiffering,
wszystkich swoich przyjaciół i znajomych, a nawet takich, których mało lub wcale
nie znał, mnóstwo ludzi, około trzydziestu: po części za pomocą kartek z zaproszeniami, po części za moim pośrednictwem, przy czym poszczególne zapraszane
osoby proszono z kolei o przekazanie zaproszenia innym, a inne jeszcze przez ciekawość zaprosiły się same, czyli przeze mnie lub kogokolwiek innego z bliższego
grona prosiły o dopuszczenie. W kartkach swoich bowiem Adrian podał do wiadomości, że pragnie przychylnemu i przyjaznemu zgromadzeniu dać pojęcie o swym
nowym, właśnie ukończonym chóralno-symfonicznym dziele, wykonując na fortepianie kilka jego bardziej charakterystycznych fragmentów; a tym zainteresowały
się także pewne osoby, których nie miał zamiaru zapraszać, jak np. heroina Tania
Orlanda albo tenor pan Kjoejelund, którzy postarali się o zaproszenie przez Schlaginhaufenów, albo wydawca Radbruch wraz z małżonką, którzy skorzystali z protekcji Schildknappa. Odręcznym pismem zaproszony został również Baptysta Spengler, choć, o czym właściwie Adrian powinien był wiedzieć, od półtora miesiąca
nie przebywał już pośród żyjących. Inteligentny ten człowiek w połowie zaledwie
lat czterdziestych uległ, niestety, nękającej go chorobie serca.
Przyznam, że w trakcie wszystkich tych przygotowań było mi jakoś nieswojo.
Dlaczego? Trudno właściwie powiedzieć. Takie zaproszenie mnóstwa zarówno towarzysko, jak i osobiście raczej obcych mu ludzi do miejsca swego odosobnienia
celem wtajemniczenia ich w najbardziej samotne swe dzieło z gruntu do Adriana
nie pasowało; nie tyle nie podobało mi się to samo w sobie, ile że nie był to nazbyt
Adrianowi właściwy sposób postępowania – zresztą i sam ten zamysł również mi
się nie podobał. Jakikolwiek byłby tego powód – a wydaje mi się, że ów powód już
tu zaznaczyłem – z całego serca wolałbym, aby w swym refugium pozostał w obliczu jedynie przychylnych mu, ludzkich i szacunkiem go obdarzających gospodarzy
oraz nas kilkorga, Schildknappa, miłej Jeanette, adoratorek jego, pań Rosenstiel
i Nackedey, i moim – niż by oczy tak różnorodnego, nie przyzwyczajonego do
niego tłumu na nim, odwykłym od świata, spoczywać miały. Lecz cóż innego mi
pozostawało, jak przyczynić się do tego przedsięwzięcia, w które on sam dość już
daleko zabrnął, usłuchać jego wskazówek i pozałatwiać telefony? Nikt nie odmówił, przeciwnie, jak już mówiłem był: zdarzyło się kilka dodatkowych próśb o dopuszczenie do tego grona.
Nie tylko, że byłem tej imprezie niechętny: pójdę jeszcze dalej w moich wyznaniach i zapiszę, iż doznawałem nawet pokusy, żeby osobiście wcale w niej nie wziąć
udziału. Sprzeciwiło się temu jednak pełne troski niejako poczucie obowiązku w tym
sensie, że chcąc nie chcąc muszę koniecznie przy tym być i nad wszystkim czuwać.
Wyruszyłem tedy w owo sobotnie popołudnie wraz z Heleną do Monachium, gdzie
wsiedliśmy do osobowego pociągu idącego w kierunku Waldshut-Garmisch. Dzieli445

liśmy przedział z Schildknappem, Jeanette Scheurl i Kunegundą Rosenstiel. Reszta
towarzystwa rozproszona była po innych wagonach, z wyjątkiem jedynie Schlaginhaufenów, gdyż stary, z szwabska zaciągający rentier wraz ze swą małżonką, z domu
von Plausig, oraz zaprzyjaźnionymi śpiewakami odbywali tę drogę autem. Samochód
ten, który przybył już przed nami, bardzo się przydał po przyjeździe do Pfeiffering,
gdyż kilkakrotnie obrócił pomiędzy małą stacyjką a obejściem Schweigestillów,
przewożąc partiami gości, którzy woleli nie iść piechotą (pogoda dopisywała, mimo
że od horyzontu nadciągała pomrukująca grzmotami burza). O przejazd z dworca
nikt bowiem się nie zatroszczył, – pani Schweigestill, którą wraz z Heleną odnaleźliśmy w kuchni, gdzie przy pomocy Klementyny czym prędzej przygotowywała
przekąskę dla tak licznego towarzystwa, kawę, wąsko krajane kanapki oraz chłodny
sok jabłeczny, wyjaśniła nam z niemałym zdumieniem, że Adrian ani słowem nie
uprzedził jej o tej inwazji.
Wściekłe ujadanie starego Suso alias Kaschperl, który pobrzękując łańcuchem
skakał przed budą, nie ustawało tymczasem ani na chwilę, a uspokoiło się dopiero
wtedy, gdy nowi goście przestali przybywać, a wszyscy zebrali się w sali Nike,
gdzie dziewczęta i parobcy poznosili krzesła, ściągnięte z rodzinnego salonu, a nawet z pokoi sypialnych na górze. Poza już wymienionymi osobami wspomnę jeszcze z pamięci i na chybił trafił: bogatego Bullingera, malarza Leo Zinka, którego
właściwie ani Adrian, ani ja nie lubiliśmy, a który zaproszony został pewnie razem
ze zmarłym Spenglerem, Helmuta Institorisa, będącego obecnie czymś w rodzaju
wdowca, dr Kranicha o dobitnej wymowie, panią Binder-Majorescu, Knöterichów,
zapadłolicego żartownisia i portrecistę Nottebohma z małżonką, których przywiózł
Institoris. Nadto był tam jeszcze Sykstus Kridwiss i kółko jego dyskutantów, mianowicie geolog dr Unruhe, profesorowie Vogler i Holzschuher, poeta Daniel Zur
Höhe w czarnym, wysoko zapiętym surducie, a ku żywej mojej przykrości również
i rabulista Chaim Breisacher. Ferdynand Edschmidt, dyrygent orkiestry Zapfenstösser, reprezentował obok śpiewaków operowych zawodowy element muzyczny. Ku
ogromnemu mojemu i chyba nie tylko mojemu zdziwieniu, pojawił się również
baron Gleichen-Russwurm, który, o ile mi wiadomo, po raz pierwszy od owej historii z myszą odważył się pokazać w towarzystwie wraz ze swą tęgawą, lecz elegancką małżonką rodem z Austrii. Okazało się, że Adrian już tydzień przedtem
posłał mu był zaproszenie do jego zamku, niezwyczajnie zaś skompromitowany
wnuk Schillera ucieszył się zapewne szczerze z tej osobliwej okazji do ponownego
nawiązania towarzyskich stosunków.
Wszyscy więc ci ludzie, około trzydziestki, jak już wspomniałem, stoją na razie
pełni oczekiwania w owym chłopskim salonie, przedstawiają się sobie nawzajem,
wymieniając zaciekawione uwagi. Widzę Rüdigera Schildknappa, w jego wiecznie
podniszczonym sportowym ubraniu, otoczonego kobietami, których tu przecież nie
brakowało. Słyszę pięknobrzmiące, górujące nad wszystkim głosy śpiewaków dra446

matycznych, astmatycznie dobitne słowa dr. Kranicha, tokowanie Bullingera, zapewnienia Kridwissa, że to spotkanie i wszystko, co ono obiecuje, jest „niesłychanie
ważne”, i potwierdzenia pana Zur Höhe, który uderzając piętą o podłogę dorzuca
swe fanatyczne: „Owszem, owszem, można tak powiedzieć!” Baronowa Gleichen
krążyła dokoła szukając współczucia dla niezrozumiałego przypadku, którego wraz
z mężem padła ofiarą. – Wiecie państwo przecież, że mieliśmy to ennui – mówiła
tu i ówdzie. Od samego początku zauważyłem, że wielu nie spostrzegło wcale, iż
Adrian od dawna znajduje się w pokoju, i rozmowy toczyły się jakby w ciągłym
jeszcze oczekiwaniu, po prostu dlatego, że go nie poznali. Siedział odwrócony plecami ku oknu, ubrany jak zawsze teraz, w samym środku sali, przy ciężkim owalnym stole, przy którym niegdyś siedzieliśmy z owym Saulem Fitelbergiem. Lecz
sporo gości pytało mnie, kim jest ten pan, a na moje początkowo zdumione wyjaśnienia reagowali w nagłym olśnieniu: „Ach, tak!”, po czym śpieszyli powitać gospodarza. Jakże musiał się był zmienić na moich oczach, skoro tak dziać się mogło! Z pewnością przyczyniła się do tego bardzo jego broda i to też mówiłem tym,
którym nie chciało poświtać, że to on. Obok jego krzesła stała przez dłuższy czas,
wyprostowana jak szyldwach, wełnistowłosa pani Rosenstiel, co było powodem,
że Meta Nackedey ukryła się w najdalszym od tego miejsca kącie pokoju. Kunegunda była jednak na tyle lojalna, że po chwili ustąpiła ze swego posterunku, po
czym druga adorująca dusza zajęła go natychmiast. Na pulpicie otwartego szpinetu
przy ścianie stała rozłożona partytura „Lamentu Doctoris Fausti”.
Ponieważ nawet rozmawiając z tym lub owym z gości ani przez chwilę nie spuszczałem z oka mojego przyjaciela, nie przeoczyłem znaku udzielonego mi głową
i brwiami, a oznaczającego, że powinienem już prosić zgromadzonych o zajęcie
miejsc. Uczyniłem to niezwłocznie, zapraszając najbliżej stojących oraz dając w tym
sensie znaki stojącym dalej, a nawet, przezwyciężywszy się, klaszcząc w ręce, aby
uzyskać ciszę dla ogłoszenia, że dr Leverkühn pragnie rozpocząć wykład. Człowiek
zawsze czuje, kiedy twarz jego pokrywa bladość; jakiś bezkrwisty chłód oblicza
pozwala mu się w tym zorientować, a również i krople potu, które wtedy mu występują na czoło, są podobnie chłodne. Ręce moje, którymi jedynie słabo, z rezerwą, zaklaskałem, drżały tak, jak drżą teraz właśnie, kiedy przystępuję do opisu tego
straszliwego wspomnienia.
Publiczność usłuchała dość szybko. Niebawem zapanował spokój i porządek.
Było tak, że obok Adriana przy stole usiedli starzy Schlaginhaufenowie, nadto Jeanette Scheurl, Schildknapp, moja żona i ja. Pozostali rozmieścili się po obu stronach pokoju, nierównymi rzędami, na rozmaitych meblach, malowanych stołkach,
wyściełanych fotelach, na sofie, kilku panów podpierało nawet ścianę. Adrian wcale jeszcze nie zdradzał ochoty zaspokojenia ogólnego, również i mojego, oczekiwania i podejścia do fortepianu, aby grać. Siedział ze złożonymi rękami, z głową
przechyloną na bok, z oczami skierowanymi przed siebie, nieco tylko może ku gó447

rze, i w absolutnej ciszy jął teraz kierować swoje słowa do zebranych, w monotonny
nieco a również i urywany sposób, jaki ostatnio u niego zaobserwowałem – w sensie przemowy powitalnej, jak mi się zrazu wydawało, i początkowo było to też coś
podobnego. Przemóc się muszę, aby dodać, że słowa często mu się przy tym plątały
i – ku mojej udręce, wbijałem sobie paznokcie w dłonie w takich chwilach – usiłując poprawić lapsus, popadał w nowy, tak że później przestał już zwracać uwagę
na te błędy i mówił dalej nie licząc się z nimi. Zresztą ten jego rojący się od usterek
sposób mówienia nie powinien był martwić mnie nadmiernie, gdyż w mowie, tak
jak to zawsze chętnie i przy pisaniu był czynił, posługiwał się po części pewnego
rodzaju starą niemczyzną, która dla braków swoich i odmiennej budowy zdania ma
w sobie zawsze coś problematycznego jeszcze i jakby zaniedbanego, istotnie bowiem od jakże niedawna język nasz zdołał się wyzwolić z barbarzyństwa i pobieżnie choćby pod względem gramatyki i ortografii został uporządkowany!
Zaczął bardzo cicho i mamrocąc, tak że niewielu tylko zrozumiało pierwsze
słowa, niewiele się też nimi przejmując albo też traktując je jako kapryśnie żartobliwą fioriturę, jako że brzmiały one mniej więcej następująco:
– Czcigodni, wielce umiłowani bracia i siostry!
Potem milczał chwilę, jakby się zastanawiając, oparłszy łokieć o stół, policzek
zaś o dłoń. To, co nastąpiło potem, zostało również zrozumiane jako kapryśny
wstęp i zachęta do wesołości, a chociaż nieruchomość jego rysów, zmęczone spojrzenie i bladość temu przeczyły, tu i ówdzie rozległy się jeszcze przychylne śmiechy, z lekka nosowe albo i chichotliwe ze strony dam.
– W pierwsze – rzekł – chcę wam podziękować, tak za łaskawość jak za przyjaźń, przez mnie nie zasłużone, które żeście mnie okazali, pieszo i wozem tu przybywając, gdym z samotności tego ukrycia napisał wam i was zawezwał, a także
wołać i prosić was kazał przez serdecznie wiernego mi famulusa a specyjalnego
przyjaciela, który to przypomnieć mi jeszcze umie nasze szkolne lata od młodości
i gdyśmy pospołu w Halle studiowali, lecz o tym, jak to pycha i obrzydliwość w one
studya wkradać się jęły, dalej powiem jeszcze w moim sermoni.
Tu wielu z uśmiechem jęło spoglądać na mnie, który ze wzruszenia wcale uśmiechnąć się nie mogłem, niepodobne bowiem było do drogiego mego przyjaciela,
aby tak czułe poświęcił mojej osobie wspomnienie. Lecz właśnie fakt, że dostrzeżono łzy w moich oczach, rozweselił większość zebranych; ja zaś przypominam
sobie z niechęcią, że Leo Zink zaczął głośno wycierać w chustkę swój wielki, tylekroć przez niego samego wyszydzany nos, karykaturując wyraźnie moje wzruszenie, dzięki czemu i sobie parę chichotów zaskarbił. Adrian zdawał się tego nie
zauważać.
– Muszę tedy – mówił dalej – najsamprzód prosić was o przybaczenie (poprawił się i powiedział: „przebaczenie”, ale potem powtórzył zaraz: „przybaczenie”)
448

i prosić, abyście w sercach urazy nie chowali, że pies nasz Praestigiar, zwą go
wprawdzie Suso, naprawdę zowie się jednak Praestigiar, tak nieprzystojnie się zachował, piekielnym ujadaniem a jazgotem uszy wam napełniając, jako że dla mojej
to przyczyny poddaliście się temu trudowi i utrapieniu. Powinniśmy byli wręczyć
każdemu z was ponadgłośny gwizdek, dla psa jedynie słyszalny, aby z daleka już
pojął, iż nadchodzą sami dobrzy a proszeni przyjaciele, chętni posłyszeć ode mnie,
czegom pod jego strażą dokonał i co też porabiałem przez wszystkie one lata.
Z powodu tego gwizdka także parę osób uprzejmie się roześmiało, choć z niejakim zadziwieniem. On wszakże mówił dalej:
– Oto teraz zanoszę ku wam przyjazne a chrześcijańskie prośby, abyście rzecz
moję nie ze złej strony brać chcieli, lecz in meliorem wyrozumieć, gdyż prawdziwie czuję pragnienie przed wami, coście dobrzy a łagodni, choć nie bezgrzeszni,
lecz wszakże tylko pomiędzy pospolitych a znośnych grzeszników policzeni, którymi z tej przyczyny z serca pogardzam, choć im gorąco zazdroszczę, złożyć pełne
a ludzkie wyznanie, jako iż klepsydra już przed oczami moimi stoi, a spodziewać
się muszę, gdy ostatnie ziarnko przez wąską przeleci szczelinę, że przyjdzie po mnie
On, któremu tak drogo zapisałem się własną krwią, iże duszą i ciałem swoim na
wieczność całą należeć do niego będę, a w ręce jego popadnę i moc, kiedy piasek
się już przesypie, a czas, którym on kramarzy, dobiegnie końca.
W tym miejscu jeszcze tu i tam zaśmiano się przez nos, lecz rozległy się również
odgłosy cmokania z potrząsaniem głowami, jakby nad jakimś nietaktem, niektórzy
zaś zaczęli z ponurą badawczością na niego spoglądać.
– Wiedzcież tedy – mówił siedzący za stołem, – wy dobrzy a nabożni, co ze
swymi znikomymi grzechami liczyć możecie na miłosierdzie i łaskę Boha (znowu
poprawił się i powiedział: „Boga”, lecz potem powrócił do poprzedniej formy) –
długom to bowiem dusił i dławił w sobie, lecz nie chcę już dłużej zakrywać przed
wami, żem ze wszystkim od dwudziestego i pierwszego roku mego żywota szatanowi poślubiony, a świadomy wszelkiej tej rzeczy, z rozmyślnej odwagi, pychy a zuchwałości, jako że sławę chciałem na tym świecie pozyskać, zawarłem z nim pakt
i umowę, tak że wszystko, czegom dokonał w tych dwudziestu i czterech latach,
a co ludzie słusznie z nieufnością przyjęli, z jego tylko pomocą dokonane zostało,
a jest dziełem szatana, wlanym mi przez Anioła Truciciela. Takem sobie bowiem
zamyślił: kto by w kręgle grać chciał, ustawić je wpierw musi, a tymi dniami szatana na pomoc przyzywać, żaden bowiem krom niego ku wielkim przedsięwzięciom
a dziełom sposobny nie jest, a jego tedy mamy.
Teraz przykre, pełne napięcia milczenie zaległo salę. Nieliczni tylko słuchali
jeszcze spokojnie, spostrzec można było natomiast wiele podniesionych brwi i twarzy, na których wyraźnie było można wyczytać: „Ku czemu to zmierza i co się tu
dzieje?” Gdyby był choć raz jeden się uśmiechnął czy zmrużył oko, aby dać do zrozumienia, że wszystko to jest tylko artystyczną mistyfikacją, nie byłoby jeszcze tak
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źle. Lecz nie uczynił tego, tylko siedział w swej bladej powadze. Niektórzy pytająco
spoglądali ku mnie, o co tu właściwie chodzi i w jakim sposobie biorę to na siebie;
i być może powinienem był w to wkroczyć i rozwiązać całe zebranie – lecz z jakim
uzasadnieniem? Mogło być ono tylko upokarzające i wydające go na pastwę zgromadzonych, czułem, że muszę pozostawić sprawy ich biegowi, w nadziei że niebawem zacznie grać fragmenty swego dzieła i tony rozlegną się zamiast słów. Nigdy
silniej nie odczuwałem uprzywilejowania muzyki, która wszystko i nic wyrazić
potrafi, wobec jednoznacznej wymowy słowa, nigdy nie uzmysławiałem sobie tak
bardzo nie wiążącej bezpieczności wszelkiej w ogóle sztuki w porównaniu z demaskującą surowizną nietransponowanego wyznania. Nie byłem jednak w stanie
go przerwać, nie tylko przez szacunek, lecz i dlatego, że z całej duszy pragnąłem
je usłyszeć, choć pośród tych, którzy go wraz ze mną słuchali, bardzo niewielu
znajdować się mogło, co by tego byli warci. Wytrzymajcie tylko i słuchajcie, szeptałem w duchu do tych innych, skoro was już tutaj jako swych współbliźnich zaprosił!
Po przerwie i namyśle przyjaciel mój znów zaczął mówić:
– Nie mniemajcie, mili bracia i siostry, żem dla tej przysięgi i paktu potrzebował rozstajnych dróg w lesie albo mnóstwa kręgów magicznych i grubych jakich
zaklęć czy praktyk, jako że święty Tomasz już przecie naucza, że dla upadku nie
słów trzeba, które wezwaniem się stają, lecz że wystarczy bądź jaki czyn, nawet
bez wyraźnego składania hołdu. Motyl to bowiem był jeno i ćma barwna, hetaera
esmeralda, czarownica biała dotknięciem swym zadała mi ten urok, ja zaś szedłem
za nią przez cienisty mrok listowia, który miłuje jej przezroczystą nagość, i gdziem
jej dopadł, onej, co w locie płatkowi kwiatu na wietrze staje się podobna, dopadłem
ją a zakosztowałem jej, wzgardziwszy jej ostrzeżeniem, i tak tedy się stało. Zadawszy mi bowiem, zadała mi to, ale i przebaczyła w miłości – takem więc został
wtajemniczony, a pakt zawarty.
Wzdrygnąłem się, gdyż tu wtrącił się jakiś głos z audytorium – głos Daniela Zur
Höhe w kapłańskich szatach, który przytupnął nogą i skandując oświadczył:
– To piękne. W tym jest piękno. O, owszem, owszem, można tak powiedzieć!
Kilka osób zaczęło psykać, ja także ze zgorszeniem odwróciłem się ku mówiącemu, choć w głębi ducha wdzięczny mu byłem za te słowa. Istotnie bowiem, mimo
że były głupie, przesuwały wszystko to, co usłyszeliśmy, na jakąś inną, uspokajającą i powszechnie uznaną płaszczyznę, na teren estetyki mianowicie, co, choć bardzo było niestosowne i bardzo mnie rozgniewało, nawet i mnie samemu sprawiło
niejaką ulgę. Wydało mi się bowiem, jakby przez szeregi zebranych przeleciało
uspokajające: „Ach, tak!” a jedna z pań, żona wydawcy Radbrucha, poczuła się
słowami Daniela Zur Höhe tak dalece ośmielona, że dorzuciła:
– Wydawałoby się, że słuchamy poezji.
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Ach, niedługo się tak wydawało, estetyczna interpretacja, jakkolwiek by była
wygodna, niedługo dała się utrzymać, wszystko to nie miało nic wspólnego z wyniosłymi bzdurami poety Zur Höhe na temat posłuszeństwa, przemocy, krwi i grabieży całego świata, była w tym cicha i blada powaga, wyznanie i prawda, dla
objawienia której człowiek w ostatecznej duchowej rozterce zwołał tu swoich
współbliźnich, – w wyniku bezpodstawnego, co prawda, zaufania; współbliźni są
bowiem tak pomyślani i tak stworzeni, że nie mogą przyjąć tego rodzaju prawdy
inaczej niż z lodowatym lękiem i oceną, którą niebawem, gdy okazało się, że nie
ma tu mowy o poezji, jednogłośnie na ten temat wypowiedzieli.
Wydawało się zresztą, że uwagi te wcale nie dotarły do świadomości naszego
gospodarza. Zamyślenie, w jakie w przerwach popadał, czyniło go widocznie dla
nich niedostępnym.
– Zważcie tedy – podjął swą rzecz znowu – osobliwie umiłowani a szacowni
przyjaciele, że macie tu do czynienia z człekiem od Boga opuszczonym i zrozpaczonym, którego zwłoki nie powinny spocząć w poświęconej ziemi, wraz ze wszystkimi pobożnymi chrześcijanami, ale porzucone zostaną wraz z bydlęcą padliną na
śmietnisku. Na marach zaś, naprzód już wam to powiadam, znajdziecie go zawsze
twarzą ku dołowi obróconym, a choćbyście i pięćkroć go odwracali, zawszeć leżeć
tak będzie. Gdyż na długo już, zanim pieszczot zaznałem z tym trującym motylem,
dusza moja w pysze i zadufaniu swoim zdążała w objęcia szatana, pisane zaś mi
było, żem od młodości ku niemu dążyć musiał, gdyż, jak to wiecie, człek dla zbawienia abo i potępienia wiekuistego stworzony i zawczasu przeznaczony zostaje,
ja zaś dla piekła zostałem zrodzony. Miody tedy karmiłem pychę swoją, jako żem
w Halle theologiam studyował w Szkole Wysokiej Sciencji, nie z miłości Boga jednak, ale z miłości Tamtego, i studia moje nad boską nauką tajemny już stanowiły
onego paktu początek, a były predylekcją ukrytą nie ku Bogu, lecz ku Temu, którego zowią wielki religiosus. Wszystko jednak, co zmierza ku szatanowi, nie da
się wstrzymać na swej drodze ani odwrócić z onej i tak tedy mały już krok był tylko od boskiego fakultetu do Lipska i do muzyki, iżbym tylko już a wyłącznie się
zajmował figuris, characteribus, formis coniurationum i jak tam wszystkie one zaklęcia a czarnoksięstwa się zowią.
Item, zrozpaczone moje serce w igraszkach onych mnie zgubiło. Dobry a lotny
miałem umysł i darów z miłosiernej łaski nieba zesłano mi wiele, których rzetelnie
a skromnie użyć byłem winien, czułem jednak aż nazbyt: nie jest to czas, w którym praktykować można one sprawy nabożnie a cnotliwie, nic takim sposobem nie
dokonam, a wszelka sztuka nieosiągalna się stała bez pomocy szatana i ognia piekielnego pod kotłem... Tak to, tak, druhowie mili, że sztuka na martwym utkwiła
punkcie, że zbyt ociężała, że sama z siebie szydzi, że wszystko ponad miarę trudne
się stało, a człek, biedne stworzenie boskie, drogi ni wyjścia żadnego w ucisku
swym nie znajduje, toć niechybnie wina czasu. Gdy jednak który szatana zaprosi
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w gościnę, aby przezwyciężyć i przełamać ona mitręgę, onże naraża duszę swoyę,
a brzemię win naszego czasu na własny kark bierze, aby na wieki był potępiony.
Napisano jest bowiem: „Trzeźwi bądźcie, a czuwajcie!” Nie każdy jednak żyje wedle słowa tego, lecz, miast mądrze zabiegać o to, co potrzeba na ziemi, aby lepiej
się na niej dziać zaczęło, a roztropnie przyczynić się do tego, aby pomiędzy ludźmi
ład znowu nastał taki, który glebę stosowną i tło rzetelne dać zdoła pięknemu dziełu, niejeden człek porzuca szkolną ławę i ucieka w szatańskie upojenie: a tak traci
duszę swoją i na śmietnisku będzie porzucony.
Tak to, łaskawi a wielce umiłowani bracia i siostry, ja sam czyniłem, o nic więcej się nie troszcząc, niczego nie pragnąc, jako nigromantiam, carminam, incantationem, veneficium i jak tam te wszystkie słowa a nazwy brzmieć mogą. Niebawem
też i w dyskurs wdałem się z Onym, złośliwcem piekielnym a wszetecznikiem, w
italskiej izbie długi z nim wiodłem dyskurs, a musiał był oświecić mnie w niejednym, co tyczy się qualitatem, fundamentum et substantiam piekielnych czeluści.
Czas przedał mi także wtedy, dwadzieścia i cztery nieobjęte lata, zaprzysiągł mi
się i przyobiecał na cały ten termin, a także wielkie rzeczy mi zwiastował i wiele
ognia pod kotłem, abym zdołał imać się dzieła, choć zbyt trudne się stało, a głowa
moja dla niego zbyt mądra, a jeszcze i szydercza, tego nie bacząc. Miałem tylko, co
prawda, w onym już czasie znosić przeszywające bóle, podobne tym, jakich mała
Syrenka w nóżkach swych doznawała, ona to była siostrą moją i słodką oblubienicą, a imię jej Hyphialta. Przywiódł mi ją bowiem do łoża, iżby je ze mną dzieliła,
iżbym zaczął z nią cudzołożyć, a coraz bardziej miłował, czy jawiła mi się z ogonem rybim, czy też z nogami ludzkimi. Częściej też chyba pojawiała się z ogonem,
bowiem boleści, jakoby od ostrych nożów, co je w nogach czuła, nad wszelką rozkoszą przeważały, mnie zaś podobało się niezmiernie, że piękne jej ciało tak wdzięcznie w łuskowaty rybi przechodziło ogon. Większe wszelako zachwycenie miałem
dla prawej ludzkiej postaci, tedym z kolei i większą czuł rozkosz, gdy przymykała
się ku mnie z nogami.
Po tych słowach nastąpił wśród publiczności niepokój i ucieczka. Starzy państwo Schlaginhaufen powstali bowiem od naszego stołu i cichutko, nie oglądając
się ani na prawo, ani na lewo, mąż za łokieć poprowadził żonę pomiędzy krzesłami
ku drzwiom i ku wyjściu. Nie minęły i dwie minuty, gdy usłyszano z podwórza
donośny warkot zapuszczanego motoru i zrozumiano, że odjechali.
Niektórzy zakłopotali się tym wielce, stracona bowiem została w ten sposób okazja, na którą wielu liczyło: możność powrotu autem na dworzec. Pozostali goście
nie zdradzali jednak skłonności do pójścia ich śladem. Siedzieli jak zaczarowani,
a gdy na dworze po odjeździe samochodu ucichło, Zur Höhe znowu wyrzucił z siebie swe druzgocące: – To piękne! O, owszem, owszem, to piękne!
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Ja także zamierzałem właśnie otworzyć usta i poprosić przyjaciela, aby wstęp
swój na tym zakończył i zagrał nam fragmenty swego dzieła, kiedy on, nie zwracając uwagi na ów incydent, podjął dalej swoje przemówienie:
– Po czym Hyphialta ciężarna się stała i porodziła mi synaczka, któregom całą
duszą ukochał, błogosławione dziecię, wdzięczne nad wszelki wyraz, a jakoby
wywodzące się z dawnego czasu i dalekiej strony. Lecz że było to dziecko z krwi
i kości, w pakcie zaś ustanowiono, iż żadnej ludzkiej istoty ukochać mi nie wolno,
On zamordował je bez nijakiej litości, a nadto się jeszcze dla tego własnymi oczami
moimi posłużył. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że gdy dusza czyja tak gwałtownie
ku złemu się skłania, wzrok jej staje się jadowity i trujący jako u żmii, najwięcej
zaś dla dzieci. Tak więc umiłowany synaczek mój, pełen wdzięcznych słów, odbiegł mnie w miesiącu sierpniu, choć zrazu mniemałem przecie, iż czułość taka
będzie mi dozwolona. Mniemałem takoż, że przestając w szatańskim zakonie wolno
mi będzie ciałem i krwią miłować tego, co nie był niewiastą, lecz o używanie imienia mego zabiegał z bezgraniczną a ufną przymilnością, aż ustąpiłem prośbom jego.
Dlatego też i jego zabić musiałem i z przymusu a rozkazu wysłałem go na śmierć.
Magisterulus spostrzegł bowiem, że zamierzałem był wstąpić w stan małżeński,
a pełen był złości z tej przyczyny, że w tym to stanie widział sprzeniewierzenie się
Mu, a takoż i dróżkę tajemną do pojednania. Zmusił mnie tedy, abym właśnie tego
sposobu zażył, a z zimną krwią zamordował onego przymilnego, a chcę wyspowiadać się z tego tu i dzisiaj przed wami wszystkimi, że siedzę oto wobec was również
i jako morderca.
Następna grupa gości opuściła pokój po tych słowach, mianowicie: mały Helmut
Institoris, który powstał w niemym proteście, blady i przygryzający dolną wargę,
oraz jego przyjaciel, mistrz ulizanego malarstwa Nottebohm wraz ze swą wybitnie
mieszczańską a obfitego biustu małżonką, którą zwykliśmy nazywać „macierzyńską piersią”. Wyszli w milczeniu. Za drzwiami jednak chyba już nie milczeli, gdyż
w chwilę po ich odejściu wsunęła się cichutko pani Schweigestill w fartuchu, z równo rozdzielonymi siwymi włosami i ze złożonymi rękami i przystanęła w pobliżu
drzwi. Przysłuchiwała się, jak Adrian mówił:
– Lecz mimo żem tak wielkim był grzesznikiem, o przyjaciele, mordercą, wrogiem ludzi, fornikatorem szatańskim, usilnie, nieustannie a pilnie trudziłem się
w pracy swojej, bez ustania (znowu zdawało się, że się opamiętał, gdyż poprawił
to słowo na: „bez ustanku”, pozostał jednak potem przy: „bez ustania”), ani śpiąc,
lecz w pocie czoła parając się tą robotą, a trudu swego dopełniając, według słów
Apostoła: „Kto trudu szuka, temu i trudno będzie”. Podobnie bowiem, jak i Bóg
nie czyni przez nas nic wielkiego bez naszego utrudzenia, tak też i Tamten. Jedynie
wstyd a szyderstwo ducha, a także przeszkody, które czas ze sobą niesie, usuwał
z mojej drogi, resztę musiałem już czynić sam, choć osobliwym nawiedzany natchnieniem. Często bowiem dźwięczał mi nagle w uszach prześliczny ton jakoby
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organów czy pozytywu, albo i harfy, gitary, skrzypiec, trąb, trombonów, rogów,
czy corda-marie, a każdy cztery miał głosy, tak iż mógłbym był mniemać, żem się
w niebie znalazł, gdybym rzeczy wręcz przeciwnej nie wiedział. Wiele z tego spisałem. Często też dzieci jakieś pojawiały się u mnie w pokoju, dziewczęta i chłopcy, którzy mi z nut motety wyśpiewywali, osobliwie a chytrze przy tym się uśmiechając i zamieniając ze sobą spojrzenia. Nader piękne były to dzieci. Niekiedy
włosy podnosiły im się na głowach, jakby od ciepłego wiewu, a one przygładzały
je swymi pięknymi rękami, dołeczki miały te ręce i rubinkami były zdobne. Z nozdrzy ich wypełzały niekiedy poskręcane, żółte robaczki, spełzały im aż na piersi
i znikały –
Te słowa znowu stały się dla niektórych słuchaczy sygnałem do opuszczenia
sali: byli to uczeni Unruhe, Vogler i Holzschuher, jeden z nich zaś wychodząc przycisnął, jak spostrzegłem, obie ręce do skroni. Sykstus Kridwiss jednak, u którego
dyskutowali, pozostał z wielce zaciekawioną miną na swoim miejscu, jako że po
wyjściu tamtych pozostało jeszcze około dwudziestu osób, choć sporo spośród
nich powstało już, jakby gotując się do ucieczki. Leo Zink złośliwie a wyczekująco
podniósł brwi do góry i powiedział: – A, Jezusie, Maryjo! – tak, jak miał zwyczaj
czynić oceniając cudze obrazy. Wokół Leverkühna, jakby osłaniając go pospólnie,
zebrało się parę kobiet: Kunegunda Rosenstiel, Meta Nackedey i Jeanette Scheurl,
te trzy. Elza Schweigestill pozostawała w oddaleniu.
I posłyszeliśmy:
– Tak to Zły nadał moc słowom swoim wiernie przez lat dwadzieścia i cztery,
a wszystko gotowe jest aż do końca, dokonałem oto dzieła w morderstwie i nieczystości, a Łaska sprawić może zdoła jeszcze, że dobrym się okaże to, co w złym
stworzone i poczęte zostało, ale tego nie wiem. Być może zechce też dostrzec Bóg,
żem szukał trudu a mozolił się rzetelnie, i może, może uwzględni i na dobro moje
policzyć zechce, żem tak pilnie, w pracy nie ustając, wszystko z uporem na termin
dokończył – lecz z pewnością twierdzić tego nie mogę, a brak mi śmiałości, żeby
nadzieję mieć na to. Grzech mój zbyt wielki jest, aby mógł zostać odpuszczony,
doszedłem zaś do ostatecznych jego granic, gdym w umyśle swym spekulował, że
pełna skruchy niewiara w możliwość przebaczenia i Łaski największą okazać się
może dla wiekuistej Dobroci podnietą, choć pojmuję przecie, że tak zuchwałe kalkulacje wszelkie miłosierdzie niemożliwym czynią. Na tym się jednak wspierając
posunąłem się w mych spekulacjach dalej jeszcze, licząc, iż ostateczny upadek największym musi być bodźcem dla Dobra, które wtedy nieskończoność swoją objawić może. I tako dalej rzecz wiodłem, całkiem jakbym niecny wyścig jaki uprawiał
z niebiańską Dobrocią, a wypróbować zamierzał, kto też bardziej niewyczerpany
się okaże, – ona czy te spekulacje moje, – stąd też widzicie, żem jest potępiony,
a żadne miłosierdzie nade mną okazane być nie może, każde bowiem już naprzód
zniszczyłem spekulowaniem swoim.
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Lecz że przeminął już czas, którym sobie niegdyś okupił był własną duszą, zawezwałem was tutaj przed końcem swoim, umiłowani a łaskawi bracia i siostry,
nie chcąc ukrywać przed wami zgonu ducha mojego. Proszę was tedy, abyście dobrze mnie wspominali, jako też innym, których możem zapomniał był tu prosić,
braterskie oddali pozdrowienia, a nadto złego nic mi nie pamiętali. Wszystko to
rzekłszy wam i wyznawszy, chcę teraz na pożegnanie zagrać wam coś niecoś z tego,
com zdołał uchem podchwycić z wdzięcznych onych instrumentów szatana i co po
części chytrze uśmiechnięte dzieci one mi wyśpiewały.
Wstał blady jak śmierć.
– Ten człowiek – rozległ się w ciszy dobitny, choć astmatyczny głos dr. Kranicha – ten człowiek oszalał. Od dawna nie ulega to już żadnej wątpliwości i wielce
należy żałować, że w gronie naszym nie ma reprezentanta wiedzy psychiatrycznej.
Ja, jako numizmatyk, czuję się tu całkiem niekompetentny.
Z tymi słowy wyszedł i on.
Leverkühn, otoczony wymienionymi uprzednio kobietami, a także eskortowany
przez Schildknappa, Helenę i mnie, usiadł przy brązowym szpinecie i prawą ręką
wygładził kartki partytury. Widzieliśmy, jak łzy spływały po jego policzkach padając na klawisze, w które, mimo iż mokre, uderzył mocnym akordem dysonansowym. Otworzył przy tym usta, jakby zamierzając śpiewać, lecz jedynie żałosny jęk,
który na zawsze pozostał mi w uszach, wydarł się spomiędzy jego warg; pochylony
nad instrumentem rozłożył ramiona, jakby go zamierzał objąć, i nagle, jak pchnięty, spadł bokiem z fotela na podłogę.
Pani Schweigestill, choć dalej przecież stała od nas, prędzej się obok niego
znalazła, my bowiem, nie wiem dlaczego, przez sekundę zawahaliśmy się przed
udzieleniem mu pomocy. Ona zaś uniosła głowę nieprzytomnego i podtrzymując
go w swych macierzyńskich ramionach zawołała w bok, ku pozostającym jeszcze
w pokoju:
– Idźcie no, idźcie se stąd, wszyscy! Nie macie wyrozumienia na takie sprawy,
wy, miejscy ludzie, a tu wyrozumienie potrzebne! Wiele nam tu prawił o wiekuistej
łasce, ten biedak, a ja tam nie wiem, czy mu jej starczy. Ale prawdziwie ludzkie
wyrozumienie, wierzcie mi, starczy na wszystko!
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Posłowie
Dokonało się. Stary człowiek, pochylony, niemal złamany okropnościami czasu, w którym pisał, a także i tymi, które stanowiły temat jego zapisków, spogląda
z wątpiącą satysfakcją na wysoki stos ożywionego papieru, dzieło jego pilności,
świadectwo tych lat, przepełnionych wspomnieniami, jak i nadmiarem aktualnych
wydarzeń. Wypełnione zostało zadanie, dla którego z natury nie jestem właściwym
człowiekiem, dla którego nie zostałem urodzony, lecz powołany do niego przez
miłość, wierność, a także i dla oddania świadectwa. Uczyniłem wszystko, co one
uczynić mogły, co uczynić było zdolne moje oddanie, – i na tym muszę poprzestać.
Gdy przystępowałem do spisywania tych wspomnień biografii Adriana Leverkühna, nie istniały najmniejsze nawet widoki na opublikowanie jej, tak ze względu
na osobę autora, jak i ze względu na artystyczne oblicze bohatera. Dzisiaj wszakże,
kiedy ów niesamowity twór państwowy, który mackami swoimi dławił cały ten kontynent i nie tylko ten kontynent, przestał już święcić swe orgie, jego matadorzy zaś
każą się truć przez własnych lekarzy, a potem polewać gazoliną i palić, tak aby nic
z nich nie pozostało, – dzisiaj wszakże, powiadam, należałoby pomyśleć o opublikowaniu tego służebnego dzieła. Niemcy jednak, według woli tych nędzników, są
tak straszliwie, aż do gruntu zniszczone, że trudno uwierzyć, aby niebawem miały
się okazać zdolne do jakiejkolwiek kulturalnej działalności, choćby do wydania
książki, i stąd też myślałem już nieraz o sposobach i drogach, umożliwiających
przesłanie tych oto kartek do Ameryki, aby na razie tam przynajmniej, dla tamtejszych ludzi, ukazały się w angielskim tłumaczeniu. Wydaje mi się, że byłoby to
chyba po myśli mego zmarłego przyjaciela. Z wyobrażeniem wszakże zdumienia,
jakie treść tej mojej książki będzie musiała wywołać w owym kręgu obyczajowym,
łączy się także pełne niepokoju przewidywanie, że tłumaczenie jej na język angielski, zwłaszcza co się tyczy niektórych, zbyt już rdzennie niemieckich partii, może
się okazać rzeczą niewykonalną.
Przewiduję ponadto, że przypadnie mi w udziale uczucie osobliwej pustki, z chwilą gdy w niewielu słowach zdam sprawę z ostatnich dni i zgonu wielkiego kompozytora i pociągnę końcową kreskę pod moim manuskryptem. Pracy tej, choć tak
wzburzającej i wyczerpującej, brak mi teraz będzie, wspomagała mnie bowiem,
jako stałe wypełnianie obowiązku, przez całe lata, które, pędzone w bezczynności,
jeszcze trudniejsze byłyby do zniesienia. Obecnie zaś, próżno na razie, rozglądam
się za jakim zajęciem, które mogłoby ją w przyszłości zastąpić. Prawda, powody,
dla których przed jedenastu laty musiałem się był rozstać z mym nauczycielskim
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zawodem, upadają już wśród gromów historii. Niemcy są wolne, o ile wolnym można nazwać kraj zniszczony i ubezwłasnowolniony, i być może, iż nic nie będzie stało
na przeszkodzie rychłemu memu powrotowi do szkolnictwa. Monsignore Hinterpförtner zwrócił mi już na to przy jakiejś okazji uwagę. Czyż znowu zacznę wpajać
abiturientom w gimnazjum humanistycznym ideał kultury, gdzie cześć dla bogów
podziemia w j e d n ą się stapia nabożność z obyczajnym kultem olimpijskiego
rozumu i jasności? Lecz ach, obawiam się, że w okresie tego zdziczałego dziesięciolecia podrosło pokolenie, które tak samo nie będzie zdolne zrozumieć słów moich, jak ja słów jego, obawiam się, że młodzież mego kraju stała mi się zbyt obca,
a bym mógł jeszcze być jej nauczycielem, – więcej nawet: same Niemcy, ten kraj
nieszczęsny, stał mi się obcy, przeraźliwie obcy, właśnie dlatego, że będąc przekonany o straszliwym końcu nie uczestniczyłem w jego grzechach, uciekając przed
nimi w samotność. Czy nie powinienem zadać sobie pytania, czy dobrze czyniłem?
I znowu: czyż naprawdę tak czyniłem? Przywiązany byłem do pewnego wielkiego,
cierpiącego człowieka aż po jego zgon i opisałem jego życie, które zawsze napawało mnie pełnym miłości lękiem. Wydaje mi się, że ta wierność i przyjaźń mogą
zrównoważyć fakt, iż z przerażeniem zdezerterowałem przed winą mego narodu.
Pietyzm wzbrania mi opisywać stan, w jakim Adrian przyszedł wówczas do siebie po dwudziestogodzinnym omdleniu, o które przyprawił go paralityczny szok
przy fortepianie. Nie do siebie przyszedł, lecz ocknął się jako obce jakieś „ja”, będące jedynie wypaloną skorupą dawnej jego osobowości, nic w istocie nie mającą
już wspólnego z tym, który niegdyś zwał się był Adrianem Leverkühnem. Słowo
„demencja”, w pierwotnym swoim znaczeniu, nie oznacza bowiem nic innego, jak
oderwanie się od własnego „ja”, wyobcowanie z samego siebie.
Powiem tyle tylko, że nie pozostał już w Pfeiffering. Rüdiger Schildknapp i ja
podjęliśmy ciężki obowiązek odwiezienia chorego, przygotowanego na podróż
uspokajającymi lekami przez dr. Kürbisa, do Monachium, do zamkniętego zakładu
neurologicznego dr. von Hösslina w Nymphenburg, gdzie Adrian spędził trzy miesiące. Prognoza doświadczonego lekarza głosiła od razu i bez ogródek, że chodzi
tu o rodzaj umysłowej choroby, która może się jedynie dalej pogłębiać. W rozwoju
tym jednak znikną właśnie niebawem najbardziej jaskrawe symptomy, a dzięki fachowej opiece choroba wejdzie w fazy łagodniejsze, choć nie rokujące żadnych
nadziei. Ta właśnie diagnoza skłoniła Schildknappa i mnie po krótkiej naradzie do
powstrzymania się jeszcze od zawiadomienia matki, Elsbeth Leverkühn w Buchel.
Byliśmy pewni, że po otrzymaniu wiadomości o katastrofie w życiu syna pośpieszy
do niego, a wydawało się nam bardziej ludzkie zaoszczędzić jej wstrząsającego,
nieznośnego wręcz widoku, nie złagodzonego jeszcze zakładowym leczeniem stanu
jej dziecka.
Jej dziecka! Dzieckiem bowiem, nie czym innym był oto znowu Adrian Leverkühn, gdy stara kobieta pewnego dnia – rok skłaniał się już ku jesieni – zawitała
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do Pfeiffering, aby go zabrać ze sobą do domu, do Turyngii, do kraju jego dzieciństwa, do którego zewnętrzne ramy jego życia od dawna już w tak osobliwym pozostawały stosunku; – bezradnym, nieletnim dzieckiem, które żadnego nie zachowało
wspomnienia, a jeśli, to mroczne, w głębi duszy ukryte i pogrzebane, o dumnych
lotach swego wieku męskiego, dzieckiem, które jak dawniej czepiało się jej fartucha, które jak niegdyś w najwcześniejszych latach strzec trzeba było, prowadzić za
rękę i pielęgnować, robiąc – czy też mogąc mu robić – wyrzuty, kiedy było „niegrzeczne”. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej wstrząsającego i żałosnego jak ów
widok, gdy śmiały, dumny, od początku dni swoich niezależny duch, zakreśliwszy
na niezmierzonej wyżynie wielki łuk nad światem, złamany powraca oto w macierzyńskie objęcia. Przekonany jestem jednak, a przekonanie to polega na nieomylnych obserwacjach, że macierzyńskość sama, mimo wszystko, nie odczuwa tego
tragicznego powrotu, przy całej jego nędzy, bez pewnego zadowolenia czy satysfakcji. Dla matki ten Ikarowy lot jej syna, zawrotne wyżyny męskiej przygody, wyemancypowanej spod jej opieki, są w istocie tyle grzesznym, co niepojętym zbłąkaniem, wśród którego stale słyszy obce a surowe, potajemnie dotkliwie ją raniące:
„Co mnie i tobie, niewiasto?”, upadłego zaś i zdruzgotanego, to „biedne, kochane
dziecko”, znowu bierze na kolana, wszystko wybaczając i w duchu sądząc, że najlepiej byłby uczynił nigdy jej nie porzuciwszy.
Mam powody, aby przypuszczać, że w Adrianie, w głębi jego duchowych mroków, krył się lęk przed tym łagodnym poniżeniem, instynktowna, resztką dumy
podniecana wobec niego niechęć, póki w otępiałej rozkoszy wygodnictwa, której
wyczerpany umysł z chwilą abdykacji zapewne doznaje, temu się nie poddał. O tym
instynktownym oburzeniu i pragnieniu ucieczki od matki świadczy, częściowo
przynajmniej, próba samobójstwa, jakie usiłował popełnić, kiedy daliśmy mu do
zrozumienia, że Elsbeth Leverkühn została powiadomiona o jego niedyspozycji
i znajduje się już w drodze do niego. A stało się to tak:
Po trzymiesięcznej kuracji w zakładzie von Hösslina, gdzie rzadko jedynie i przez
parę minut zaledwie mogłem widywać przyjaciela, osiągnięty został pewien stopień
uspokojenia – nie mówię: polepszenia, lecz uspokojenia, pozwalający lekarzowi na
wyrażenie zgody na dalszą prywatną pielęgnację pacjenta w cichym Pfeiffering.
Przemawiały za tym zresztą i względy finansowe. Tak więc chory powrócił znowu
w dobrze mu znane otoczenie. Musiał tam początkowo znosić jeszcze opiekę pielęgniarza, który go był przywiózł. Zachowanie jego zdawało się jednak przemawiać
za usunięciem i tego dozoru, tak że opieka nad nim początkowo przeszła znów całkowicie w ręce gospodarzy, głównie pani Schweigestill, która, od chwili gdy Gereon wprowadził do domu krzepką synową (podczas gdy Klementyna została żoną
zawiadowcy stacji w Waldshut), siedziała już tylko na wycugu i mogła całą swą
ludzką przychylność poświęcać swemu wieloletniemu lokatorowi, który stał się
dla niej od dawna czymś w rodzaju duchowego syna. Ufał jej, jak nikomu innemu.
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Najbardziej błogo czuł się widocznie, gdy mógł siedzieć z nią ręka w rękę w celi
opata albo w ogrodzie za domem. Tak też go zastałem, gdy po raz pierwszy ponownie odwiedziłem go w Pfeiffering. Spojrzenie, jakie na mnie skierował, kiedy
doń podszedłem, miało w sobie coś błędnego i palącego, a ku wielkiemu memu
bólowi zamroczyło się niebawem wyraźną niechęcią. Być może rozeznał we mnie
towarzysza świadomych swoich dni, przed wspominaniem których się wzdragał.
Ponieważ na oględną uwagę starej kobiety, aby jednak odpowiedział mi jakimś
dobrym słowem, mina jego zachmurzyła się bardziej jeszcze, i to już groźnie, nie
pozostało mi nic innego, jak wycofać się z wielkim smutkiem.
Nadszedł już wszakże czas na zredagowanie listu, który by ostrożnie zorientował we wszystkim jego matkę. Dłużej z tym zwlekać oznaczałoby uszczuplać jej
prawa, na depeszę zaś, zapowiadającą jej przybycie, nie trzeba też było ani dnia czekać. Powiadomiono, jak już wspomniałem, Adriana o mającym nastąpić jej przyjeździe, nie zyskawszy żadnej zresztą pewności, czy zrozumiał tę wiadomość. Godzinę
później jednak, kiedy przypuszczano, że drzemie, wymknął się niepostrzeżenie
z domu i dogoniony został przez Gereona i jednego z parobków dopiero w chwili,
gdy przy Klammerweiher zrzucił już z siebie wierzchnią odzież i aż po szyję wszedł
w tę tak szybko się pogłębiającą wodę. Właśnie miał całkiem w niej zniknąć, gdy
parobek rzucił się za nim i przyciągnął go do brzegu. Kiedy prowadzono go z powrotem, zaczął się kilkakrotnie uskarżać na zimną wodę stawu, dorzucając jeszcze,
że bardzo trudno utopić się w wodzie, w której się często kąpało i pływało. Nigdy
jednak nie robił tego w Klammerweiher, tylko w domu, w bliźniaczym Kuhmulde,
jako chłopiec.
W moim mniemaniu, równającym się niemal pewności, za tą jego nieudaną próbą
ucieczki kryła się jeszcze pewna mistyczna idea wybawienia, dobrze znana dawnej
teologii, a mianowicie wczesnemu protestantyzmowi: była to supozycja, że zaprzedani diabłu mogą mimo wszystko dusze swe uratować, jeśli „złożą w ofierze ciało”.
Prawdopodobnie Adrian między innymi działał i wedle tej myśli, a czy dobrze uczyniono, nie pozwalając mu działać aż do końca, to Bóg tylko wie jeden. Nie wszystkim czynom, popełnionym w szaleństwie, należy koniecznie przeciwdziałać, a obowiązek zachowania życia nie służył tutaj już niczyjej sprawie, oprócz sprawy matki
– każda bowiem matka niewątpliwie woli zastać syna swego bezwłasnowolnym niż
nieżywym.
Przybyła tedy, ciemnooka wdowa po Jonathanie Leverkühnie, z mocno ściągniętymi, siwymi włosami, zdecydowana zabrać z powrotem swoje zbłąkane dziecię do kraju dzieciństwa. Przy pierwszym spotkaniu Adrian długo tulił się drżący
do piersi tej kobiety, której mówił „matko” i „ty”, podczas gdy tę drugą, trzymającą się teraz na uboczu, nazywał zawsze „matką” i „panią”; ona zaś przemawiała do
niego swoim zawsze jeszcze melodyjnym głosem, któremu przez całe życie wzbraniała śpiewu. Podczas podróży jednak na północ, w stronę środkowych Niemiec,
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dokąd, na szczęście, towarzyszył im pielęgniarz, znany Adrianowi jeszcze z Monachium, doszło bez wyraźnego powodu do wybuchu gniewu syna wobec matki,
do nieoczekiwanego ataku szału, który zmusił panią Leverkühn do odbycia reszty
podróży, połowy prawie, w innym przedziale i pozostawienia chorego pod opieką
pielęgniarza.
Był to zresztą jedyny taki wypadek. Nigdy się nic podobnego nie powtórzyło.
Już, gdy przy wysiadaniu w Weissenfels znowu do niego podeszła, przyłączył się
do niej z objawami radości i czułości, a potem, w domu, chodził za nią krok w krok
i stał się dla niej, pielęgnującej go z oddaniem, do jakiego tylko matka może być
zdolna, najposłuszniejszym dzieckiem. W Buchel, gdzie również od lat gospodarzyła synowa i podrastały już dwa wnuki, zamieszkał w tym samym pokoju na piętrze, który jako chłopiec dzielił ze starszym swym bratem, i znowu oto, zamiast
klonu, stara lipa rozpościerała swe gałęzie pod jego oknem, i znowu w porze jego
urodzin rozchodził się słodki zapach jej kwiatów, który Adrian przyjmował z wyraźnym ukontentowaniem. Wiele siadywał także, odrętwieniu swemu przez ludzi
z gospodarstwa pozostawiany, w cieniu tego drzewa, na okrągłej ławeczce, tam
gdzie niegdyś swym pobekującym głosem stajenna Hanna ćwiczyła z nami kanony
za czasów dzieciństwa. O ruch jego i spacery troszczyła się matka, chodząc z nim
pod rękę po spokojnej okolicy. Miał zwyczaj podawać przy tym rękę wszystkim
spotykanym ludziom, w czym mu nie przeszkadzała, tak pozdrawiani zaś wymieniali z panią Leverkühn oględny ukłon.
Ja sam zobaczyłem tego drogiego mi człowieka ponownie w roku 1935, kiedy,
już jako emeryt, zjawiłem się w Buchel w dniu jego pięćdziesiątych urodzin, w roli
ubolewającego gratulanta. Lipa kwitła, on siedział pod nią. Przyznaję, że drżały mi
kolana, gdy u boku jego matki podszedłem z bukietem w ręku. Wydał mi się mniejszy, co wywołane było może jego pochyloną postawą, i uniósł ku mnie wychudzoną
twarz, będącą, mimo zdrowej wiejskiej cery, obliczem Ecce Homo o boleśnie rozchylonych ustach i pustym wzroku. O ile za ostatnim razem, w Pfeiffering, nie chciał
mnie poznać, o tyle teraz nie ulegało wątpliwości, że z osobą moją, mimo wyjaśnień, jakie usiłowała mu podsunąć matka, żadne go już nie łączyły wspomnienia.
Z tego, co mu mówiłem o znaczeniu tego dnia i powodach mego przybycia, wyraźnie nic nie rozumiał. Jedynie kwiaty zdawały się przez chwilę budzić jego zainteresowanie, potem i one zostały niedbale porzucone.
Raz jeszcze widziałem go w roku 1939, po podboju Polski, na rok przed jego
śmiercią, którą matka jego, jako kobieta osiemdziesięcioletnia, jeszcze przeżyła.
Poprowadziła mnie wówczas schodami na górę, do jego pokoju, gdzie weszła zachęcając mnie: – Niech pan pozwoli, on pana nie zauważy! – podczas gdy ja, przejęty głębokim onieśmieleniem, zatrzymałem się w drzwiach. W głębi pokoju, na
szezlongu, ustawionym nogami ku mnie, tak że mogłem widzieć jego twarz, leżał
pod lekkim wełnianym kocem ten, który niegdyś był Adrianem Leverkühnem,
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a którego nieśmiertelne dzieło nosi dzisiaj to imię. Blade jego ręce, których wrażliwe ukształtowanie zawsze tak lubiłem, leżały, niczym na średniowiecznym grobowcu, skrzyżowane na piersi. Mocno posiwiała broda bardziej jeszcze wydłużała
wychudzone jego oblicze, czyniąc je uderzająco podobnym do arystokratycznych
figur el Greca. Cóż to za szyderstwo natury, cisnęło się na usta, stwarzać obraz
największego uduchowienia, gdzie wszelki już duch uszedł! Oczy zapadły głęboko
w oczodołach, brwi stały się bardziej krzaczaste, a spod nich zjawa ta kierowała na
mnie niewypowiedzianie poważne, badawcze, niemal groźne spojrzenie, od którego zadrżałem, ale już po sekundzie spojrzenie to załamało się tak, że gałki oczne
wywróciły się ku górze, znikając na poły pod powiekami i tocząc bezustannie tam
i sam. Nie usłuchałem ponownego zaproszenia matki, aby się zbliżyć, i odwróciłem się ze łzami.
25 sierpnia 1940 roku doszła do mnie tu, we Freising, wieść o zagaśnięciu resztek jego życia, które całemu życiu mojemu, w miłości, nieustannym napięciu, lęku
i dumie, nadawało istotną treść. Przy otwartym grobie na małym cmentarzu w Oberweiler stali koło mnie, poza najbliższymi, Jeanette Scheurl, Rüdiger Schildknapp,
Kunegunda Rosenstiel i Meta Nackedey, a nadto jakaś nieznajoma, spowita gęstym
welonem, która, w chwili gdy grudy ziemi jęły spadać na trumnę, znikła.
Niemcy, z hektycznymi wypiekami na policzkach, znaleźli się wówczas odurzeni na szczycie swych najdzikszych triumfów, zamierzając podbić świat cały mocą
jedynego układu, którego zamierzały dotrzymać, a który podpisały własną krwią.
Dziś, w uścisku demonów, jedno oko zakrywając ręką, drugim wpatrując się w grozę, z jednej rozpaczy w drugą się pogrążają. Kiedyż osiągną dno czeluści? Kiedyż
w ostatecznej rozpaczy cud, który ponad wiarę wyrasta, zapali światło nadziei?
Samotny człowiek składa ręce i mówi: „Bóg niechaj się zlituje nad waszą biedną
duszą, mój przyjacielu, moja ojczyzno”.
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Wydaje się nie od rzeczy powiadomić czytelników, że metoda kompozytorska,
przedstawiona w rozdziale XXII, zwana techniką dwunastotonową albo seryjną,
stanowi w istocie duchową własność współczesnego kompozytora i teoretyka, Arnolda Schönberga, została zaś przeze mnie w pewnej ideowej zależności przypisana
osobie tragicznego bohatera mojej powieści, najzupełniej fikcyjnej postaci muzyka.
Teoretyczno-muzyczne fragmenty książki w ogóle zawdzięczają wiele szczegółów
Schönbergowskiej harmonice.
Tomasz Mann
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