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Goethe
w Piwnicy
Auerbacha

(2)Istotnie, sale nagle opróżniły się z gości.Kelnerzy składali na blacie bufetu szkło zno-szone z kątów piwnicy. Zostaliśmy sami i byłśrodek nocy. A czym jest smutek w środkunocy? Jest brakiem sensu. Brak sensu jestbrakiem myśli. Brak myśli zamyka przed namiświat. Zamykamy się też z tego powodu wsobie. Milczymy nawet wówczas, kiedy czte-rech rosłych drabów wyprowadzało nas z sali,prawie niosąc po schodach. Nie mieli żadnychwzględów wobec największego poety wszyst-kich Niemców. I wobec wyczynów Fausta,który ponoć nie stronił od doczesnych uciech. Ito było dla nas pociechą, kiedy już znaleźliśmysię na ulicy. W pewnej chwili Wolfgang poka-zał ręką szybującego na niebie uczonego, naplecach którego siedział Mefistofeles. Beczkadziwnie fosforyzowała, ludzie stali wokoło zzadartymi głowami. Nie wiem dlaczego, ale wpewnym momencie zacząłem śpiewać głośno:Bóg się rodzi... moc truchleje, na  co Wolfgangwrzasnął mi do ucha: „Przestań! Zamknij ryj,jak wy to mówicie. To jest Oktoberfest, gdzieNiemcy się bawią, wypijając hektolitry  piwska.Bawmy się!”.Uciszył mnie, tańcząc teraz w korowo-dzie też roztańczonych widzów tego pod-niebnego zjawiska siedzących na beczceaktorów. On był jednym z nich, przyjmującoklaski i wiwaty. Przed chwilą jeszcze gopodtrzymywałem, chwiejącego się na no-gach. Wołał w moją stronę: „Patrz, przyjacie-lu! Niebo i ziemia pozostały takie same jakprzed dwustu laty!   Wszystko się zmieniło, aziemia i niebo nie. Bawmy się!”.Dla mnie to niebo nad tym roztańczonymtłumem i to miasto z duszącym smogiem,filtrującym nocne powietrze, było niczymciężka, ołowiana tkanina. Turyści chcielifotografować się z Goethem, któremu tencały ubiór nieco sflaczał, tracąc kolory wświetle ulicznych latarń. Po prostu Goethewyglądał śmiesznie. Było go nawet  żal. Niepasował do tego   tłumu i wyrwałem go siłą zniego. Podtrzymując ramieniem, poprowa-dziłem, krętą uliczką słaniającego się na

nogach w kierunku Bismarckstrasse, gdziemieszka mój stary przyjaciel, Darek. Był takzwanym pochodzeniowcem, kiedy rozszedłsię z żoną, przeniósł się z Hannoveru doLipska. Stąd miał, jak mawiał, bliżej do swo-ich. Kamienice miały podświetlone numery,ale jak dotąd nie zmieniono nazw ulic. Minę-liśmy sklep, gdzie Darek brał na krechę. Białynapis na czerwonym tle głosił: „PolnischeLebensmittel”. Polak Polakowi  bratem wpotrzebie. W końcu dotarliśmy pod drzwijego piwnicznej nory. Kiedy nam otworzyłdrzwi po długiej chwili, weszliśmy w pół-mrok i Darek taką samą miał twarz. Szarą ijakby zmalała. Uczynił charakterystycznygest, który mówił: wejdź, stary. W pierwszejchwili nie zauważył stojącego za moimiplecami Wolfganga, a potem widać było, żenie był zadowolony z racji przyprowadzeniaze sobą Wolfganga.Nie oczekiwałem też przypływu miłoścido mnie z jego strony, nie czując się dotknię-tym chłodnym przyjęciem. Taki już był odkądgo znałem. Obrót powracającego czasu. Tenjego wysłużony, wyszarzały golf i jeszczebardziej   zgniły  kolor  jego  zielonej  kami-zelki. Jakby zatrzymał się czas. Chyba goobudziliśmy, więc musiał ruszyć się z wyra,podejść do drzwi, sprawdzić przez wizjer ktozacz i co reprezentuje sobą. Nic dziwnego, żetak długo  sterczeliśmy pod drzwiami. Niemusiałem tu przyjść, bo obu nam trzeszczałyłby po tym winie prosto z beczki. Darek teżbył pod gazem, zalatywało od niego skwa-śniałym piwem. COŚ mamrotał przez zęby opóźnej wizycie. Siedział na wyrku ze spusz-czoną głową. Cóż, upijanie się rozbije nas nacząstki, trzeba się potem długo i mozolniesklejać i najlepiej robić to w swoim łóżku.Teraz sięgnął po pudełko z papierosami.Zapalił i dopiero potem, podsunął nam podnos to, co w nim było:– Oczyśćcie sobie płuca, koledzy.– Nie mogę, zaraz się wyrzygam. Lepiejbędzie jak znajdziesz puszkę piwa – powie-dział Wolfgang, szukając miejsca, gdzie mógł-by usiąść.– Nie  znajdę. Trzeba zejść w dolinę i ku-pić. Ale nie mam ani feniga. Miałem ostrze-gawczy sen, żeby nie wpuszczać tu takich, jakwy, drobnych pijaczków. W zasięgu literaturysą tylko tacy zapijaczeni faceci, tonący wgąszczu kłopotów życia...– Nie pierdol, braciszku! Ci zapijaczenifaceci mają w tym swój cel. Wiesz do kogomówisz? Jestem Goethe, cymbale!– A ja jestem Mefistofeles! I nauczę ciępoprawnej polszczyzny, choć jestem tylkoprzyszywanym Niemcem. To piękny język...– Przestańcie, do cholery! – wrzasnąłemna nich obu, podrywając tym sposobemDarka   z wyra. – Po pijaku wszystko jest zbytłatwe, aby miało jakiś smak prawdy, choćbypółprawdy. Zbierajcie się, idziemy! Postawięwam piwo w tej budzie przywiezionej tu zBajerów.Darek nawet się nie przebrał. Wolfgangpoprawił przy lustrze swój strój. Mamrotał cośo powrocie do ubóstwa nadającego wartość ismak życia wszystkim takim skrabipiórkom.Nieśliśmy przez miasto ławę milczenia, awokół kipiało nocne życie. Niemcy potrafią siębawić. Dwóm opasłym Bawarczykom przy

wejściu zameldowaliśmy swoją obecność.Przyglądali się nam podejrzliwie, mnie i Dar-kowi. Wolfganga poklepali jowialnie po ple-cach. „Baw się dobrze, Goethe!”.Ogromny namiot wypełniany był pobrzegi. Na scenie bawarska orkiestra ośmiurosłych muzyków w tych tradycyjnych stro-jach, wykonujących te ich fikołki. Ręka, nóż-ka, klaps i obrót.Zajęliśmy miejsca przy wolnym stoliku.Wybrał to miejsce Wolfgang. Było najbliżejjednego z wyjść. Stoliki nakryte były kraci-stymi obrusami. Zamówiłem u kelnerki trzyfazy piwa w wielkich kuflach z wizerunkiemFredricha von Schillera urodzonego w Mar-nach. 10. November 1759 roku. W wiszącymprzy uchwycie certyfikacie ku radości Wol-fganga, stało tam napisane, że Johann Chri-stoph Friedrich Schiller we wrześniu 1788roku pierwszy raz spotkał się z Goethe. Wol-fgang westchnął, spoglądając badawczo wtwarz Darka, z potem stwierdził, że mójprzyjaciel jest jota w jotę podobny do Schille-ra, gdyby  tylko zrzucił z siebie swój fatalnyubiór. Parsknęliśmy śmiechem, czym zwróci-liśmy uwagę  sąsiednich  stolików. I wtedynieoczekiwanie dla nas, Wolfgang wdrapałsię na stół i unosząc wysoko prawa rękę,krzyknął na cały głos: Heil, Hitler! Mniezatkało, kiedy powtórzył to trzykrotnie,wyciszając nawet orkiestrę i tumult  panują-cy przy stolikach. Zobaczyłem jak z oddalo-nych od nas stolików, mężczyźni i kobietydobrze już rozbawieni, stając na  krzesłach iławkach, małpując gest Wolfganga, ryczelidosłownie... Zieg Hai!  Zieg Hai! Orkiestranatychmiast za sprawą bębnów, kotłów,piskiem trąbek i puzonów, usiłowała   zagłu-szyć to wszystko. Widziałem, że przy wej-ściach zakotłowało się od sił porządkowych,ale na szczęście my mieliśmy wolną drogęucieczki. Biegliśmy co tchu przez plac, skrę-cając w wąską uliczkę, na szczęście pustawą.Wolfgang zdyszanym głosem krzyczał wnaszą stronę rozbawiony, że biegniemy wzłym kierunku, w kosmos, w jego czarnąotchłań. Jego strój wyraźnie utrudniał mubieg. Słyszałem jego głos coraz słabszy, żeoto otworzył nam oczy na  prawdę o Niem-cach. „Tacy są! Są w nich różne sprzeczneemocje, udręka swoją historią i radość, żeona mija. Jest cierpienie i szczęście, rozpacz inadzieja, niepokój obezwładniający, ale teżpodniecający. Co dalej... co dalej!”.Zawróciłem, aby mu pomoc, bo upadał zsił. Oddychał ciężko, wskazując na wejście dojakiegoś kościoła. Darek zniknął nam najakimś  zakręcie i zostaliśmy sami. Drzwikościoła  były zamknięte na amen. „Widzisz,nawet nasz Kościół zamyka bramy na praw-dę”.Siedzieliśmy na kamiennych schodach,dysząc ciężko. – Widzisz, mój przyjacielu –rzekł, obejmując mnie ramieniem. – Nadziejanaprawdę posiada wiele pytań, ale też po-większające się coraz bardziej... rozdarcie.Szkoda, że Niemcy nie  potrafią tego od-czytać... KONIEC
Kazimierz Ivosse


