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Ja lubi÷ muzyk÷ klasycznã, kelner zaĳ jest zwolennikiem
tanga, wi÷c gdy wğaĳnie sğucham koncertu Beethovena,
zaczyna gwizdaå tango tak ostentacyjnie, őe nie ma rady –
musz÷ odstãpiå mu radio. Wğaĳnie wczoraj poprosiğem go
bardzo pokornie, őeby mi pozwoliğ posğuchaå troch÷, ale od
tej chwili wszyscy w hotelu patrzã na mnie jak na morderc÷,
czğowieka bez serca i zgniğy pğód feudalizmu. Koniec koġców zwyci÷sko z tego wyszedğ kelner, bo őeby zatrzeå w jego
pami÷ci moje okrucieġstwo, wszyscy goĳcie j÷li w dwójnasób
okazywaå mu serdecznoĳå, tak őe gdy upadğ mu jakiĳ papierek, dwie staruszki i starzec rzucili si÷, by go podnieĳå.
Witold Gombrowicz, Dziennik z Rio Ceballos
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d wielu lat martwi mnie, őe mój gust muzyczny odbiega
od normy spoğecznej. W czternastym roku őycia zaczãğem sğuchaå muzyki klasycznej i od tego momentu naleő÷ do
tej ĳmiesznej mniejszoĳci, którã spokojnie moőna nazywaå
frajerami muzycznymi. Wedğug statystyki muzyka powaőna
stanowi dziĳ zaledwie siedem procent wszystkich opublikowanych nagraġ.
Poza muzykã uwaőam si÷ jednak za czğowieka otwartego, ciekawego ĳwiata i niebojãcego si÷ zmian. Jestem nieufny wobec sekciarzy, którzy zamykajã si÷ w swoich wğasnych
ĳwiatach. Moim zdaniem trzeba popieraå integracj÷ europejskã, przeglãdaå recenzje aktualnych filmów kinowych
i pisaå esemesy, posğugujãc si÷ systemem T9. Jeĳli ktoĳ nie
wie, co to jest T9, i wciãő jeszcze mozolnie wystukuje esemesy, zamiast elegancko buszowaå po klawiaturze, musi si÷
liczyå z szyderczym uĳmiechem z mojej strony.
Dlaczego wi÷c akurat ja wylãdowağem w dŏwi÷koszczelnym getcie muzyki klasycznej, którego granice rozciãgajã si÷
od Claudio Monteverdiego do Philipa Glassa, od Johanna
Sebastiana Bacha do Krzysztofa Pendereckiego? Czemu
anglosaska muzyka pop/rock, jeden z gğównych filarów nowoczesnej edukacji, a moőe nawet ostatnia religia naszych
czasów, nigdy nie poruszağa mnie tak jak powinna?
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Gdybym przynajmniej nawróciğ si÷ na klasyk÷ dopiero
po trzydziestce! Mógğbym wtedy z szelmowskim uĳmiechem
powiedzieå:
– To jasne, őe jako pi÷tnastolatek sğuchağem AC/DC, The
Police i Supertrampa. Ale pod koniec mğodoĳci przeőyğem
cudowne nawrócenie. Z heavymetalowego Szawğa stağem
si÷ adorujãcym Mendelssohna Pawğem.
Ale nie, niedany mi byğ prawidğowy rozwój muzyczny,
i z tego powodu sğowo „mğodoĳå” brzmi troch÷ dziwnie
w moich ustach. Do wieku dwudziestu czterech lat kompletnie bojkotowağem muzyk÷ pop/rock. Nie byğ to bunt jawny,
wesoğy, ekspresyjny, tylko ukryty, nieĳmiağy, wstydliwy. Gdy
na wycieczkach szkolnych i prywatnych imprezach zaczynağy
si÷ dyskusje o najnowszych przebojach, wolağem milczeå, őeby
nie przyznaå si÷ do tego, őe nie znam nawet takiego kawağka
jak Child in Time Deep Purple. Na dyskotek÷ poszedğem po
raz pierwszy, gdy miağem dwadzieĳcia lat, a ateistyczny hymn
XX wieku, czyli piosenk÷ Imagine Johna Lennona, usğyszağem dopiero na polskiej wsi, koğo Pğocka, w wieku dwudziestu szeĳciu lat. Na krótko przedtem, w 1994 roku, poszedğem
na pierwszy w őyciu koncert rockowy, sğynny wyst÷p Pink
Floydów na stadionie olimpijskim w Berlinie, ale tylko dlatego, őe jako student mogğem tam sprzedawaå obwarzanki.
I tak wszystko si÷ strasznie skomplikowağo – cağa moja
mğodoĳå na podwórkach szkolnych, w uniwersyteckich
stoğówkach i wszelkich innych miejscach, gdzie spotykağem
si÷ z rówieĳnikami. W przypadku mğodego fana klasyki
naleőağoby zamiast o „socjalizacji” mówiå raczej o „asocjalizacji”. Odetchnãå mogğem tylko w opustoszağych, dŏwi÷koszczelnych sklepach z muzykã klasycznã, gdzie po szkole
przeciskağem si÷ mi÷dzy póğkami, podpatrujãc emerytów
erotomanów, którzy pytali sprzedawc÷ o Bolero Ravela.
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*
Klasyka to pi÷tno, a fan klasyki to frajer, przynajmniej dopóki ma mniej niő czterdzieĳci lat, nie obraca si÷ w ĳrodowisku
muzycznym i nie naleőy do arystokratycznej elity, która pije
szampana na premierach w Salzburgu albo Bayreuth. Dwudziesto–dwudziestopi÷cioletni miğoĳnik klasyki uwaőany jest
za rozpieszczonego wraőliwca, konserwatywnego wyksztağciucha, snobistycznego pedağa, pi÷knoducha maminsynka,
wstr÷tnego kujona.
Najlepszym przykğadem poĳledniej roli muzyki powaőnej we wspóğczesnym ĳwiecie jest pewien eksperyment,
przeprowadzany od paru lat na niektórych europejskich
dworcach. W gğównym holu przez cağã dob÷ brzmi muzyka
klasyczna. W Hamburgu sğyszağem na przykğad fragmenty
koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Mendelssohna, w Kopenhadze zaĳ delektowağem si÷ II koncertem fortepianowym
Sergiusza Rachmaninowa.
Za tak prowokacyjnym zabiegiem nie stoi jednak jakiĳ
zdziwaczağy meloman w kierownictwie kolei niemieckich
albo duġskich, lecz powaőna socjologia. Badania policyjne
wykazağy bowiem, őe utwory Mendelssohna albo Rachmaninowa wyraŏnie redukujã liczb÷ kr÷cãcych si÷ na dworcach
narkomanów i meneli. Cağy dworzec, punkt zapalny na mapie kaődego miasta, zwğaszcza w nocy, staje si÷ bezpieczniejszy, gdy jest otulony pğaszczem muzyki klasycznej. Nawet
zwyczajni travellersi nie sã juő tak skorzy, by rozğoőyå tam
swojã karimat÷. Wolã spaå pod goğym niebem, gdzieĳ mi÷dzy kontenerami ze ĳmieciami.
Tylko ja, klasykofan, stoj÷ w ogromnej hali i z ciekawoĳciã przysğuchuj÷ si÷ muzyce, majãc wraőenie, jakbym byğ
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kosmitã, który zakochağ si÷ w strachu na wróble, zamiast
pierzchnãå czym pr÷dzej.

*
A moőe si÷ myl÷? Moőe cierpi÷ na mani÷ przeĳladowczã?
Czyő notowania muzyki klasycznej nie sã cağkiem wysokie?
Czyő nie spowija jej otoczka elitarnoĳci i luksusowego blichtru? Sklepy z winami, w których grano muzyk÷ klasycznã,
informujã, őe obrót zwi÷kszyğ si÷ dwuipóğkrotnie. „Przy
czym klienci nie kupowali wcale wi÷kszej liczby butelek,
ale za to wybierali te droősze! Symfonie Mozarta – jak
zresztã cağã muzyk÷ klasycznã – wi÷kszoĳå z nas kojarzy
z kulturã wysokã i zapewne teő z wyszukanym gustem
i prestiőem”*.
Drugi przejaw pozornego rozkwitu klasyki: sprzedaő
pğyt z muzykã powaőnã spadğa zdecydowanie mniej niő
w dziale muzyki popularnej. Przewiduje si÷, őe hossa potrwa
jeszcze dobrych par÷ lat. Wielkie wytwórnie hoğdujã wi÷c
dalej doĳå purystycznemu ideağowi muzyki klasycznej. Nie
ma tam duőo miejsca na eksperymenty z nowymi nurtami
muzycznymi. Gdyby mğody pianista, jak Rafağ Blechacz,
wğãczyğ do programu swoich recitali muzyk÷ pop, powiedzmy aranőacje Beatlesów, spotkağby si÷ ze zdecydowanã
dezaprobatã. Igraszki z tak zwanym cross-overem to gğoĳny,
medialny temat, ale tak naprawd÷ zarezerwowany dla mağej
garstki artystów, którym wolno wi÷cej niő reszcie, nawet
farbowaå wğosy. Przedstawiciele tego rzadkiego gatunku to
skrzypkowie David Garrett i Nigel Kennedy oraz pianista
Lang Lang.
* Nicolas Guéguen, G&G Dossier Kunst und Musik, s. 74.
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W akademickiej nauce muzyka popularna teő jest tematem tabu. W roku 2000 uznany niemiecki muzykolog Peter
Gülke wydağ ksiãők÷ o uniwersalnym tytule J÷zyk muzyki.
Na 453 stronach wszystko dotyczy wyğãcznie muzyki powaőnej, od Johanna Sebastiana Bacha po Heinza Holligera.
Klasyka jest tu uwaőana za jedynã prawdziwã muzyk÷, w odróőnieniu od muzyki „rozrywkowej” dla gğupich mas.
Zazdroszcz÷ takiej arogancji, bo nigdy nie byğo mnie
na niã staå. Wychowağem si÷ w latach siedemdziesiãtych
i osiemdziesiãtych XX wieku, czyli w czasach, gdy nikt juő
nie miağ wãtpliwoĳci co do absolutnego zwyci÷stwa muzyki
pop/rock. Moőliwe, őe Niemcy kiedyĳ byğy najwi÷kszym
rynkiem dla muzyki powaőnej – ale dziĳ wystarczy jedna
wizyta w jakiejĳ miejskiej filharmonii, őeby stwierdziå zupeğny brak mğodych ludzi na sali. Juő moje pokolenie muzyk÷
Bacha lub Szymanowskiego kojarzyğo wyğãcznie z domem
starców albo nastrojem pogrzebowym, a prawdziwa przyczyna doĳå stabilnej sprzedaőy klasycznych pğyt wynika
moim zdaniem gğównie z tego, őe przeci÷tny fan klasyki ma
szeĳådziesiãt pi÷å lat i po prostu nie wie, jak ukraĳå muzyk÷
z internetu.

*
Dlatego juő od najmğodszych lat starağem si÷ ukrywaå
swoje dziwaczne upodobania muzyczne. Jeszcze cağkiem
niedawno, przed Boőym Narodzeniem, kiedy szedğem do
kasy w Dussmannie, berliġskim megastorze na eleganckiej
Friedrichstrasse, miağem cztery pğyty w r÷ce, cztery róőne
wersje II symfonii Mahlera – Zmartwychwstania. Stojãc
w kolejce do kasy, w ostatniej sekundzie nie wytrzymağem
presji i si÷gnãğem do pobliskiej póğki po pğyt÷ angielskiego
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zespoğu Coldplay. Kasjer mógğ wi÷c pomyĳleå, skanujãc moje
zakupy, őe pğyty Mahlera to tylko prezent dla dziadka.
Na korytarzach urz÷dów albo w poczekalniach lotniskowych raczej nie pogwizduj÷ juő melodii Berlioza albo
Szostakowicza, lecz bardziej popularne rzeczy, jak walc
z Ojca chrzestnego. Robi÷ tak, bo kiedyĳ przeőyğem niemiğe
doĳwiadczenie. Pewnego dnia w toalecie frankfurckiego lotniska gwizdağem sobie smutnã melodi÷ z opery Rozamunda
Franza Schuberta. Nagle ktoĳ z sãsiedniej kabiny bardzo nieğadnie zaczãğ mnie imitowaå, potwornie fağszujãc. Uciekğem
w popğochu.
Jestem hipokrytã nawet w swoim wğasnym mieszkaniu,
czy to w Berlinie, czy w Warszawie: sğyszãc dzwonek u drzwi,
niechby to byğ tylko kominiarz albo hydraulik, szybko zmieniam pğyt÷ Beethovena albo Mozarta na modne piosenki
Mike’a Pattona lub Chrisa Cornella. Nie mam ochoty, by
ktoĳ dziwnie na mnie patrzyğ.
Gdy w pociãgu Eurocity Warszawa–Berlin sğucham
muzyki, ĳciszam laptop najbardziej jak si÷ da, őeby inni
pasaőerowie nie zorientowali si÷, co wybrağem. Raz przydarzyğa mi si÷ őenujãca wpadka, gdy sğuchağem na laptopie
III symfonii Antona Brucknera i nie wcisnãğem prawidğowo
wtyczki od sğuchawek. Cağy wars napeğniğ si÷ pompatycznã
Brucknerowskã muzykã, a ja przez pi÷å minut nie zdawağem
sobie z tego sprawy, bo miağem sğuchawki na uszach. Dopiero zdumione spojrzenia i póğuĳmieszki wspóğpasaőerów
uĳwiadomiğy mi niezbicie, őe zostağem nakryty.
A moőe znowu mi si÷ tylko wydawağo, őe inni tak dziwnie na mnie patrzã? Moőe wcale nie byğo póğuĳmieszków?
Nie potrafi÷ juő si÷ w tym rozeznaå. Dopadğa mnie prawdziwa paranoja.

W pociãgu do Warszawy, paranoja w oczach.
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ŚWIĘTA GÓRA

o prawie trzydziestu latach zdecydowağem si÷ wyleczyå
ze swojej paranoi. Przyznajãc si÷ do wieloletniej hipokryzji, chciağem jednoczeĳnie obalaå pewne stereotypy dotyczãce mojej muzyki.
Jeden z tych stereotypów moőna opisaå tak: fan muzyki
powaőnej wyniósğ swój gust muzyczny z domu rodzinnego,
a wi÷c jest konserwatywnym maminsynkiem, podczas gdy
fan pop/rock jest dzielnym buntownikiem, który wyzwoliğ
si÷ spod wğadzy rodziny, tradycji, przeszğoĳci.
By obaliå ten stereotyp, chciağbym si÷ bliőej przyjrzeå
mojej muzycznej asocjalizacji.
Jestem synem, bratankiem, wnukiem i nawet prawnukiem ewangelickich pastorów. Nawet moi baby-sitterzy
studiowali teologi÷.
Po takim wst÷pie zazwyczaj koġczy si÷ juő dyskusja
o ŏródğach mojego gustu muzycznego. „Teraz wszystko
jasne!”, woğajã ludzie, którzy nie majã poj÷cia o zmianach
w Koĳciele protestanckim, a duőo si÷ zmieniğo od czasów
doktora Lutra.
Pod koniec lat szeĳådziesiãtych XX wieku mój ojciec byğ
ewangelickim pastorem w miasteczku Wolfhagen, w póğnocnej Hesji, niedaleko Kassel. Po publikacji doktoratu
awansowağ na profesora i zostağ przeniesiony do akademii

P

14

teologicznej w Wuppertalu, mieĳcie liczãcym czterysta tysi÷cy mieszkaġców, poğoőonym mi÷dzy Nadreniã a Zagğ÷biem
Ruhry, pi÷ådziesiãt kilometrów od Kolonii. Akademia znajdowağa si÷ w jego centrum, na zalesionym wzgórzu zwanym
Ĳwi÷tã Górã – z powodu jej poboőnych mieszkaġców.
Naszã Ĳwi÷tã Gór÷ polubili przede wszystkim nieĳmiali
studenci i studentki pierwszego roku, poniewaő wĳród niespeğna dwustu mieszkaġców panowağa rodzinna atmosfera.
Nawiãzujãc do prachrzeĳcijaġskich ideağów, profesorowie
mieszkali w tych samych akademikach co ich studenci. Dlatego teő my – moi rodzice, moi dwaj bracia i ja – wprowadziliĳmy si÷ do bocznego skrzydğa duőego akademika. Od
studenckiego korytarza dzieliğy nas tylko cienkie drewniane
drzwi. W weekendy odbywağy si÷ za tymi drzwiami studenckie imprezy, oczywiĳcie tak gğoĳne, őe ojciec dziesi÷å razy
musiağ tam chodziå i grzecznie prosiå o spokój, zawsze bez
skutku.
Równieő moja matka miağa ci÷őkie őycie z ksztağcãcymi
si÷ teologami. Akurat skoġczyğa trzydzieĳci lat i z pi÷knych
wakacji nad Bağtykiem przywiozğa sobie do Wuppertalu wiklinowy kosz plaőowy. Stanãğ w ogrodzie naszego akademika, a na jego biağo-czerwonej wyĳcióğce opalağa si÷ mağőonka
profesora w niebieskim bikini. Coĳ takiego nie zdarzyğo si÷
w tej akademii od chwili jej zağoőenia w latach trzydziestych.
Nic dziwnego, őe wielu studentów z okien swoich pokoi gapiğo si÷ na ogród, zamiast wkuwaå hebrajskie sğówka.

*
Wspólne őycie ze studentami miağo i dobre strony. Na
wyciãgni÷cie r÷ki moi rodzice mieli cağe tabuny potencjalnych baby-sitterów. Gdy wieczorem chcieli wyjĳå do kina,
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wystarczyğo, őe powiesili w ĳmierdzãcej kuchni studenckiej
stosownã karteczk÷. Zwykle po dwóch godzinach zgğaszağ
si÷ ktoĳ ch÷tny zarobiå dziesi÷å marek za wieczór.
Jeden z naszych baby-sitterów posiadağ dar prawdziwego showmana. Nazywağ si÷ Henning Trübel, nosiğ modne
w tamtych latach ogromne okulary i uwielbiağ brzd÷koliå na
gitarze sacro pop. Pozostali opiekunowie w ogóle si÷ nami
nie interesowali – przez cztery godziny siedzieli ze sğownikiem hebrajskim przed telewizorem – ale nie Henning
Trübel. On od razu przychodziğ do naszego pokoju z gitarã;
najpierw ĳpiewağ obowiãzkowe Laudato si, o mio signore!,
a potem ĳwieckie piosenki, na przykğad ballad÷ o pechowcu
Walterze, której dziewi÷å strof znağ na pami÷å. Ostatnia byğa
najlepsza. Zawsze nas rozĳmieszağa:
Őycie nie szcz÷dziğo Walterowi wielu prób
i pech szedğ za nim aő po grób.
Bo trumna z nim wypadğa z rãk tragarzom. Zapanowağa trwoga.
Przeraőony ksiãdz zawoğağ: „Walter, bój si÷ Boga!”.

Póŏniej Henningowi Trübelowi przydarzyğo si÷ niestety to,
co jego bohaterowi Walterowi: miağ pecha na egzaminie z hebrajskiego, bo zostağ zğapany z olbrzymiã ĳciãgawkã i musiağ
poőegnaå si÷ z akademiã. Nie mam poj÷cia, jak potoczyğy si÷
jego losy, miejmy nadziej÷, őe w koġcu zostağ pastorem i dziĳ
wyĳpiewuje gdzieĳ z ambony to swoje Laudato si.
Na pewno jednak nie m÷czy swoich parafian kantatami
Bacha czy motetami Regera. Bo ani troch÷ nie byğ fanem
klasyki. Zresztã jak wi÷kszoĳå jego kolegów. Naleőağoby
raczej powiedzieå: wĳród dwustu studentów i studentek
akademii teologicznej miğoĳnika klasyki z lupã moőna by
szukaå. Wiem, co mówi÷, bo jako dziecko cz÷sto przemyka-
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ğem przez drzwi ğãczãce nasz korytarz ze studenckim i potajemnie dokonywağem inspekcji ich ĳmierdzãcej kuchni.
W pokojach studenckich rozbrzmiewağo wszystko, tylko
nie klasyka: gğównie niemiecki rock, poza tym ballady Joan
Baez i Boba Dylana. Wytarta wykğadzina PCV na korytarzu
falowağa równieő w takt dudniãcych dŏwi÷ków Sex Pistols
czy Joy Division.
Nie, stereotyp studenta teologii, który pogğ÷bia swã
wraőliwoĳå, sğuchajãc kantat Bacha czy Missa Solemnis Beethovena, ulegğ cağkowitemu przedawnieniu. Owszem, oni
uczyli si÷ greki i hebrajskiego i wypisywali na przeĳcieradğach hasğa buntu: precz z amerykaġskimi rakietami NATO,
a jakőe. Ale na staroőytnych j÷zykach i na pacyfizmie wszystko si÷ skoġczyğo.

*
No i nie zapomnijmy o futbolu. Wszyscy studenci, nie tylko
chğopcy, ale równieő dziewczyny, grali w piğk÷ noőnã, i to na
bardzo wysokim poziomie, biegajãc w korkach i ochraniaczach na nogi.
Za akademikami rozciãgağa si÷ duőa ğãka i boisko wysypane őuőlem, z trzema kağuőami, które wysychağy tylko
w lipcu. To tam po poğudniu, po wspólnym obiedzie w stoğówce, grağo si÷ w piğk÷, siedem dni w tygodniu. Nam, dzieciom wykğadowców, pozwalano ğaskawie zagraå, ale tylko
w obronie.
Gğównym wydarzeniem kaődego semestru byğy piğkarskie mistrzostwa akademii, w których poszczególne korytarze wszystkich trzech akademików rywalizowağy ze sobã
przez kilka tygodni. Dzieġ finağu rozpoczynağ si÷ od wspólnej zabawy, mianowicie meczu profesorów z őeġskã druőy17

nã, czyli wysportowanymi studentkami teologii. Mój ojciec
stağ wtedy na bramce i nie potrafiğ obroniå najğatwiejszych
strzağów dziewczyn. Nam, jego synom, byğo z tego powodu
strasznie wstyd, ale tatuĳ ĳwietnie si÷ przy tym bawiğ. Na
szcz÷ĳcie nie on jeden okazağ si÷ antytalentem, lecz wszyscy
jego koledzy. Naleőağo wspóğczuå tym naukowcom, którzy
tak niezdarnie biegali po boisku. Prawie zawsze nabawiali
si÷ powaőnych kontuzji, a pod koniec meczu wykğadowca
od Nowego Testamentu siedziağ oszoğomiony na őuőlu, dogmatyk miağ zabandaőowanã gğow÷, a profesor od historii
Koĳcioğa chodziğ po polu karnym, kulejãc, bo zamiast w piğk÷ kopnãğ w sğupek.
Jako kibic miağem wi÷c wystarczajãco wiele okazji, by
si÷ wstydziå za swoje teologiczne pochodzenie i przysi÷gaå
na wszystkie ĳwi÷toĳci, őe cağe őycie b÷d÷ ğamağ stereotyp
syna pastora.
Niestety tylko w piğce mi si÷ to udağo. Mog÷ si÷ chwaliå, őe przynajmniej po mojej grze nikt mnie nie podejrzewağ
o chrzeĳcijaġskie pochodzenie. Nie byğo dnia, őebyĳmy,
mój brat Tilman i ja, nie trenowali na őuőlowym boisku.
Podczas gdy Tilman wyrastağ na ĳwietnego obroġc÷, ja jako
niezawodny snajper czekağem na polu karnym przeciwnika
na dobre podania – zazdroĳni przeciwnicy przezywali mnie
z tego powodu „ochğapiarzem”.
Póŏniej stworzyliĳmy z bratem wğasnã druőyn÷ zğoőonã
tylko z profesorskich synów, która gromiğa tych wysportowanych studentów teologii, raz nawet wygrywajãc 62:2.
Zostağem królem strzelców, bo w cağym turnieju zaliczyğem
ponad pi÷ådziesiãt goli. Mimo to do dziĳ nie mam odwagi wyznaå kolegom z zespoğu, őe juő wtedy byğem fanem
klasyki.
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*
Tak to wyglãda: nie tylko kandydaci na teologów, ale równieő moi koledzy z podwórka, czyli inni profesorscy synowie, nigdy nie sğuchali Mozarta czy Beethovena. Nasi ojcowie, nieudolni piğkarze, stanowili chyba ostatnie pokolenie
teologów, które posiadağo jeszcze pğyty analogowe z muzykã
powaőnã.
A jak poza tym wyglãdağo nasze őycie na Ĳwi÷tej Górze?
Przede wszystkim skromnie. Meble pochodziğy najcz÷ĳciej z Ikei, wakacje sp÷dzano nad Morzem Póğnocnym
albo nad Bağtykiem, bez zagranicznych przygód. Wieczorem
dla relaksu oglãdağo si÷ telewizj÷, rzadko szğo si÷ do teatru,
opery, kabaretu czy kina. Nie pami÷tam teő, by moi rodzice
kiedykolwiek zwiedzili wystawy malarstwa – cağe to burőuazyjne spektrum kulturalne nie budziğo ich zainteresowania.
Nie byğo teő domowych kwartetów smyczkowych, czytania
dramatów z podziağem na role, nie prenumerowaliĳmy
opiniotwórczych dzienników. Czytağo si÷ wyğãcznie lokalnã pras÷, czyli „Wuppertaler Generalanzeiger”. Najwi÷kszã
atrakcjã kulturalnego őycia naszej akademii byğy podwieczorki studentów, kiedy w przystrojonej girlandami stoğówce odgrywano skecze kpiãce z profesorów czy wykonywano
stuzwrotkowe ballady gitarowe.
Czasami mama zapraszağa do naszego stolika kolegów
taty; dyskutowano wtedy o synodach okr÷gowych, polityce
i piğce noőnej. Nikt nie rozprawiağ o sztuce albo estetyce, nie
mieliĳmy teő na póğce ulubionych ksiãőek mieszczan, őadnego Goethego, őadnego Thomasa Manna, którego sğynnych
powieĳci mój tata nie czytağ, bo uwaőağ je za grafomani÷.
Za to bardzo ceniğ amerykaġskiego pisarza skandalist÷
Henry’ego Millera, gorliwie podkreĳlajãc, őe nie z powodu
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scen erotycznych, tylko ze wzgl÷du na antyamerykaġskã
wymow÷.
Wedğug mnie sztuka odbierana byğa przez teologów jako
konkurencja dla religii – w kaődym razie na Ĳwi÷tej Górze
ignorowano jã doĳå znacznie. Tylko muzyka stanowiğa wyjãtek – wszyscy teologowie lubili ĳpiewaå. Podczas modlitw
porannych w Auditorium Maximum, na które codziennie
o dziesiãtej zwoğywağy dzwony, ĳpiewano przeróőne pieĳni
religijne, czy to chorağy Bacha, piosenki sacro pop, czy pieĳni z Taizé.
Z czasem ukuğem sobie teori÷, skãd si÷ bierze protestanckie zamiğowanie do muzyki. Byğa ona jedynym sposobem
– poza naukã – by gğosiå trudnã wiar÷ chrzeĳcijaġskã bez naraőania si÷ na ĳmiesznoĳå. Owszem, na Ĳwi÷tej Górze moőna
byğo zetknãå si÷ z prawdziwã chrzeĳcijaġskã wiarã, ale bez
őadnej zmysğowoĳci, bez radoĳci, tylko pod ĳcisğã kontrolã
nauki i rozumu. Wzorem byli wielcy teologowie Karl Barth
i Dietrich Bonhoeffer (uwaőany za m÷czennika, bo zostağ
zabity przez nazistów w 1945 roku).
Panowağa wi÷c pewna pruderia religijna. Nikt nie opowiadağ o swoich przeőyciach religijnych, nie modlono si÷
publicznie. Do poj÷å takich jak Bóg, Jezus czy zmartwychwstanie zmarğych wğaĳciwie na co dzieġ si÷ nie odwoğywano.
Nie mówiğo si÷ u nas w domu: „to leőy w boskich r÷kach”,
lecz „to leőy w innych r÷kach”. Nie őegnano si÷, a modlitw÷ przed jedzeniem odb÷bniano na pozór, bez zaangaőowania.
Wyjãtkiem od tej religijnej ascezy byğ wğaĳnie ĳpiew. Dopiero w ĳpiewie powaőne twarze mojego taty i jego kolegów
si÷ rozjaĳniağy, dopiero w nim znajdowağo si÷ rozwiãzanie
wszystkich problemów wiary. Nic dziwnego, őe Johanna
Sebastiana Bacha czczono prawie jako piãtego ewangelist÷.
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