
„ 



„. 

PETER HACKS 

TEA'l'lt ,,ATENEUll" 
im. STEFANA JA&ACZA 

W WARSZAWIE 



Goethe przed swoim domem przy Frauenplan. 

TEATR „ATENEUM" im. Stefana Jaracza 

w Warszawie 

Peter Hacks 

ROZMOWA W DOMU PANSTWA STEIN 
O NIEOBECNYM PANU VON GOETHE 
(Ein Gesprach im Hause Stein 
tiber den abwesenden Herrn von Goethe) 

Sztuka w dwóch częściach 

Przekład: 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

O S O B Y 

Pani von Stein - ALEKSANDRA SLĄSKA 
oraz 

Pan von Stein 

Reżyseria: 

ALEKSANDRA SLĄSKA 

Scenografia: 

MARCIN STAJEWSKI 

Opracowanie muzyczne: 

WŁADYSŁAW IGOR KOWALSKI 

Prapremiera polska w czerwcu 1978 r. 

Czwarta premiera w sezonie 1977/78 

Dyrektor i Kierownik artystyczny 

JANUSZ W ARMIRSKI 



Peter Hacks 

PETER HACKS, którego dwie komedie: Adam i Ewa oraz JaT
maTk w PlundeTsweileTn oglądaliśmy w roku ubiegłym podczas 
Dni Teatru NRD w Polsce, wysunął się dziś na czoło pisarzy 
Niemieckiej Fepubliki Demokratycznej. Jego utwory wystawiane 
są stale na scenach NRD, a jego sztuka Rozmowa w domu pań
stwa Stein o .nieobecnym panu von Goethe, której prapremiera 
(w wykonaniu znanej aktorki Karin Gregorek) odbyła się 16 paź
dziernika 1976 roku w berlińskim Maxim Gorki 'rheater, stała 

się prawdziwym bestsellerem. 
Peter Hacks, wybitny dramaturg i publicysta, urodził się w roku 
1928 we Wrocławiu jako syn znanego z postępowych przekonań 
adwokata. Po zakończeniu wojny i obaleniu faszyzmu studiował 

w Monachium socjologię, germanistykę, filozofię i teatrologię. 

Po uzyskaniu w roku 1951 doktoratu współpracował z teatrami, 
radiem i telewizją, napisał wówczas także wiele słuchowisk dla 
dzieci. W roku 1955 przeniósł się na stałe do Niemieckiej Repu
bliki Demokratycznej i zamieszkał w Berlinie, gdzie do roku 1963 
pełnił funkcję kierownika literackiego Deutsches Theater, po czym 
poświęcił się wyłącznie działalności pisarskiej. Jako dramaturg 
wiele nauczył się od Brechta. Za jego przykładem hołduje więc, 
szczególnie w swych pierwszych sztukach, opartej na Szekspirze 
poetyce antyarystotelesowskiej, pisze wierszowane dramaty epic
kie, stosuje również brechtowską technikę „efektu obcości". Po
dobnie jak Brecht, interpretuje skomplikowane procesy społeczne, 
przeciwstawiając kłamliwym prawdom i legendom ideologii miesz
czańskiej marksistowskie, dialektyczne ujęcie historii. 
Zadebiutował sztuką o wyprawie Kolumba i odkryciu Indii Za
chodnich Die EToffnung des indischen ZeitalteTs (Inauguracja 
wieku Indii, 1954), w której ukazując ekonomiczne korzenie od
krycia Ameryki rozprawiał się z idealistyczną legendą o boha
terstwie odkrywcy. W napisanej rok pótniej sztuce Das Volksbuch 
t1om HeTzog ETnst odeT deT Held und sein Gefolge (Opowieść 

o księciu Erneście, czyli bohater i jego świta, 1955) przedstawiał 
bohaterstwo feudalnych wodzów jako „funkcję pozycji społecznej". 
W uwagach pisał o bohaterze tytułowym: Jego bohateTstwo ma
leje w ścisłej zależności od jego władzy. Trzyaktowa komedia 
Die Schlacht bei Lobositz (Bitwa pod Lovosicami, 1956) była 

ostrą satyrą na militaryzm Rruski, zaś „komedia mieszczańska" 
DeT MillleT von Sanssouci (Młynarz z Sanssouci, 1958) obaleniem 
legendy o rzekomym umiłowaniu praworządności przez Fryde
ryka II. 
Z końcem lat piećdziesiątych Hacks włączył się, podobnie jak 



wielu autorów w NRD, w nurt aktywnego kształtowania rzeczy
wistości socjalistycznej. Problemom tym poświęcił dwie szeroko 
dyskutowane i kontrowersyjne sztuki: Die Sorgen und die Macht 
(Troski i władza, IS58-62) oraz Moritz Tassow (1965). Krytyka 
zarzucała mu wówczas przerost tendencji dydaktycznych i mecha
nistyczne traktowanie historii. Lata sześćdziesiąte zaznaczyły się 

w twórczości Hacksa zmianą tematyki oraz odmiennym spojrze
niem na rolę sztuki w socjalistycznym, okrzepłym już i ustabili
zowanym społecze1istwie. Pisarz zwrócił się w stronę wielkich 
tradycji kulturowych, aby przyswajać to dziedzictwo swoim 
współczesnym. Swoje ostatnie komedie - mówił o nim niedawno 
Rainer Kerndl - napisal on dla społeczeństwa, które uznal za 
dostateGznie już dojrzale do tego, aby oglądało siebie i jednostkę 

ukazaną z pogodnym humorem. Sztuki Hacksa oparte są prze
ważnie na motywach mitologicznych, ale pisane są przez czło

wieka współczesnego dla jemu współczesnych. Ich dowcip jest 
aktualny i ponadczasowy zarazem, tak wiele w nim poetyckiego 
mistrzostwa, że niejednemu wyda się to może błahym, inteligent
nym żartem, a sztuki Hacksa - błyskotliwie zrobioną, ale tylko 
zabawną literaturą dla teatru. 
Potwierdzenie tych słów znajdujemy w trzech „klasycznych" ko
mediach Hacksa: Amfitrion, Omfale oraz Adam i Ewa, w któ
rych autor wyposaża dawnych herosów i bogów w cechy ludz
kie, ukazuje humanistyczny sens ukryty w pogańskich i chrześci
jańskich mitach. 
Hacks jest również autorem wielu rozpraw teoretycznych i ese
jów, ponadto twórcą licznych wolnych przekładów i adaptacji 
dramaturgicznych, z których największy rozgłos zyskały : Bohater 
zachodniego świata wg J . M. Synge'a, Pokój wg Arystofanesa, 
Polly wg J . Gaya oraz Piękna Helena wg Meilhaca i Halev.y•ego. 

PETER HACKS 

czy rzecz o pani Stein jest pracą filologiczną? - Chyba 
nie. Opowiadam historię prawdziwą, historię, jaka się 
rzeczywiście zdarzyła, a spośród środków, którymi się 
w tym celu posługiwałem, środki filologów okazały się, 
jak można się było spodziewać, najbardziej nieproduk
tywne. 

Jakie środki byłyby przydatniejsze? („.) Nie odpowiadam 
na pytanie wyczerpująco; nie lubię wyczerpanych czy
telników. Mam tylko ochotę usunąć dwa nieporozumie
nia„. 

Czy nieporozumienia można w ogóle usunąć? - Nie, 
w jakiż sposób? Nieporozumienia należą do tych rzeczy, 
których mnóstwo zostaje na świecie bez zmiany, nieza
leżnie od tego, czy je usuwamy czy nie; są w tym po
dobne na przykład do rupieci na kuchennych wagach. 
Usuniesz pięć szpilek do włosów, a znajdziesz znowu 
sześć spinaczy biurowych. Słowo „nieporozumienie" wy
rosło z fałszywego korzenia. Nieporozumienia nie są spra
wą rozumienia; jak gdyby pr:iJez lepsze rozumienie mu
siały się kończyć; są one częścią składową życia uczucio
wego. Istnieją, ponieważ istnieje ich potrzeba. 

Dlaczego więc je usuwałem? - Usuwanie nieporozu
mień jest także potrzebą. 

Jakie dwa niepórozumienia mógłbym mieć na myśli? 
Szczególnie to: nie jest to sztuka o kob i ee ie. Mówię w niej 
o jednej jedynej kobiecie: o Charlotcie von Stein, zate~ 
o kobiecie, która ze swego lęku czyni jak gdyby swóJ 
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zawód podobnie jak inne nauczyły się czerpać korzyści 
ze swego przytępienia słuchu czy swej głupoty, i . rnówię 
o jednym jedynym sposobie kochania: o jej sposobie. Mi
łość ta jest przedstawiona niejako w pojęciach sztabu 
generalnego. Wzbraniam się przed uważaniem uczucia 
tego rodzaju za nieunikniony wynik presji hormonalnej. 
O ile napięcia pomiędzy dwiema płciami wydają mi się 
pożądane, o tyle ustawiczne wzajemne próby morderstwa 
uważam za zbyteczne. Płeć piękną, która niezawodnie 
będzie skłonna w postaci pani Stein rozpoznawać siebie, 
proszę, aby wyjątkowo w tej sprawie zajmowała postawę 
krytyczno-badawczą. 

A jakie tlrugie? - Jest ono zby~ niedorzeczne, ale muszę 
o tym wspomnieć: nie jestem Goethem. Chociaż identy
fikowanie się z Goethem jest nieuniknionym symptomem 
poetyckiego okresu przekwitania, to jednak opisując 

Goethego, opisuję Goethego, nie siebie; jeśli użyczam mu 
pewnych rysów własnych, postępuję z nim nie inaczej, 
niż z którąkolwiek z moich postaci. Wątpię czy jestem 
do niego bardziej podobny, niż do pani Stein. Poza tym, 
o ile pani Stęin jest w małym stopniu kob i etą, o tyle 
Goethe jest g en ius ze m; oczywiście, jako. najskrajniej
szy, specjalny przypadek tego gatunku, będzie on w istot
nych punktach odpowiadał każdemu innemu geniuszowi. 
Sztuka nie mówi nic prócz tego; co mówi, i zanim ktoś 
zechce stosować metaforę do czegoś, o czym może pomy
ślał, dobrze zrobi, jeśli się jej najpierw przyjrzy w jej 
własnej, materialnej istocie. 
Że jednak Goethe nie występuje w sztuce? - Na pewno 
występuje, tylko się nie ukazuje. A znów koniuszy uka
zuje się, lecz nie występuje. Forma sztuki odznacza się 

wielką prostotą: jest to sztuka dwuosobowa, która w grun
cie rzeczy jest sztuką jednoosobową, a znów ta jest 
w gruncie rzeczy sztuką dwuosobową. Tego rodzaju kon
strukcja wynika z reguł dramaturgicznych monodramu . 

( ... ) Z jakich po.wadów wybrałem formę monodramu? -
W tej miłości kochankowie są bardziej samotni, niż to 



i tak zawsze bywa w sprawach międzyludzkich. Miłość 
naszych czasów jest, jak wiadomo, pi:zedsięw7;ięciem kry
jącym w sobie nierozerwalną sprzeczność: tlwa przeci
wieństwa, dwie indywidualności, pragną się zjednoczyć. 
W rzeczywistości zło wcale nie przedstawia się tak źle, 
jak to wygląda w samej formułce. Z ki:ótkoterminowego 
i niejako mistycznego aktu całkowitej samozatraty i jak
by przeskoczenia w skórę innego człowieka, aż do trwa
łego zjednoczenia w sferze spraw cząstkowych, choćby 
we wspólnym jedzeniu śniadania, rodzą się niewątpliwie 
formy odnajdywania siebie, a że trud ten często trzeba 
zaczynać od nowa, umożliwia on znów trwanie rozkoszy. 
U Goethego i Charlotty von Stein nic z tego nie dostrze
gam. Nigdy jeszcze nie widziałem płomienia o tak nie
zmiennej gwałtowności i tak zimnym żarze, ale też nigdy 
jeszcze równie mało wspólnego pomiędzy kochankami: 
żadnego przywiązania, żadnego podobieństwa dusz, żad
nej zgodności zamierzeń czy tylko przyzwyczajeń: po
między tymi wyspami nie kursowała nawet poczta bu
telkowa. Kochali, ale nie siebie wzajemnie. Prócz tego 
że kochali, nie mieli ze sobą nic wspólnego. W zasadzie 
nie była to w ogóle miłość; było tylko dwoje ludzi, 
którzy kochali. Nie było dramatu, były dwa monodramy. 

Dlaczego nie napisałem raczej monodramu o Goethem? '
Ależ byłem tak zadowolony z pani Stein: naneszcie mia
łem temat do dramatu. Przeciw tragedii przemawiały dla 
mnie nie tylko względy historyczne, lecz także zwykła 
przyzwoitość. Tragedia to gatunek, który tu nie przystoi. 
Cierpienie jest przecież zawsze jakąś formą dezynwoltury. 
W pani Stein znalazłem bohaterkę, której bezsporna wiel
kość była zupełnie nieszlachetna. Jest ona wystarczająco 
dobra dla dramatu i wystarczająco zła dla tragedii. 

Że ta sama fabuła, opowiedziana przez Goethego z. Rzymu, 
przerodziłaby się w komedię? - Z pewnością. Goethe, 
zrozpaczony, jakim bywał najczęściej, był zawsze w jakiś 
sposób szczęśliwy, zaś pani Stein, w dobrym humorze, 
w jakim była najczęściej, była w rozpaczy. Sprawa ta 

• 

wyszła Goethemu na korzyść, a zabiła panią Stein. Jej 
tylko przystoi dramat. 

Czy bohater, którego nie aprobujemy, nadaje się na bo
hatera dramatu? Nie ma mowy o dezaprobacie; pani Stein 
nie mam nic do zarzucenia. Nie była ona zła z własnej 
woli: ponieważ niczego nie robiła z własnej woli. Była 
nieszczęśliwa, st~d jej złość, a ponieważ stała się zła, 
skończyła nieszczęśliwie. Jeśli chodŻi o tę - już choćby 
ze względu na jej trwałość uwieńczoną wielkim sukce
sem - historię miłosną, oboje partnerzy dali z siebie 
wszystko, co mogli, a tam, gdzie można to stwierdzić, 

nie ma miejsca na pytanie o słuszność czy niesłuszność. 
Jak każdy autor dramatyczny, jestem bezwarunkowo 
stronniczy: mianowicie na rzecz wszystkich działających 
stron. Jeżeli w wypadku pani Stein nie można tego wy
czuć, znaczy to, że albo mnie albo przedstawieniu coś się 
nie udało. 

Kto ponosi winę za zerwanie? Nikt; przyczyna rozbicia 
miłości tkwiła poza jej własną regułą. Nie chodziło tu 
o zimny pokój Charlotty czy przegrzany Goethego, nie 
chodziło o jej niechęć do odbierania rozkoszy cielesnej 
czy też o jego niemożność dawania jej; nie chodziło na
wet o pudla: chodziło o podatki za Kochberg. Od pierwsze
go do ostatniego dnia Goethe nie przestawał domagać się 
podatków od drobnych dzierżawców gruntowych i w ten 
sposób prostą drogą prowadzić ich do bankructwa; chce 
tego jeszcze w latach wędrówki. A pani Stein, pod groźbą 
utraty jakiego takiego utrzymania, była zmuszona bro
nić się przed tymi żądaniami. Zrobiła to na koniec w mą
drej sztuce, którą napisała, w „Dydonie". 

Mądra sztuka, jak dalece? - Zawiera ona wiadomość, 
że trzej kpiarze, Goethe, Knebel i Bertuch, jako najem
nicy obcej potęgi sprzysięgli się, by w Księstwie Weimar
skim doprowadzić do jakobińskiego przewrotu. 

Czy nie jest to czysty nonsens? - Nie, ona rzeczywiście 
coś z tego rozumiała. Wspólna niechęć zarówno książąt, 



jak mieszczan do wolności podatkowej schłopiałej szlach
ty ugruntowała pewnego rodzaju front ludowy, którego 
działalność umożliwiła dopiero wybuch Rewolucji Fran
cuskiej. Właścicielka Kochbergu musiała w tej sprawie 
posiadać lepsze rozeznanie, niż owi paplacze, którzy dziś 
jeszcze pozwalają sobie. ganić Goethego jako obrońcę 
istniejącego stanu rzeczy, ostatnio na przykład pan Peter 
Weiss. Nie ma w tym na pewno szczególnej zasługi, góro
wać rozsądkiem nad panem Peterem Weissem. Ale nawet 
Heine odkrył jakobinizm w niemieckiej filozofii kla
sycznej o wiele później, gdy mówił to samo o Kancie, 
Fichtem i Heglu, co pani Stein o Goethem, Kneblu i Ber
tuchu. Uczyniła to w trochę śmieszny sposób, lecz uczy
niła to czterdzieści lat przed Heinem. Oczywiście, ta 
zdolność przeczuwania przyszłości opiera się na prawie 
natury. 

Jak brzmi to prawo? - Reakcja wietrzy rewolucję na 
długo przedtem, zanim ta ostatnia jest w stanie pojąć 
samą siebie. ( ... ) 

Fragmenty wypowiedzi autora, zamieszczonej 
w programie berlińskiej prapremiery. 

Przełożył Zbigniew Krawczt1kowski 

JOHANN WOLFGANG GOETHE· 

Po coś dał nam tę głębokość wejrzeń, 
Co przeczuwa kształty przyszłych zdarzeń, 
Zamiast wierzyć błogo, bez podejrzeń, 
W miłość i ucieleśnienie marzeń? 
Po cóż dałeś nam uczucia, losie, 
Byśmy serca swe zgłębiali spojrzeniami 
I śledzili w dziwnym spraw chaosie, 
Co naprawdę jest pomiędzy nami? 

Szczęśliw ten, kto żyje złudnym śnieniem, 
Szczęśliw, komu obca przeczuć waga; 
Dla nas z każdą chwilą i spojrzeniem 
Snów i przeczuć razem moc się wzmaga. 
Powiedz, znasz zamiary losów skrytych? 
Powiedz, czym tak mocno nas złączono? 
Ach, tyś była w czasach już przeżytych 
Moją siostrą czy też moją żoną. 

Aż do dna zgłębiłaś mnie tajemnie, 
Znałaś nerwów mych najsubtelniejsze tony, 
Rzutem oka mogłaś czytać we mnie, 
Dla śmiertelnych oczu niezgłębionym. 
Chłodząc krew mą wrącą i upartą 
Kierowałaś dzikim pędem moim, 
Brałaś mię w ramiona, pierś rozdartą 
Sycąc znowu zdrowiem i spokojem. 



Cudnie lekkie więzy nań rzuciwszy, 
Dzień po dniu igraszką zapełniałaś. 
Gdzie jest dzień od tamtych dni szczęśliwszy, 
Kiedy wdzięczny za to, co mu dałaś, 
Czuł, jak serce koło serca wzbiera, 
Czuł, jak dobrze mu pod twoim wzrokiem, 
Jak ze zmysłów ktoś zasłonę zdziera, 
Jak się krew ucisza krok za krokiem. 

Teraz już wspomnienia tylko wioną 
W sercu, które przez niepewność i udrękę 
Czuje w sobie tamtą prawdę niewzruszoną, 
Nowy stan przyjmując jako mękę. 
Duszom naszym brak po jednej części, 
Dzień nasz ciemny jest o każdej porze. 
Lecz ten los gnębiący nas, na szczęście, 
Zmienić jednak nas nie może. 

Przełożył RobeTt Stiller 

Gdy doktor Wolfgang Goethe przybywał do Weimaru, był wy
sokim, szczupłym, prawie chudym ' mężczyzną o wysokim czole, 
długim nosie, pełnych wargach i wielkich, błyszczących, czarnych 
oczach, które mogły melancholijnie marzyć, śmiać się z swawolną 
zuchwałością i humorem, a w gniewie miotać druzgoczące gromy. 
Był przy tym w pełni sił fizycznych, niezwykle zręczny we 
wszelkich gimnastycznych ćwiczeniach, pełen zuchwałej buty 
i przekornej płochości, niewyczerpany w żartach i szaleńczych 
pomysłach, kipiący inteligencją i dowcipem, przyzwyczajony do 
wesołego życia, pewny siebie w poczuciu własnej wartości i włas
nej młodej, lecz wielkiej poetyckiej sławy. 

Pojawił się więc - piękny mężczyzna, niezależny, uznany 
i podziwiany jako wyjątkowy geniusz - na dworze weimarskim, 
gdzie, jak sam to określał, „zebrała się szalona kompania, jaką 
trudno gdzie indziej znale!ć na tak małym skrawku ziemi", 
w kręgu ludzi nie tylko wysoko postawionych, lecz i wysoko 
wykształconych; ludzi, którzy lubili sztukę i literaturę, a nawet, 
co w owych czasach zasługuje na specjalne podkreślenie, którzy 
lubili n iem i e ck ą sztukę i n iem ie ck ą literaturę. Poja
wił się na dworze młodzieńczym, na którym już owdowiała 

księżmi Amalia zerwała z surową etykietą, nie możn~ się więc 
dziwić, że rychło życie stało się tu inne, niż zazwyczaj praktykuje 
się po dworach. 

Mimo że na razie przyjeżdżał jako gość panującego księcia, 
jego wybitny umysł i w ogóle imponująca osobowość zdobyły tak 
wielkie uznanie, że stał się on i pozostawał przez wiele lat ele
mentem nadającym ton i decydującym o wszystkim. 

( ... ) Dwór, na który Goethe miał wywierać tak niezwykły 
wpływ, sądząc z wieku głównych jego postaci, był rzeczywiście 
młodzieńczy, a więc już z tej racji skłonny do wesołości i uży
wania życia, bowiem w roku 1775, gdy zjawił się tam Goethe 
(26-letni, przyp. Red.), owdowiała księżna Amalia miała lat 36; 



panujący książę Karol August - lat 18; panująca księżna Luiza -
lat 18; książę Constantin , młodszy brat panującego - lat 17 ; r. ani 
von Stein - lat 33; von Einsiedel, szambelan księcia - lat 2!:; 
von Knebel, poeta i tłumacz - lat 31 ; Bertuch, właściciel pra
cowni sztucznych kwiatów - lat 27 ; Wieland, poeta - lat 42; 
Luiza von Gochhausen, dama dworu - lat 23. 

AUGUST DIEZMAN 
Goethe und dte lusttge zett tn Wetmar 

A . Duncker Verlag, Weimar 19~5 
Przełożył z. K . 

(. .. ) Kompania biesiaduje w książęcym domu, wyrzuca kielichy 
na ulicę, każe sobie przynieść z jakiegoś grobowca kilka urn ; 
Fritz Stolberg wygłasza po pijanemu mowę na cześć pucharów, 
które zawierały prochy prawdziwych starych Niemców, potem 
wszyscy przepijają do siebie i wznoszą toast na zdrowie praojca 
Thuiskona. Piją u młodszego brata księcia; na salę wchodzą 
księżna-matka Amalia i żona pierwszego koniuszego, pani von 
Stein; obie panie trzymają w ręku rycerskie miecze wydobyte ze 
zbrojowni i pasują geniuszów na rycerzy. Zostaliśmy za stolami, 
a panie okrążyły nas i nalewały nam szampana. Po obiedzie ba
wiliśmy się w ciuciubabkę; wtedy całowaliśmy koniv.szynę, która 
stała obok księżny. - Czy na innym dworze można by sobie na 
to pozwolić? ( ... ) 

Wiadomości o wybrykach geniuszów w Weimarze rozniosły się 
po całym kraju. Blada Luiza gorzko skarżyła się w listach na 
swoją rodzinę... Księża pomstąwali, albowiem ani młody książę, 

ani żaden z jego faworytów nie chodził do kościoła. Marszałek 
dworu, pan von Putbus, żalił się na maniery geniuszów, na ich 
przekleństwa, ryki, skarżąc się, że wpadają do salonów w butach 
do jazdy konnej. Koniuszyna i dama dworu, pani von Stein, 
pisała do swojego intymnego przyjaciela: „Goethe spowodował 
tu istny przewrót; jeśli potrafi znowu wprowadzić ład, tym lepiej 
dla jego geniusz·u. Oczywiście: nie brak mu dobrych chęci, ale 
jest za młody i ma niewielkie doświadczenie. Czekajmy końca. 
Ale całe nasze szczęście pierzchło; nasz dwór już nie jest tym, 
czym był ( ... )" 

Intymny przyjaciel pani von Stein jest zdania, że ocenia ona 
Goethego za łagodnie, i snuje nieprzychylne wywody o geniu
szach, o tych „panach, co to popisują się swoją siłą bez wzglę
du na czas, miejsce i okoliczności" i spoglądają z pogardą na 
innych niczym na „psy" Przyjaciel z Gaju Getyńskiego Voss pisze 
z cnotliwą odrazą do narzeczonej: „W Weimarze dzieją się strasz
ne rzeczy. Książę biega z Goethem po ·wsiach niby zdziczały 

l 
·1 

wyros~ek, upija się i dzieli z nim po bratersku dziewczętami. 
Ministrowi, który z uwagi na jego zdro~ie odważył się odradzić 
mu te wybryki, odpowiedział, że musi to robić, aby się po
krzepić". . 

Wyuzdanie panujących nie było czymś niezwykłym, raczeJ 
stanowiło regułę. Niezwykłe były tylko w Weimarze swawole 
geniuszów, „nowy ton" i udział młodego poety, który dopiero 
co stał się sławny. 

RICHARD FRIEDENTHAL 
Goethe, jego ż11cte t czas11 

Przełożył Marian Rotter 
„ Czytelnik" i969 

(Goethe) wszedł tu w atmosferę miniaturowego dworu, stawia
jącego drobiazgowe wymagania towarzyskie. Przełamywał tę kon
wencję w szalonych zabawach wraz z niepohamowanym księciem . 
Tą drogą pragnął stopniowo uzyskać na niego wpływ i wychować 
go na dobrego właefcę vi duchu ideałów Oświecenia. Tak to 
przedstawiał później w wierszu nmenav.. Zdaje się jednak, że 

dopiero stopniowo doszedł do koncepcji uczynienia z tego skrawka 
ziemi wzoru kraju dobrze rządzonego, do przekształcenia stosun
ków niemieckich przynajmniej na tym terenie. Zadanie to się nie 
powiodło, a późniejszy wyjazd do Włoch był rezygnacją. ( ... ) Okres 
ten charakteryzuje też wielka i długotrwała miłość do Charlotty 
von Stein, żony dworskiego urzędnika. Wywierała ona na p.oetę 

niezwykle silny i głęboki wpływ... Nie powstrzymała ta miłość 
(może zbyt wyidealizowana, może już ciążąca) Goethego od wy: 
jazdu, gdy zmęczył go Weimar, gdy jego zapał reformatorski 
skończył się rozczarowaniem, a powołanie poetyckie groziło za
marciem ( ... ) Potężny zew artystyczny zwyciężył wszystko inne 
i poeta wyjechał z Karlowych Warów, jak gdyby uciekał, pota
jemnie i pod przybranym nazwiskiem, we wrześniu 1786. Prz~z 
Weronę, Wenecję, Ferrarę i Bolonię, nie zatrzymując się prawie 
we Florencji, podążył do kraju swej tęsknoty. 

ZOFIA CIECHANOWSKA 
ze wstępu do W11boru poezjt J . W . Goethego 

Bibl. Narodowa, Wrocław 1955 



Charlotta von Stein, najstarsza córka marszałka dworu 
von Schardta, urodzona 25 grudnia 1742 roku, dzięki 
swej pięknej postaci, której walory umiała zawsze pod
nieść wytwornym, pełnym smaku strojem, dzięki swym 
ujmującym, wyrazistym rysom, swojemu uprzejmemu, 
szczeremu obejściu, jak również dzięki swej niezachwia
nie spokojnej postawie była jako dama dworu księżnej 
Amalii zjawiskiem niezwykle powabnym. Wyróżniała się 
także wielkim rozumem, wielostronną i gruntowną wie
dzą, zamiłowaniem do literatury i sztuki, wykonując jed
nocześnie z pilnością i zapałem swe obowiązki w gospo
darstwie domowym. Schiller, który wszystkim poznawa
nym ludziom miał coś do zarzucenia, pisał o niej jeszcze 
w roku 1787: Jest ona naprawdę osobą szczególnie inte
resującą; zapewne nigdy nie byla piękna, ale jej twarz 
wyraża łagodną powagę i osobliwą szczerość. Zdrowy 
rozsądek, uczucie i prawda znamionują jej naturę. Gdy 
Goethe przybywał do Weimaru, była ona już od jedenastu 
lat żoną wielkiego koniuszego von Steina i matką sied
miorga dzieci. Jest rzeczą godną uwagi, że przed poetą, 
z którym miała nawiązać najintymniejszy i najsubtel
niejszy stosunek, i na którego miała wywierać wpływ 
trwalszy niż jakakolwiek inna kobieta, ostrzegano ją po
niekąd, gdy nawet nie istniało jeszcze prawdopodobień
stwo, iż pozna go osobiście. Bowiem w Pyrmoncie, gdzie 
wówczas zbierał się latem wytworny świat niemiecki, 
poznała ona w roku 1773 wykształconego, eleganckiego 
i sławnego lekarza Zimmermanna, z którym rozmawiała 
na temat Gotza z Berlichingen, owego pierwszego dzieła 

Goethego, które wywołało tak wielką sensację. Mówiła 
z nim również wiele o fizjonomice. Pani von Stein po
słała lekarzowi swoją sylwetkę. Gdy w lecie 1774 roku 
Zimmermann odbywał podróż po Francji i Szwajcarii, 
spotkał się w Strassburgu z Goethem, który bawił tam 
w towarzystwie Lavatera i Basedowa. Pokazałem mu -
pisał do pani von Stein - wśród setki innych również 
i Pani sylwetkę, a Goethe napisał pod nią: „Byłby to 
wspaniały wido?(, zobaczyć, jak świat odzwierciedla się 
w tej duszy. Ona widzi świat takim, jaki jest, a jednak 
widzi go poprzez miłość. Łagodność - oto ogólne wraże
nie". Później mieszkałem u niego we Frankfurcie i jeśli 
go Pani kiedyś zobaczy, proszę pomyśleć, że z powodu 
tego wszystkiego, co opowiedziałem mu o Pani, nie mógł 
spać przez trzy noce. - W jednym z późniejszych listów 
pisze: Mam Pani więcej opowiedzieć o Goethem? Chce go 
Pani zobaczyć! Biedna przyjaciółko, Pani nie wie, jak 
bardzo ten miły człowiek mógłby być dla Niej niebez
pieczny! 

Gdy Goethe rzeczywiście przybył do Weimaru i ujrzał 
tam pociągającą kobietę, natychmiast zapłonął ku niej 
uczuciem i z gwałtowną namiętnÓścią domagał się jej 
wzajemności. Jej także mogło być trudno zwalczać w so
bie skłonność do tego inteligentnego, pięknego mężczyzny 
i utrzymać się w granicach serdecznej przyjaźni, na którą 
jedynie zezwalał jej obowiązek. Był to dla niej czas bo
lesnego egżaminu, zanim to rozsądnymi wymówkami, to 
pełnym godności gniewem, to łzami, świadectwem jej 
bólu, przekonała gwałtownego ciemiężcę jej serca, że 
nigdy nie będzie dla niego czymś innym, jak tylko 
siostrzaną przyjaciółką, ale to już w nieograniczonej wier
ności i oddaniu. Poeta stopniowo się poddawał i wycofy
wał się, choć z melancholijną rezygnacją, do granic, jakie 
mu zakreślono, często jednak namiętna miłość brała górę, 
czym nieraz przyczyniał sobie i ukochanej wiele cierpie
nia. Lata minęły, zanim stosunek ten doszedł do owej 
serdeczności, delikatności i czystości, jakich świadectwa, 
godne podziwu i zazdrości, mamy teraz przed sobą w licz
nych pismach Goethego. Prawie każdego ranka, bez 
względu na to, czy był w domu czy w podróży, pisywał 
do przyjaciółki; również niemal codziennie rano otrzy
mywał liścik od niej, a jeśli go kiedyś zabrakło, był 



Charlotta von Stein 
wg medalionu lmhoffa 

w złym nastre>~u przez cały dzień. Ich stosunek był po
wszechnie znany, a listy, które pisali do siebie, przewo
zili bez jakiejkolwiek złej myśli, gdy Goethe był w po
dróży, nie tylko huzarzy, pełniący funkcje konnych po
słańców lecz także przyjaciele i znajomi, a nawet sam 
książę i' von Stein, mąż Charlotty. Jak dalece ~ier~o~o 
w cnotę tej kobiety, świadczy fakt, że nawet zaslepieme 
i zazdrość nie odważyły się jej urazić, i że Schiller w roku 
1787, gdy Goethe przebywał we Włoszech, mógł pisać 
o tym stosunku: Mówią, że ich pożycie jest zupełnie czy
ste i nienaganne. 

Listy, które znamy, mówią tysiące razy o rozmaity~h 
uprzejmościach, w których świadcze~iu wzajem~ie się 
prześcigali. On posyłał jej za.wsze pierw~z~ kwi_aty ze 
swojego ogrodu, a także rzadkie przysmaki i specJały do 
kuchni które udało mu się zdobyć; ona mu słała, gdy 
siedział samotny w swym ogrodowym domku, _Przeróż~~ 
wiktuały, zawsze z miłym liścikiem; wpr~szał si~ d_o meJ 
to na obiad, to na kolację albo zapraszał Ją do siebie, za-

znaczając zawsze, że może przyprowadzić ze sobą kogoś, 
kto będzie jej odpowiadał. Rysowali razem, czytali an
gielskie książki; często dyktował jej, gdy pracował nad 
jakimś dziełem poetyckim, lub kazał jej przepisywać na
kreślone szybko wiersze; ją pierwszą informował o każ
dym wierszu, który napisał, o każdej scenie sztuki w jej 
pierwszym rzucie, o każdym rozdziale powieści lub czytał 
jej owe teksty i z nią je omawiał. „ 

Była powiernicą wszystkich jego myśli, planów, nadziei 
i obaw; nie miał przed nią tajemnic, nie ukrywał przed 
nią nawet swoich miłostek i swoich szaleństw. Do niej 
przychodził po radę; jej współczującemu sercu zwierzał 
swoje troski; u _ niej szukał pociechy w cierpieniu i do 
niej spieszył, gdy zaczynała go opuszczać odwaga. I nigdy 
nie wychodził od niej nie dziękując Bogu, że dał mu, na 
szczęście, tak nieporównaną przyjaciółkę. 

To ona robiła mu wyrzuty z powodu szalonego życia, 
jalP.e pędził w towarzystwie księcia; jej tylko udawało 
się „szaleńca" poskromić; to ona go uczyła, aby był na 
dworze mniej szczery i oddany wobec każdego; ona uświa
damiała mu konieczność ubierania się z pewną godnością 
i dystynkcją. A jak sumiennie stosował się do jej rad, 
jak posłusznym był uczniem tej mądrej kobiety, jest 
rzeczą ogólnie znaną. 

(„.) Historia tej miłości, którą przeżyli w pierwszych 
dziesięciu latach, od roku 1776 do 1786, była tak subtelną, 
poetyczną idyllą, że poeta nie mógłby wymyślić pięk
niejszej. Rysuje się ona bardzo wyraźnie, gdy wybierając 
z listów odnoszące się do niej słowa, układamy jakby 
monodram. Poznajemy z nich burzenie się i uspokojenie 
namiętności, aż w końcu burza cichnie i świat uczuć 
obojga kochanków, opromieniony najłagodniejszym blas
kiem miłosnego słońca, roztacza się przed nami pogodny, 
czysty, pełen wdzięku. 

Z Włoch pisał do niej serdeczne listy prawie co tydzień 
i z tych listów do niej stworzył później w przeważnej 
części swoją Podróż wloską. Zażyłość stosunków wyga
sła, gdy Goethe po powrocie wziął do swego domu 
Christianę Vulpius, która w roku 1806 miała zostać jego 
żoną, ale już w roku 1791 urodziła mu syna. Zraniło to 
nieuleczalnie panią von Stein, która przez tyle lat była 
przyjaciółką jego duszy, strażniczką wszystkich jego ta-



Johann Wolfgang Goethe (1779) 
wg portretu G. O. Maya 

jemnic, jego drugim „Ja". W jego związaniu się z ową 
Demoiselle, jak ją zawsze nazywała, widziała większy 
występek, niż mogłaby prawdopodobnie widzieć w nie
wierności małżeńskiej swojego męża. Jego rozstanie z nią 
wydawało jej się rozłąką dusz. 

Przez całą resztę życia Charlotta von Stein odczuwała 
i znosiła ból tej rany. Znajduje to wymowny wyraz 
w niewielu słowach jej dwóch listów do syna, raz w roku 
1801, gdy donosiła mu o ciężkiej chorobie Goethego, 
mówiąc: Nie wiedziałam, że dawny nasz pTzyjaciel Goethe 
jest mi jeszcze tak dTogi, drugi raz w roku 1806, gdy 
po śmierci siostry jego Demoiselle woła: Biedny Goethe, 
powinienby mieć pTzy sobie same szlachetne istpty! Za
pewne ma on t a k ż e d w i e n a t u T y ! 

AUGUST DIEZMAN 
Goethe und die lustige Zeit in WeimaT. 

A. Duncker Verlag. Weimar 1925. 
Przełożył Z. K. 

( ... ) Wszystko, co Goethe pisał do pani von Stein, przeżył 
i przecierpiał. To nie jest jednak to, czego pragnie wielu 
czytelników, którzy chcieliby bezpośrednio „być przy 
tym" i dokładnie wiedzieć, jak się właściwie rzecz miała. 
W tej ciekawości tkwi jakaś przykra natarczywość i nie
rzadko coś w rodzaju nieprzyjemnej wścibskości. Bo py
tanie, czy pomiędzy tymi dwojgiem doszło do „ostatecz
nego" zbliżenia, zaprzątało umysły w sposób dosyć nie
stosowny. („.) 

W Weimarze było bardzo dużo rozwiedzionych małżeństw 
i wolnych związków. Schiller, który po przyjeździe do 
Weimaru nawet w przybliżeniu nie miał takiego prestiżu 
jak Goethe, relacjonuje z dumą, że przyjmowano go 
wszędzie z jego oficjalną kochanką Charlottą von Kalb. 
( ... ) Oczywiście, pani von Stein nigdy nie pomyślałaby 
o takich ekstrawagancjach, na które pozwalała sobie rów
na jej stanem pani von Kalb. Była damą nie tylko z uwagi 
na swoje stanowisko u dworu. Oprócz księżny Luizy, 
podobnej do niej pod wielu względami, ona była w Wei
marze zagorzałą zwolenniczką wytwornego tonu, przy
zwoitości w słowie i w zachowaniu się. Jej edukacja w ni
czym nie mogła bardziej się przydać Goethemu, jak 
właśnie w tym zakresie. Nienawidziła manier geniuszów, 
ich przekleństw, trzaskania biczem i wrzasków, nie zno
siła, kiedy raptem wpadali do pokoju i wybiegali jak 
oparzeni. Nie mamy jej listów do Goethego, spaliła 
wszystkie. Były pisane po francusku. Niewątpliwie roiły 
się od upomnień. Zawierały być może nie tylko skargi. 
Są to jednak przypuszczenia. Nie jest natomiast przy
puszczeniem, że wychowała, poskromiła i umiarkowała 
Goethego. Syciłaś umiarem gOTącą kTew, pisał w wierszu, 
gdzie jej dziękował i próbował zdać sobie sprawę ze sto
sunku. który go z nią łączył. Tym uspokajającym likwo
rem poiła go małymi dawkami, jak gdyby lekarstwem, 
które też często miało dla niego smak goryczy. Musiała 
nim kierować spokojna ręka i - chłodna głowa. 

Charlotta była chłodną kobietą. Nosiła zawsze eleganckie 
białe stroje. W jej życiu niepodobna zauważyć jakiegoś 
wybuchu namiętności; kierowała się, i to w znacznej 
mierze, uczuciem, miewała też później kobiece utrapienia 
i chwile gorzkiego podrażnienia, kiedy ją Goethe zdradził, 
co zapewne dotkliwie przeżyła. Można przy tym pominąć 



całkiem jej małżeństwo. Rodzice wydali ją za mąż, ów
czesnym zwyczajem. Majętny, świetnie prezentujący się 
wielki koniuszy był dobrą partią dla ubogiej dworzanki. 
Urodziła mu siedmioro dzieci i potem się rozchorowała. 
Męża traktowała zawsze z wyrozumieniem i cierpliwością; 
nie potrzebowała zresztą zbytnio silić się na wyrozumie
nie, albowiem koniuszy nie jadał u niej, lecz stołował się 
na dworze. Przeważnie nie było go w domu, odbywał 
podróże służbowe, zakupywał konie, pilnował stadniny, 
która była obok polowania drugą pasją Karola Augusta. 
Prezentował się doskonale, uchodził za najlepszego jeźdźca 
w Weimarze„. Na dworze był wziętym tancerzem. Do
kuczały mu dotkliwe bóle głowy i zmarł na paranoję. 
Goethe traktował go, kiedy się z nim spotykał, zgodnie 
z regułami czysto towarzyskimi, a w swoich zapiskach 
i listach nie wspomniał o nim słowem. 

(„.) Często rzuca się w oczy praktycyzm życiowy Char
lotty, odziedziczony być może po szkockiej matce, która 
się zwała Irving. Goethe chwalił w jej usposobieniu 
przede wszystkim bogactwo „umiarkowanych tonów" -
on również stale usiłuje odtworzyć sobie jej obraz, co 
mu się nie udaje, Charlotta pozostaje dla niego zagadką, 
tak że musi wiecznie o niej rozmyślać. Umiarkowane tony 
są jednak bardzo cennym rysem. Charlotta nie jest prostą 
naturą i nawet jej „brak zmysłowości" nie da się ująć 
w jakąś formułę. Goethe ubiega się. o nią w jak naj
bardziej płomiennych słowach, a kobieta, nawet jeśli się 
wzdraga przed ostatecznym zbliżeniem - ulegając uspo
sobieniu czy też względom natury życiowej - · łaknie 
tkliwości, bliskości, ozną.k miłości, którymi ją Goethe 
zresztą obficie zasypuje. Pisarz porywa się tutaj na draż
liwą i prawie niegodziwą grę, albowiem i on w gruncie 
rzeczy nie pragnie ostatecznych konsekwencji, a nawet 
ich wyraźnie unika. Ale odczuwa potrzebę rozbudzenia 
ze snu tej nieśmiałej , żyjącej w zaciszu szlachcianki, 
która już prawie zrezygnowała z życia, i chce widzieć, jak 
rozkwita obok niego, złączona z nim - w nieokreślonej 
formie , jako wzniosła kochanka, powiernica, przyjaciółka 
serca, jako kobieta wyłaniająca się z poprzedniej egzy
stencji lub przeznaczona do przyszłego życia na innej 
planecie. ( ... ) 

Wreszcie różnica wieku: Charlotta ma trzydzieści trzy 



lata, kiedy Goethe ją poznaje, a teraz już zbliża się do 
czterdziestki. To dużo w owym czasie, kiedy dziewczęta 
często wychodzą za mąż w piętnastym roku życia, 
a w czterdziestym już wychowują wnuczęta. Jeszcze dla 
Balzak~ „kobieta trzydziestoletnia" jest prawie matroną. 
Jeśli Charlotta raz jeszcze rozkwitła przy Goethem -
zdaje się że rozkwitła i w sensie fizycznym - to tkwi 
w tym jakiś rys tragiczny. Cały ten romans jest bez
nadziejny, „spóźniony" - i to z każdym rokiem coraz 
bardziej. Goethe wymagał bardzo dużo od swoich part
nerek, również od przyjaciół i współpracowników. Taki 
już był tryb jego życia, nader intensywny. 

Kobiety usiłowały rzecz całą wyjaśnić w ten sposób, 
że Charlotta opierała się przez długi czas i dopiero 
w ostatniej godzinie, kiedy czuła, że Goethe się jej wy
myka, niemal zrozpaczona „zdobyła się na ofiarę", po 
czym nastąpiła jego ucieczka. Możemy ten komentarz 
śmiało pominąć. Jeśli mamy się w ogóle zajmować tą 
sprawą, zawsze trochę przykrą, to trzeba w końcu mieć 
na uwadze, że i w sferze erotyki istnieją przeróżne stop
nie „ostateczności" i fazy pośrednie. Decydujące jest to, 
że Goethe pozostał sam, dla siebie, w swoim letnim 
domku, a Charlotta pozostała sama, dla siebie, w swoim 
mieszkaniu nad budynkiem stajennym. Tutaj mieszkała 
do końca życia, w niedostatku, który przyszedł po latach 
wojny, zawsze ubrana na biało, wytworna; w jednym ze 
swoich zarządzeń ostatniej woli poleciła, by jej kondukt 
pogrzebowy ominął Goethowski dom, obok którego pro
wadziła droga na cmentarz. Wiedziała, że mogło to 
zmącić spokój jego duszy. 

RICHARD FRIEDENTHAL 
Goethe, ;ego życie i czasy 
Przełożył Marian Rotter 

„Czytelnik", 1969 

Neuheiligen, 12 III 1781 

(.:.) Ufam, że w czwartek wieczorem zastanę Panią samą, ufam, 
że przez pierwsze godziny będę całkowicie i jedynie z Panią. 

W piątek zjemy razem obiad i będziemy się weselili ... 
Moja dusza zrośnięta jest najściślej z Twoją, po co bawić się 

w sł~wa. Wiesz, żem jest z Tobą nierozerwalnie spojony, że ani 
góry, ani morza nie rozdzielą mnie z Tobą. Chciałbym, aby ist
niała przysięga lub sakrament, które także widzialnie i prawnie 
oddałyby mię Tobie na własność; jak bardzo byłoby to dla 
mnie cenne. A chyba mój nowicjat trwał już dostatecznie długo, 
abym się mógł rozmyślić. Do widzenia! Nie mogę już pisać 

„Pani", podobnie jak przez ten cały czas nie mogłem mówić 

„Ty"... . 
Jeszcze coś z moich dumań peregrynacyjnych: jak Żydzi modląc 
się opasują ramiona sznurkami, tak ja opasuję ramię Twoją na
dobną wstążką, gdy modlę się do Ciebie i pragnę, aby Twoja 
dobroć, mądrość, umiar i cierpliwość stały się moim udziałem. 

Na klęczkach Cię błagam, dokończ Twego dzieła, uczyń mnie 
prawdziwie dobrym! Możesz to zrobić nie tylko kochając mię. 

Władza Twoja spotęguje się nieskończenie, gdy uwierzysz, że ja 
Ciebie kocham. Żegnaj! 
Tuszę, że masz się dobrze. Bądt zdrowa. Jedna za drugą nachodzą 
mnie myśli. Bądt zdrowa, nie mogę rozstać się z Tobą, póki 
koniec liścika, podobnie jak drzwi w domu, nie rozłączy mnie 
z Tobą. 
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Weimar, 4 VIII 1182 

Tej nocy śniłem o Tobie, a gdy się obudziłem, brak mi było 

Ciebie. Myśli zwracam ku wszystkim przedmiotom, lecz zawsze 
i wciąż powracają do Ciebie. Cała moja istota jest z Tobą zespo
lona i czuję, że jest rzeczą niemożliwą istnieć bez Ciebie . 
Pragnę t€raz, zamiast pisać, pospieszyć do Ciebie i ustnie zapew
nić Cię o mojej miłości. Gdzie Cię dziś zobaczę; pisz do mnie, 
pisz dużo. Bądź zdrowa. Niechętnie tylko rozstaję się z Tobą. 

Także nie chcę rozstać się z tą kartką, którą Ty będziesz trzy
mała w rękach. 

Weimar, 10 VIII 1782 

Dziś rano dokończyłem rozdział Wilhelma, którego początek Ci 
dyktowałem. Spędziłem przy tym miłą godzinę. Właściwie uro
dzony jestem na pisarza. Gdy napiszę coś dobrze, po mojej 
myśli, sprawia mi to radość większą niż kiedykolwiek. Bądź 

zdrowa. Pozostań duszą mojego życia, pracy i pisania. 

Weimar, 18 III 1784 

Zanim stanę przed obliczem znamienitych stanów, pragnąłbym 

mieć słówko od Ciebie, najdroższa, aby niczym szczypta soli 
osoliło mi i uczyniło smakowitą całą tę papkę akt i rachunków ... 

Eisenach, 28 VI 1784 

Czas już wielki, droga Lotto, abym znów wrócił do Ciebie, bo 
już rozprzęgam się cały i wyraźnie czuję, że bez Ciebie istnieć 

nie mogę. Zamknięcie sesji jest podpisane i liczę, że najdalej 
za tydzień będę mógł stąd wyjechać. Pogoda okropna, trudno 
wyjść na ulicę, a piękno i powab zawarte w obrębie murów 
mają dla mnie tylko przelotny urok i nie mogą zrównoważyć 
deszczu, nie mówiąc wcale o tym istotnym braku, który odczuwam 
od rana do wieczora 
Tak, droga Lotto, teraz dopiero czuję wyraźnie, jak bardzo jesteś 
i pozostaniesz połową mnie samego. Nie jestem istotą pojedynczą 
i samodzielną. W Tobie znajdują oparcie moje ułomności. Ty 
osłaniasz moje słabe strony. Ty uzupełniasz moje. braki. Ilekroć 

oddalam się od Ciebie, czuję się bardzo osobliwie: z jednej 
strony jestem zahartowany i uodporniony, z drugiej jak surowe 
jajko, bo nie włożyłem pancerza, kiedy Tyś przecie moją tarczą 

i osło~ą. Jakże raduję się, że cały należę do Ciebie i że Cię 
wkrótce zobaczę. 



Kocham w Tobie wszystko i wszystko sprawia, że kocham Cię 

coraz to bardziej. 
Gorliwość, z jaką w Kochbergu zabrałaś się do gospodarstwa, 
o czym Stein z zadowoleniem mi opowiadał, potęguje jeszcze 
moje uczucie, pozwala mi widzieć Twoją wewnętrznie czynną 

i wspaniałą duszę. Lotto, pozostań przy mnie i cokolwiek Cię 

interesuje, kochaj mnie ponad wszystko. 

Johanngeorgenstadt, 18 VIII i785 

Nareszcie tutaj, sześć godzin drogi od Karlsbadu, znowu w drodze 
do Ciebie, moja ukochana przyjaciółko, jedyna ostojo mojego 
życia. Czymże jest wszystko inne, czym wszelkie inne ludzkie 
stworzenia? Im więcej ich poznaję, tym lepiej widzę, że nie muszę 
już niczego szukać w świecie, że wszystko znalazłem w Tobie. 

Teksty listów przełożyła Wanda Kragen 
Goethe Dzieła w11brane t. IV, PIW 1954 

Goethe w Kampanii Rzymskiej 
Portret olejny J. W . H Tischbcina . 
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