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FAU T
Zył naprawdę,

„

"'

przypuszczalnie między 1480 a 1538 rokiem.
Dwadzieścia cztery lata przed micrcią zaprzedał duszę diabłu w zamian za wszech\\·ładzę, wszechwiedzę l szczęście.
Dokonało się lo wit:c około roku 1514, w około trzyd1.iestym
~-zwartym roku t) cia Fau la, ponad cztery i pół wieku temu. Kim był Faust? Kiedy to było? Co zrobll? - Te pylan!n są, nieistotne.
- Kim jcs Fausl?: oto pyt.anie, na które odpowiadamy.
Faust jest młodym człowiekiem. przekroczył trzydzle tkę.
Znajdu1c się w najlepszym okrt>sic rozkwitu sil ducha i ciała. Jesl niesłychanie uzdolniony.
Bardzo łatwo się uczy,
~zybko w~pina się po stopniach kariery i stopniach popularności. Z j go perspektywy świat uniwersytetu jest nudną i ogłupiającą szkółką, gdzie uczą się byli kmiotkowie na
przyszłe podpory społeczeństwa. Faust odrzuca uniwcrsyt t
i uniwersytecką naukę, gdyt nie są on mu w stanie pomóc
w dąteniu dalej.
Dalej jednak rozciąga się obszar zakazany - obszar diabła. Co to znaczy - obszar diabła? To bardzo, bardzo prote: otót Bóg j t. był i zawsze będzie uosobieniem prawa
zbiorowości, prawa zgodnego życia razem w stadzie. w trzodzie, w kolektywie, brygadzie, oddziale, bloku, celi, itd. itp.
Diab ł - Jest bogiem jednostki, jest wyrazem I personifikacją każdego pojcdyńczego samolnego człowieka, co podnosi głowę prz ciwko ogółowi. Przeciwko - lo znaczy przede wszystkim: ponad ogół. Dlatego diabeł zawi;ze jest :r;nicnawidzony prz z zbiorowość i zawsze jest oficjalnie wyklę
ly. Cz.Jonkowie zbiorowości boją się, że diabeł ich opęta, to
znaczy te uczyni ich odmiennymi; że odmieni ich, odpodobni, a wledy reS"'L a ich odrzuci, reszta się Ich zlęknie i zatratuj albo opuści.
Diabeł nic ma w tym stanic rzeczy łatwego tycia; ludzie
bronią się przt>d nim brakiem odwagi, niechęcią do Indywidualności. Diabeł ich namawia: bądtcie odmienni, uJuchaJcie mnie, zacznijcie być inni, lak naprawdę inni; napiętnuję was wyższością, wtajemniczę w grzech. Będziecie
mogli niepostrzeżenie prtckrnczać bariery prawa, więcej
wiedzieć, znać więcej tajemnic. więcej ml (:, zaznawać włękzej roLko. zy. Tylko nieliczni . lę na lo waU(. Ale lo ni
jest przypadek F'au la. Fau t nic daje ię diabłu nabrać, nic
jest chytry i boj ż.liwy, on go wzywa oble do pomocy; zaczął
jut sam, nic dalej sam nic potrafi, więc chce pomocy. 1 pomoc tę otrzymuje. Faust wzYWa szatana
wyzywa, Boga,
wyzywa? Nie, nie Boga wyzywa, lecz wyzywa boży, uznany
porządek społ czny. Dlatego zejdtmy na ziemię i przestań
my zajmować się tymi metaforami.
Faust wie, ż jest silny, chce przezwyciężyć porządek
~połeczeńslwa, prawa, władzy.
Jak Fau. t to robi?
leż w najbardziej znany sposób: Ze
wszy ·lkicgo żartuje, nie ma dlań nic świętego, szydzi, drwi,
wygłupia się I jest niepoważny. Faust jest akl tylko zewnętrznie. bo w środku Jest slrasznle spięty,
wysilony.
Wielkiej bowiem trzeba slJy, żeby wykorzystać diabelstwo,
żeby utrzyrnac je, wyrazi(:.
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podwójnoś
najbardziej znamienna dla Fausta w
sztuce i najbard
ozumiała dla nas bo przecież taka
podwójność
jest bardzo w półcze. na. To podwójność,
w której wyraia się nowoodkryta,
ale
przecirż
jut przez Fausta zrealizowana zasada główna nai zej
ztukl i tycia ludzi, co ją tworzą. Brzrw ona - śmierć
jest blliej zabawy, a sen bliżej prawdy nit skłonni byliśmy
przypuszczać.

A dodajmy jeszcze, te na ogół, te dziwaczne zdarzenia
w dekoracjach dziwnie do śmierci niepasujących.

dzieją się

W kabarecie, w dyskol ce, w klubie

Jazzowym, w barze,

między pięknymi dziewczynami. Między grzechem poróbstwa, pijaństwa, obżarstwa i lenistwa a dziwacznymi podróżami w dalekie kraje wizji kosmicznych (które czasem
przerywa brutalna rewizja policjantów, poszukujących bile-

tów podróży) .
Czy to są dobre dekoracje do paktu z diabłem, do grzechu, do pokuty. do spraw tycia I śmierci? Czy się nadają?
Nadają się, nadają i co więcej podkreślają jes:r;cze dramatyczność wydarzeń.
Pakt z diabłem zawarty w starym
lochu czy na rozst.ajnych drogach jest jeszcze do wybaczenia, ale diabeł ubrany jak najpiękniejsza blondynka wśród
transwestytów, podsuwający cyrograf będflCY małym białym
woreczltlem wypełnionym proszkiem genialnoścl - czy moż
na się oprzeć tej pokusie?
Ale tak właśne Jest dobrze. to najlepsze co może być
w tej cudownej, śmiertelnej komedii zwanej buntem.
Z tego wszystkiego wynika, że Faust musi być taki, jakim
jest na scenie. Musi być mądrym błaznem, rozumnym naleńcem. Musi prowokować, zadziwiać, chcieć olśnić, wypła
tać figla, a raczej obrazić możliwie największą ilość po aż
nych urzędników i władców w motllwie najkrótszym czasie.
Faust podpi uje cyrograf na oddanie swojej duszy diabłu.
Jakże ten moment przypomina
nicjację
w zamknięty
świat wtajemniczonych twórców
- straceńców; znawców
zadziwiająco pięknie zabijających trucizn,
uwalniających
duszę od niemocy ciala.
A czyt dalej jest Inaczej? Faust ma chwile słabości, gdy
chciałby się ratować, gdy małodusznie chce zawrócić z teJ
niebezpiecznej ścieżki - do ludzi, w zacisze zbawienia. Jest
wtedy jak ktoś kogo pozbawiono raju narkotycznego potę
pienia. Ale diabeł przychodzi i daje mu szczęście, pewność,
uniesienie, zapewnia poznanie Tajemnicy Istnienia.
Faust załamał się pod koniec, gdy już umforal. Wtedy
strasznie się bał, chciał wszystko odwołać. Ale na szaękie
dla humanizmu i poznania tajemnic życia było Już za pótno.
Diabli zabrali go do siebie. Bo to zabawa niebezpieczna,
zadawać się z diabłem, odchod:tlć od bożego st.ada I jego
pasterzom się pokrzywiać. Wszystko to niby takie zabawne,
kolorowe i wydaje się, te nic, tylko się bawi~. ale, ale ...
pod spodem kryje się yle cierpienia, tyle strachu, tyle niepewności I w końcu śmierć straszna, dręcząca.
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