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Wyko rzystano teksty: 

THOMAS MAN N, „ Czarodzie jska i;ó r a " , 
tom I w przekładzie Józefa Kramsz lyka 
tom II w przekładzie Jana Łukowskiego 

THOMAS MANN, „Doktor ł'austus" 
w przekładzie Marii Kureckiej 

oraz krótki fragment „Idioty" Fiodora Dostojewskiego 
w przekładzie Jędrzej a J <:drzejewicza . 



Scenariusz przedstawienia nie jest adaptacją „Cza
rodzie jskie j góry" mimti , że temu dzielu zawdzięcza 
teksty, sytuacje, myśli. 
Dla znających dzieje Hansa Castorpa, stanie się jas
ne, że zawiera pewien fragment duchowej biografii 
bohatera powieści, jakże trudny zresztą do wyodręb
nienia z całego bogactwa powiąza7'i. 
Dla innych może stanowić calość, która przy uważ
nej lekturze dziela z łatwością powróci na swoje 
pierwotne miejsce. 
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TOMASZ MANN 

Wstęp do Czarodziejskiej góry 
dla studentów Uniwersytetu Princeton 

(fragmenty) 

( ... ) Czarodziejska góra jest w istocie książką bardzo niemiecką, i to 
do tego stopnia, że cudzoziemscy recenzenci zupełnie nie docenili jej 
możliwości oddziaływania za granicą. Pewien wybitny krytyk szwedzki 
oświadczył publicznie z całą stanowczością, że nikt nie odważy się 

nigdy przełożyć tej książki na język obcy, jako absolutnie cło tego się 

nie nadającej. Przepowiednia okazała się fałszywa. Czarodziejska góra 
została przetłumaczona na prawie wszystkie języki europejskie i o ile 
mogę sądzić, żadna z moich książek nie \vywołała w świecie w ogóle, 
a w Ameryce w szczególności - co stwierdzam z przyjemnością -
takiego zainteresowania jak wła śnie ta (. .. ) 

Dla autora śmierć, choroby i wszystkie makabryczne przygody prze
żywane przez bohatera są środkiem pedagogicznym, dzięki któremu 
Hans Castorp osiąga swoją potężną sublimację i wyrasta ponad swój 
pierwotny charakter zwyczajnego człowieka . .Jego przygody mają więc, 

jako środki pedagogiczne, warto~ć zdecydowanie pozytywną, chociaż 

bohater w trakcie swoich przeżyć wykracza poza wrodzoną pokorę 

wobec śmierci i zaczyna rozumieć taką postawę ludzką, która co 
prawada nie ignoruje w sposób racjonalistyczny nie odrzuca idei 
śmierci oraz wszystkich ciemnych i zagadkowych stron życia, lecz je 

akceptuje, n ie oddai<1c im zresztą władzy nad sob<1. 

Hans Castorp uczy się prawdy, że wszelka wyższa forma zdrowia 
musi przejść przez głębokie doświadczenie choroby i śmierci, tak jak 
poznanie grzechu jest warunkiem zbawienia. „Ku życiu można iść 

dwiema drogami - mówi pewnego razu do pani Chauchat. Jedna jest 
zwykła, bezpośrednia i dobra. Druga natomiast jest zła i prowadzi 
przez śmierć, ale to jest właśnie droga genialna". Takie pojęcie cho
roby i śmierci jako koniecznego przejścia do wiedzy, zdrowia i życia 

czyni z Czarodziejskiej góry powieść o wtajemniczeniu (initiation 
story). ( ... ) 

Niedawno dotarł do moich rąk angielski rękopis, którego autorem 
jest młody uczony z Harvard Uniwersity. Tytuł brzmi: The Quester 
Hero. Myth as Universal Symbol in the Works of Th. M. Lektura tej 
pracy w niemałym stopniu odświeżyła moje wspomnienia i moją sa
mowiedzę. Autor umieszcza The Magie Moimtain i jej prostego boha
tera w kręgu wielkiej tradycji - nie tylko niemieckiej, ale i świato

wej włącza ją do pewnego typu literatury, który nazywa się The 
Quester Legend i sięga dalej wstecz w piśmiennictwie różnych naro
dów. Najsłynniejszą niemiecką odmianą tego typu jest Faust Goethego. 
Ale za Faustem, wiecznym poszukiwaczem, stoi grupa utworów, które 
noszą nazwę Sangraal albo Holy Grai! Romances. Ich bohater, wszyst
ko jedno, jak mu na imię, Gawain, Galahad czy Perceval, to właśnie 
quester, człowiek szukający lub pytający, który w poszukiwaniu „Gra
la", to znaczy najwyższej wiedzy, poznania, wtajemniczenia, kamienia 
mądrości aurum potabile, wody życia, wędruje przez niebo i piekło, 

przeciwko niebu i piekłu staje do walki i zawiera pakt z tajemnic<), 
chorobą, złem, śmiercią, z innym, niewidzialnym światem, który w 
Czarodziejskiej górze jest określony jako „problematyczny". (. .. ) 

Przed dotarciem do świętej góry Gral-quester musi przejść przez 
szereg straszliwych i tajemniczych prób w jakiejś przydrożnej kalicy, 
zwanej „Atre Perilleux". Pierwotnie te niesamowite próby były z<1-
pewnc rytuałem wtajemniczenia, warunkiem zbliżenia się do ezoterycz
nej tajemnicy, bo idea wiedzy, poznania, jest zawsze związana z ot.her 
world, ze śmiercią i nocą. W Czarodziejskiej górze często się mówi 
o alchemiczino-hermetycznej pedagogice, o „transsubstancjacji". I oto zno
wu szedłem - ja sam guileless fool - za głosem jakiejś tajemnej tra
dycji, bo to są właśnie słowa, których stale się używa w związku 

z misteriami Grala. Nie bez przyczyny też wolnomularstwo i jego mi
steria tak często zjawiają się w Czarodziejskie.i górze, gdyż wolnomu
larstwo jest bezpośrednim potomkiem dawnych wtajemniczei1 oraz ich 
obrzędów. Jednym słowiem, Czarodziejska góra stanowi odmianę świ<J

tyni wtajemniczenia, miejsce niebezpiecznych badail tajemnicy życia, 

a Hans Castorp, „poszukiwacz wiedzy", ma szlachetnych, mistyczno
-rycerskich przodków: jest to typowy, w najwznioślejszym znaczeniu 
tego słowa zachłannie ciekawy neofita, który dobrowolnie aż nazbyt 



dobrowolnie, wpada w objęcia choroby i śmierci, poniewaz JUZ pierwsze 
zetknięcie się z nimi daje mu obietnic~ zrozumienia rzeczy nadzwy
czajnych, rozwoju pełnego przygód - obietnicę połączoną oczywiście 

z odpowiednio wielkim ryzykiem. 
Bardzo to piękny i mądry komentarz, którym się posłużyłem, żeby 

wam i sobie samemu wytłumaczyć moją powieść -- to póżne, w no
woczesny sposób skomplikowane, świadome i zarazem nieświadome 

ogniwo wielkiego łańcucha tradycji. Hans Castorp jako poszukiwacz 
Grala - pewno nic myśleliście o tym czytając jego historię, a jeżeli 

ja sam tak myślałem, było to więcej i mniej niż myślenie. Może je
szcze raz przeczytacie moją książkę pod tym kątem widzenia. Zrozum
cie wtedy, co to jest Grai, wiedza, wtajemniczenie, najwyższy cel, któ
rego szuka nie tylko bohater, lecz i sama książka. Znajdziecie to w 
rozdziale zatytułowanym śnieg, gdzie Hans Castorp, zabłąkany na gro
żących śmiercią wyżynach, śni swój poemat o człowieku. Gra!, którego 
wprawdzie nie znajduje, lecz przeczuwa w nieomal śmiertelnym śnie, 

nim zostanie zrzucony ze swych wyżyn w katastrofę europejską - to 
idea człowieka, koncepcja przys:>:łego humanizmu, wyrosłego z naj
głębszej wiedzy o chorobie i śmierci. Gra! jest tajemnicą, ale huma
nizm również. Bo sam człowiek jest tajemnicą i wszelki humanizm 
polega na poszanowaniu tajemnicy człowieka. 

Przełożyli: Iren.a i Egon Naganowscy. 
\w:) T. Mann, Esej0, Warszawa !9G4. 

SETTEMBRINI: Istnieje pewna siła, pewna zasada, dla której żywię 
największe uznanie, najwyższy szacunek i najgłębszą miłość a tą siłą, 
tą zasadą jest duch .. Jakkolwiek nie znoszę wygrywania przeciwko cia
łu owego podejrzanego, mdłego wytworu wyobraźni i księżycowego 

upiora, któremu nadaje się mi<ino duszy, to jednak kiedy chodzi o an
tytezę ciał a i duch a, ciało stanowi pierwiastek szatański, bo ciało 
jest naturą, a natura - powtarzam: w ramach swego przeciwiei1stwa 
do ducha, do rozumu, jest zła, mistyczna i zła. Czy wie pan, że wielki 
Plotyn miał się kiedyś wyrazić, iż wstydzi się, że posiada ciało? 

HANS: Nie, o tym nie wiedziałem. 

SETTEMBRINI: Być może są to słowa absurdalne, ale ta absurdalność 
jest wyrazem szlachetności ducha. Zapewniam pana, że nie ma nic ża
łośniejszego niż zarzut absurdalności tam, gdzie duch wbrew n a
t ur ze dąży do utrzymywania swej godności i nie chce się jej wy
rzec ... Czy słyszał pan o trzęsieniu ziemi w Lizbonie? 

HANS: Nie. Nie czytuję gazet. 

SETTEMBRINI: Pan mnie źle zrozumiał . Katastrofa, o której mówię 
zdarzyła się mniej więcej sto piećdziesiąt lat temu. 

l-JlANS: Ach tak! Prawda! Czytałem, że Goethe w Weimarze powiedział 
v)tedy w nocy, w swojej sypialni, do służącego ... 

SETTEMBRINI: Nie chciałem o tym mówić. Poza tym pomieszał pan 
kataklizmy. Pan myśli o trzęsieniu ziemi w Mesynie, a ja mówię o 
trzęsieniu, które nawiedziło Lizbonc: w 1755 roku. 

HANS: Przepraszam pana. 

SETTEMBRINI: Tak wiqc, Volt8ire oburzał się na to. 

IIANS: To znaczy ... jak? Oburzał sic;? 

SETTEMBRINI: Tak jest., powstawał przeciwko temu. Nie godził się 
na ten brutalny fakt i na fatum, nie chciał przed nimi kapitulować. 
w imię ducha i rozumu zaprotestował prl'.eciwl):o temu skandaliczne
mu wybryk.owi natury, który zburzył trzy ćwierci kwitnącego miasta 
i poci;:ignąl za sobą tysiące ofiar w ludziach ... 
Pan jest zdumiony? Pan się uśmiecha? Niechże się Pan dziwi, ale co 
się tyczy uśmiechu, to pozwalam sobie zabronić go panu. St:rnowisko 
Voltaire'a było stanowiskiem prawdziwego potomka owych Galów, któ
rzy wypuszczali strzały przeciw niebu„. Ciało należy szanować i bro
nić go, kiedy chodzi o jego emancypację i piękno, o wolność zmysłów, 
o szczęscie, o rozkosz. Ale trzeba nim gardzić, je!;li przeciwstawia się 
dążeniu do światła jako pierwiastek ciężkości i bezwł.1dności, odwra
cać się od niego ze wstrętem, jeżeli reprezentuje zasadę choroby 
i śmierci. Niech pan sL1d ucieka jak najszybciej! Niech pan stąd wy

jeżd~.a. 
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'ŁA WDIA: Ty mieszczańsk ie dziecko! Ładniutk i mieszczaninie z wil
gotną plamką . Czy rzeczywiście tak bardzo mnie kochasz? 

HANS: Ach, miłość, widzisz.„ ciało, miłość, śmierć - te tr zy rzeczy 
stanowią jedno. Bo ciało to choroba i rozkosz, i ono jest źródłem 

ś mierci, tak, i miłość, i śmierć, jedna i druga, są natury cielesnej, 
i stąd ich groza i wielka ich magia! Ale śmierć, rozumiesz, jest z jed
nej strony czymś, co ma złą reputację, czymś bezwstydnym, co każe 

rumienić się ze wstydu; a z drugiej strony to potęga bardzo uroczysta 
i bardzo majestatyczna - dużo wyższa aniżeli życie, które się śmieje, 

robi pieniądze i napycha sobie brzuch - o wiele bardziej czcigodna 
niż wiecznie r ozgadany postęp - ponieważ jest ona historią i wiecz
nością, jest czymś szlachetnym i złożonym, czymś świętym, co każe 

nam zdejmować kapelusz i chodzić na palcach„. Otóż tak samo ciało, 

ono także i miłość ciała są rzeczą nieprzyzwoitą i przykrą i ciało ru
mieni się i blednie ze strachu, ze wstydu przed samym sobą . Ale jest 
ono też czymś chlubnym i godnym uwielbienia, jest cudownym obra
zem życia organicznego, jest świętym cudem formy i piękności, a mi
łość ku niemu, ku ciału ludzkiemu, jest również czymś 111iezmiennie 
ważnym dla spraw ludzkich i potęgą o większym znaczeniu wycho
wawczym, aniżeli cala pedagogia świata!. .. 
Ach, zachwycające piękno organiczne, którego tworzywem nie jest 
farba olejna ani kamień, ale żywa i zniszczeniu podległa materia, pema 
gorączkowej tajemnicy życia i rozkładu! Patrz na cudowną symetrię 

w konstrukcji ciała ludzkiego, ina barki i biodra, na pierś zakwitającą 
z obu stron sutkami, na żebra, parami ułożone, i na pępek pośrodku, 
w miękkoś ci brzucha, na płeć ukrytą w cieniu ud! Patrz, na ruchy 
łopatek pod jedwabistą skórą pleców, na kość pacierzową, zstępującą 

ku chłodnej wybujałości obu pośladków, i na wielkie konary naczyń 

i nerwów, które od pnia ku rozgałęzieniom swym biegną przez pachy, 
i jak budowa ramion odpowiada budowie nóg. Ach, urocza okolica 
wewnętrznego zgięcia łokcia i kolana, pełna subtelności organicznych, 
okrytych miękkości ciała! Co za rozkosz n iewymowna pieścić te cza
rowne miejsca ciała ludzkiego! Rozkosz, której raz doznać - i umrzeć 

bez skargi! Tak, na Boga, pozwól mi wchłaniać woń skóry pod two
imi kolanami gdzie kunsztowna torebka stawowa wydziela swą śliską 
maź ! Pozwól, by usta moje dotknęły ze czcią na przedniej części uda 
twe j Arteria femoralis, która dz ieli się niżej na dwie tętnice goleni. 
Pozwól upajać się wyziewami twoich porów i dotykać twego meszku, 
is toto ludzka z wody i białka, której przeznaczeniem jest anatomia 
grobu, i pozwój mi zginąć z ustami na twoich us tach. 

KŁA WDIA: Rzeczywiście, twoje oświadczenia miłosne są gruntowne. 
Iście niemieckie. 
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Miłość jest źródłem wielu sił, natchnieniem wielu działań, 
potężnym czynnikiem przeciwwagi dla zmęczenia i rezygnacji. 
Jej sens w życiu człowieka polega na tym, że jest przeciwsta
wieniem śmierci. Eros tylko zwycic;ża dążenie do śmierci. Zwy
ciqża dlatego że przeciwstawia się zmęczeniu, zniechęceniu i 
rezygnacji, które od wczesnego dzieciństwa oswajają nas z 
myślą o przemijaniu, przygotowują do akceptacji śmierci, 

przygotowują powoli, systematycznie do tego, by wreszcie 
śmierci pragnąć - i tylko miłość jest tym czynnikiem przyzy
wającym życie i jego wszystkie energie. Jest ona silniejsza 
od wszelkiego poczucia obowiązku, zobowiązań moralnych czy 
ideowych ... 

Otóż to właśnie - śmierć jest zmaterializowanym czasem, 
a „czas jest nasieniem szatana". Jest tym pierwszym przez 
szatana wyłuskanym ziarnkiem, z doskonałości bytu niezmien
nego wyzwalającym lawinę zmienności, a więc i śmierć. Wte
dy ruszył czas - jako zegar wbudowany w materię i wszelką 
inną postać bytu, który zaczął się zmieniać. 

Tyle jest możliwych rodzajów filozofii śmierci, ile jest ro
dzajów filozofii życia. Tyle jest wymiarów śmierci, ile jest 
wymiarów życia. Jeśli istot<; życia widzimy w działaniu i dą
żeniu - śmierć jest bezruchem i spoczynkiem. Jeśli sens ży
cia widzimy w celach działań - śmierć je wszystkie sprowa
dza do jednego - celu ostatniego - rozkładu naszej materii 
organicznej. Jeżeli życiem jest to, co tworzę na powierzchni 
ziemi swoją codzienną działalnością, pozostanie po mnie długi 
proces zanikania, kiedy czas będzie zacierał te ślady. 

Jan Szczepański, Sprawy ludzkie 
Warszawa 1978 



W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO: 

W. GOMBROWICZ 

P. SHAFFER 

T. ROZEWICZ 

Z. KRASIŃSKI 

w przygotowaniu: 

T. LUBIEŃSKI 

S.BECKETT 

- IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 

- EQUUS 

- śMIERC W STARYCH 
DEKORACJACH 

- NIE-BOSKA KOMEDIA 

- KOCZOWISKO 

- CZEKAJĄC NA GODOTA 

W REPERTUARZE TEATRU KAMERALNEGO: 

T. ROZEWICZ - KARTOTEKA 

A. STRINDBERG - PANNA JULIA 

E. ŻEBROWSKI, K. ZANUSSI - GRY KOBIECE 

G. ZAPOLSKA - SKIZ 

w przygotowaniu: 

S. MROŻEK - EMIGRANCI 

KIEROWNIK TECHNICZNY : JERZY TACZALSKI 
ZASTĘPCA: ANDRZEJ BARWIŃSKI 
BRYGADIER SCENY: TADEUSZ KACZMAR EK 
KIEROWNICY PRACOWNI : 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ: WŁADYSŁAW A MASZTALERZ 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ : JERZY HELAK 
PERUKARSKIEJ: ZOFIE HE.JNE-BREG ULLA 
SZEWSKIEJ: MIKOŁAJ BRATASZ 
MODELATORSKIEJ: SŁAWOMIR KALETA 
STOLARSKIEJ : JAN SZOTA 
MALARSKIEJ : TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
TAPICERSKIEJ: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
SLUSARSKIEJ : BRONISŁAW KROWICKI 
ELEKTROAKUSTYCZNEJ : HUBERT BREGULLA 

W programie zamieszczono: portret Tomasza Manna (rysunek Maksa 
Oppenheimera) oraz dwa r ysunki Franciszka Starowieyskiego. 

Zamówienia zbiorowe na bilety dla zakładów pracy i szkół przyjmuje 
codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, ul. Zapolskiej 3, 

tel. 387-89. Przyjmujemy zgłoszenia osobiste i itelefoniczne. 

PROJEKT OKŁADKI: NICOLE NASKOW 
WYDAWCA PROGRAMU : TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU 

WZGraf. Z-d 2, zam. 130179, 2000, A\3, T-9 CENA ZL 10,-




