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zarzec .. . podCJmujc te-w mat kryzysu nowożyt
nej myśli europejskiej, 
naszego świata, zde-

humanizowania tego świata. Próbuje 
zająć s ię początkiem formacji umys
lowo-filozoficzno-kulturowej, w któ
rej tkwimy co najmniej od czasów 
Odrodzenia; formacji, w której czło
wiek stoi już na ziemi Kopernika. W 
której człowiek, jak Faust, chce móc 
wszystko, chce być władcą świata, 
chce wiedzieć wszystko. To jest 
człowiek przekonany przede 
wszystkim przez kilka ostatnich wie
ków - że świat da się opanować i 
pojąć. A zatem można nim rządzić, 
można go zaplanować i uporządko
wać. W takim myśleniu, świat, my 
- ludzie, społeczeństwo - jesteśmy 
żywiołami, które da się ukształtować 
„ku" - ku jakiejś wizji, ku jakiemuś 
celowi. To diabeł nam tylko pod
, zeptuje, że chyba coś nie tak. A mo
że diabeł nam podszeptuje, że właś
nie tak? A anioł, że nie? 

„ W zorzec . .. " urodz ił się ze złości 
na Leibniza? 

Ze sprzeciwu wobec Leibniza. Po
tem zresztą samego Leibniza lepiej , 
jak myślę, zrozumiałem . Ze sprzeci
wu wobec tego, u czego początków 
stał, jak się nieoczekiwanie okazało, 
świetlany Leibniz. Wczytywałem się 
w historię myśli, idei, historię polity
czną, a może sumowałem intuicje, 
lektury, wiadomości wcześniejsze . 
Układało mi się to najpierw w scena
riusz montażu, a potem okazało się , 
że z tego wszystkiego da s ię właści
wie napisać dramat. To był jakby 
rdzeń Wzorca ... Napisanie tej sztuki 
zabrało mi dwa lata, bo wielokrotnie 
przerywałem, zostawiałem ją. Nie 
czułem się - i nadal nie czuję ~ pi
sarzem zawodowym. Przy tym pisa
niu ujawniły się rozmaite moje fas
cynacje formalne. Oczywiście Marat
-Sade, lektury szekspirowskie, ro
mantyczne - choć te trochę ironi
cznie. Najpierw się męczyłem, żeby 

to jakoś złożyć , potem, żeby to mo
żna było wystawić , co s ię po półtora 
roku udało - a teraz tekst już żyje 
właściwie własnym życiem. 

A dlaczego napisał Pan t ę sztukę 

wierszem ·właśnie? 

Nic potrafię tego wytłumaczyć ... 
Nie mogła być napisana prozą . A po
za tym podoba mi się podział na 
mowę wysoką i niską; podział, który 
jeszcze nic tak dawno był oczywisty. 
I wtedy w teatrze można było zde
rzać konwencje, bowiem hierarchia 
istniała . A my, roztopieni w masie, 
już tego nie znamy. Dlatego podoba 
mi się raka forma, która - już poza 
wszystkim - jest bardzo teatralna . 

„ lf/ z orzec . . . " sprawia wrażenie 

protes/U przeciw wielkim, wszysrko 
ogamiajqc:vm ideom. Czy cak to Pan 
sohie rzeczywiście zaplanował? 

W pewnym sensie tak . Bo kontra
rgumenty Mefista są przerażająco 
prawdziwe, co zresztą potwierdza 
widownia, łatwo utożsamiająca się z 
racjami tej postaci. Już wiemy, na
uczeni doświadczeniem, że wszelkie 
uzurpowanie sobie prawa do porząd
kowania wszystkiego, decydowania o 
wszys tkim jest skazane na niepowo
dzenie . Stało s ię to dość banalną 
prawdą . Ale z drugiej strony we 
„ W z orcu ... " to nie jest takie proste, 
bo przecież nie zapominajmy, że 
wszystkie te argumenty wypowiada 
diabeł, który w naszej tradycji jest si
łą ciemną i złą. I jeżeli mielibyśmy 

uwierzyć, że jesteśmy skazani na 
miotanie s ię w irracjonalnym świecie, 
pozbawieni wszelkiej nadziei, bez 
żadnego planu, sensu, celu - trzeba 
by sobie strzelić w łeb . Diabeł to jest 
diabeł i nic wolno mu chyba uwie
rzyć do końca . Nie może nam zabra
knąć ani tego, co powoduje Leibni
zem - nadziei , ludzkiej energii, 
pragnienia uładzenia świata, bo chy
ba na takie pragnienie jesteśmy ska
zani - jak też nie może nam zabra
knąć mądrego sceptycyzmu na temat 
naszych możliwości . ( ... ) Swego cza
su Brook sformułował zdanie, któ
rym można by wyrazić także obaw'< 
przed ostatecznymi rozwiązaniami 
kwestii ogólnoludzkich. Chcemy 
zrobić coś dobrego, chcemy coś 
stworzyć. Brook mówi, że nie o to 
chodzi, jak tworzyć dobro, ile raczej 
- czego nie robić, aby dobro mogło 
się pojawić. Mówił to akurat w 
związku z konkretną aktywnością ak
tora na scenie, ale myślę, że ta reguła 
jest znacznie bardziej uniwersalna. 
Jest to droga, która zakłada, że war
tości istnieją. I że nasza, zbyt pos
pieszna działalność częściej je zagłu
sza niż pozwala im rozkwitać . Że od
robina spokoju, mądrego zaniechania 
gwałtowności, pozwoliłaby wartoś
ciom wyraźniej się ujawnić . 

Z rozmowy z Tadeuszem Bradeckim 
przeprowadzonej przez 

Joannę Godlewską 
„ Teatr" 1986, nr 12. 



LEIBNIZ: 

Gdyby Dobro, 
gdyby to dobre, słuszne i rozumne 
to wszystko czego tak pragniemy 
bowiem nam Rozum mówi że to właśnie jest Dobrem 
gdyby to miało okazać się nagle pułapką Diabła 
Złem przebranym za Cnotę jak aktor w teatrze 
Piekłem z uszminkowaną twarzą niczym ladacznica 

gdyby tak nagle stało się 
zawaliłby się wszelki porządek rzeczy 
i świat nie światem byłby lecz koszmarem 
a Bóg nie Bogiem świata ale -

Tadeusz Bradecki - Wzorzec dowodów 
mecafizyczrzych 



GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ urodził się w 
Lipsku 21 czerwca 1646 roku . Ojciec jego, Niemiec, podobno polskiego pocho
dzenia, był prawnikiem i profesorem etyki . Umarł, gdy przyszły filozof miał 
6 lat. 

Miody, zaledwie piętnastoletni Gottfried Wilhelm wstępuje na wydział praw
ny Uniwersytetu Lipskiego. Dwa łata później uzyskuje stopień bakałarza na pod
stawie pracy De principia individui. Następnie w Jenie studiuje matematykę. Ma
jąc lat 20 publikuje dysertację De arte combinatoria i zostaje doktorem filozofii. 

Nie nęci go perspektywa katedry profesorskiej . 1\1arzy raczej o karierze dwo
rzanina, o działalności dyplomatycznej i politycznej. Chciałby zapewnić wieczy
sty pokój w Europie, pogodzić protestantów z katolikami, zreformować prawa 
państwowe w duchu „sprawiedliwości", powołać do życia instytucje kierujące 
rozwojem nauki i techniki. 

Drogę do realizacji tych planów życiowych zdaje się otwierać znajomość z ba
ronem von Boineburg, dzięki której Leibniz dostaje się na dwór elektora arcybi
skupa Moguncji. Jego nowy protektor daje się pozyskać dla projektu politycznej 
przebudowy Europy, mającego za trzon pomysł krucjaty pod wodzą Francji 
przeciw Egiptowi, i wysyła Leibniza do Paryża, by zasugerował ową koncepcję 
Ludwikowi XIV. 

Pobyt w stolicy Francji, trwający od 1672 do 1676 r., choć nie przyniósł spo
dziewanego sukcesu politycznego, był jednak niezmiernie doniosłym czynnikiem 
rozszerzenia myślowych horyzontów młodego uczonego. Pozwolił mu mianowicie 
na ugruntowanie wiedzy z zakresu wielu dziedzin naukowych, a także na rozwi
nięcie wrodzonych i już wcześnie przejawianych zdolności ścisłego rozumowania 
oraz inwencji twórczej . Właśnie w Paryżu dopiero odbył Leibniz gruntowne stu
dia matematyczne, zaledwie zapoczątkowane w Jenie pod kierunkiem Weigla. To 
w Paryżu poznał z pierwszej ręki, z ust samych twórców i koryfeuszy nowożytne
go przyrodoznawstwa, to, co przedtem czerpał jedynie ze streszczeń i kompen
diów. W Paryżu wreszcie znalazł obszerny materiał potwierdzający młodzieńcze 
koncepcje pogodzenia i scalenia w jeden uniwersalny system zarówno poznanego 
już przedtem dorobku starożytności i średniowiecza, jak zrywającej z nim rady
kalnie myśli nowożytnej, dla której alfą i omegą była mechanika i fizyka matema
tyczna. 

W czasie pobytu w Paryżu Leibniz otrzymał ze strony księcia Brunszwiku -
Liineburgu i Hanoweru propozycję objęcia stanowisk'a bibliotekarza. Przyjmując 
ją, udaje się w r. 1676 do Hanoweru. Po drodze zatrzymuje się w Holandii, gdzie 
odwiedza Spinozę, oraz bawi w Londynie. W Hanowerze jest bibliotekarzem 
książęcego księgozbioru, radcą dworu i członkiem kancelarii, jak również nauczy
cielem i naukowym mentorem księżniczki Zofii Szarlotty, późniejszej królowej 
pruskiej. Bibliotekarzem w Hanowerze miał też Leibniz pozostawać przez lat 40, 
to jest do śmierci. 

Nowy zwierzchnik obciąża go zadaniem opracowania genealogii swego rodu. 
Wywiązywanie s ię z tego, bardzo pracochłonnego zadania sprzyja jednak licznym 

wy1azdom do różnych krajów Europy, nawiązywaniu kontaktów naukowych i po
litycznych z wybitnymi osobistościami całego ówczesnego świata cywilizacji za
chodniej . 

Dzięki poparciu Zofii Szarlotty Leibniz zakłada w Berlinie akademię nauk i 
zostaje pierwszym jej prezydentem. A zarazem zostaje dyplomatycznym agentem 
Berlina. Wchodzi też w polityczne kontakty z dworem austriackim, któremu słu
ży w okresie wojny o tron hiszpański. Przez jakiś czas jest także doradcą cara 
Piotra I, udziela mu cennych wskazówek na temat sposobów podniesienia kultu
ry materialnej i duchowej w Rosji. 

Ale pod sam koniec życia Leibniz jest zupełnie samotny i opuszczony. Popada 
w niełaskę u swego dawnego protektora, księcia Hanoweru, który teraz, jako król 
angielski Jerzy I, bierze stronę Newtona i jego popleczników, gdy ci odmawiają 
Leibnizowi pierwszeństwa w odkryciach matematycznych i fizycznych i rzucają 
nań oszczerstwa. 

Widomym znakiem całkowitego zapoznania tego geniusza był fakt, że kiedy 
umarł, 14 listopada 1716 r., w jego pogrzebie nie uczestniczył nikt. 

( ... ) Leibniz żył w epoce, która zrodziła cały poczet uniwersalnych geniuszy -
i był w niej geniuszem największym i najbardziej uniwersalnym. Był to erudyta o 
wyjątkowej pamięci. Nie istniała dziedzina nauki i kultury duchowej w ogóle, 
której by nic znał i nic rozumiał gruntownie i w której nie wykazałby samodziel
nej inwencji. 

Ale dziedzinami wiedzy, które posunął o milowy krok naprzód, były przede 
wszystkim matematyka i nauki przyrodnicze. 

Leibniz, który dal potężny wkład w rozwój szeregu nauk szczegółowych, czuł 
się powołany przede wszystkim do stworzenia syntezy filozoficznej, a filozofię 
traktował jako swoistą refleksję nad naukami szczegółowymi - nad ich pierwot
nymi założeniami i wynikami ich badań . Rozgranicza! też w obrębie filozofii dwa 
wielkie działy. Zadaniem pierwszego, tj . ontologii („metafizyki") miało być za
równo dostarczenie odpowiedzi na pierwotne i wstępne pytania dotyczące rze
czywistości i uporządkowania jej składników, jak i ujęcie osiągnięć poszczegól
nych nauk w całość światopoglądową. Dział drugi stanowiła szeroko pojęta teoria 
ludzkiego poznania („reprezentacji" rzeczywistości), rozpadająca się faktycznie 
na logikę (semiotykę), metodologię i epistemologię. 

Mieczysław Gordon, Leibniz , 

Warszawa 1974. 

(fragmenty) 



o bok komedii dell\mc sie
demnastowieczna Euro
pa znała inny, ( ... ) teatr 
popularny - teatr rene

sansu w Anglii. Podobnie jak ona, 
miał on swe źródła w teatrze prze
~złości, tj. w tradycji średniowie

cznych mimów: żonglerów, rapso
dów i błaznów. Podobnie jak ona, 
pos iadał duży wpływ na dzieje teatru 
europejskiego. Podstawą jego rozwo
ju była nowa literatura dramatyczna 
o sile i zasięgu dotychczas nie spoty
kanych. Jak wiadomo jego apogeum 
przypada na epokę elżbietańską, na 
czas twórczości Kyda, Marlowc'a 1 

Szekspira. 

Teatr elżbietański był teatrem 
powszechnym i tym również przy
pominał teatr średniowieczny. Mimo 
arystokratycmego mecenatu i płyną
cych stąd zobowiązań zadowalał w 
równeJ mierze gusty szlacheckie, 
micszczar'iskie i plebejskie; oczywiś
cie miało to swe źródło także i w ma
łym stosunkowo zróżnicowaniu spo
kcznym tych warstw. 

Teatr ten wywarł znaczny wpływ 
na rozwój życia teatralnego w Euro
pie środkowej, gdzie reprezentowały 
go zespoły wędrowne zwane zespo
łami „angielskich komediantów". 

Oderwanie komediantów angiel
skich ocj ich źródła ukształtowało zu
pełnie odrębny rodzaj teatralny, z 
własnym, w specjalny sposób przy
gotowanym repertuarem i własnymi 
' PO>obami przedstawiania sztuk. ( ... ) 

Pierwsze zespoły angielskich ko
mediantów odnotowano na konty
nencie pod koniec XVI wieku, choć 
znacznie wcześniej istniała tradycja 
zatrudniania na niemieckich dworach 
angielskich muzykantów. Pierwszą 

trupą aktorską był zespół - jak 
byśmy dziś powiedzieli - wojskowy: 
Hrabia Leicester, głównodowodzący 
armii angielskiej w Holandii, zabrał 
do tego kraju własny zespól, który 
dawał przedstawienia nie tylko dla 
armii, lecz i dla miejscowej ludności. 
Później grup tych było więcej, przy 
czym najbardziej czynną była trupa 
Roberta Browne'a, działająca w za
chodniej i środkowej Europie w la
tach 1590-1620. Przyczyniła się ona 
\\" poważnej mierze do ugruntowania 

ł 

' 

I 

popularności widowisk angielskich 
komediantów. 

Zespoły angielskie rozszerzyły 

bardzo szybko teren swego działania 
na Francję, kraje skandynawskie, a 
także Polskę, gdzie pojawiły się w 
nie~pcłna trzydzieści lat od chwili 
przybycia na kontynent.( ... ) 

Komedianci angielscy wnieśli do 
Europy nowy repertuar i nowy spo
sób jego przedstawiania. Jednakże 

nie zerwali wcale z epoką poprzed
nią. Prawdziwym novum w ich re
pertuarze były popularne utwory 
~wieckie: kroniki historyczne, kome
die fantastyczne, utwory o motywach 
antycznych. Z drugiej strony jednak 
znaczną jego czt;ść stanowiły misteria 
rene,amowe i dramaty biblijne, zna
ne i w innych krajach. ( ... ) 

Obecność repertuaru świeckiego i 
misteryjnego była wyrazem zrozu
miałego dualizmu w zainteresowa
niach epoki. Komedianci podpo
r;, ądkowali się wymaganiom władz 

wydających licencje wystawiając sztu
ki religijne, zwłaszcza że publiczność 
przyjmowała je z niesłabnącym zain
teresowaniem . Z drugiej strony sztu
ki świeckie, niechętnie widziane 
przez władze miejskie i kościelne, 

miały za to życzliwą publiczność na 
książęcych dworach . 

Właściwości teatru angielskich 
komediantów w środkowej Europie, 
poza repertuarem oczywiście, zostały 
określone przez tradycje teatru popu
larnego oraz fakt występów przed 
obcojęzyczną publicznością. Trady
c je teatru popularnego, domagały się 
wprowadzenia postaci komicznej -
klauna, już to występującego w m-

termediach, już to podejmującego 

jedną z ról sztuki.( ... ) 
Element komiczny i jego paralel

ność wobec akcji poważnej posiadały 
specjalne funkcje; zdaniem Fleminga 
wyrażały one stosurn.: K ludu wobec 
świata akcji poważnej, wobec świata 
bohaterów pełnych „dworskiej god
ności" . Żywioł komiczny relatywi
zował więc wartości życia dworskie
go, nic naruszając realizmu i prawd\" 
obrazu. 

Obcojęzyczna publiczność z kolei 
wymagała przesunięcia głównych ak
centów przedstawienia ze słowa na 
akcję i elementy wizualne. W pier
w~zych latach bowiem zespoły an-



gielskie występowały w swoim ro
dzimym języku, w języku widzów 
mówili tylko klauni. Przedstawienia 
ich zatem musiały być i były poka
zem kunsztu aktorskiego. Wielką 

wagę przywiązywano do dobrze 
wyprowadzonych sytuacji, domino
wał więc ruch. Skreślano z tekstu 
najpiękniejsze nawet sceny i monolo
$i, dla poezji nie miano ani serca, ani 
m1e1sca. Aleksandryny zamieniano 
na prozę, a kunsztowne moralisty
czne formuły na przysłowia. Rozb~
dowywano zaś sceny efektowne, jak 
scena w grobowcu Julii, pojawienie 

L1rogralla ]l'nlztna wg ry..,unku \':lilhclma J ku ,r..: L1 

sit; duchów, sceny pojedynków, jazda 
Fausta do piekła itp. 

Przedstawienia odbywały się na 
'cenie zawieszonej dokoła dywanami, 
oczywiście nie było zmian dekoracji. 
l'.mianę miejsca akcji sygnalizowano 
w tekście bohaterów. Didaskalia nie
których tekstów świadczą również o 
obecności balkonu, znanego w tea
trach angielskich. 

Henryk Jurkowski 
- D~icjc teatru lulek 

PIW, Warszawa 1970 
(fragmenty) 
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FAUSTINA BORDONI-HASSE 

' ~„ 
' '' :••J"' ... ' ...... J .-. ; 

,,,,,: „' >.„ •• ~ 
-' ,,,(' 

-"'.A .:;) __ 

FAUSTINA BORDONI (1693-1781) uważana za najświetniejszą obok F. 
Cuzzoni, primadonnę koloraturową epoki. Występowała głównie na scenach 
włoskich oraz w Londynie (za czasów operowej działalności G. Haendla), pó
źniej, będąc żoną niemieckiego kompozytora J.A. Hassego, śpiewała też na 
saksońskim, a potem warszawskim dworze Augusta III. 
Współcześni znawcy zachwycali się wyjątkowym talentem artystki, jej zna

komicie wyszkolonym głosem i niezawodnym trillo. Bordoni była również 
obdarzona zdolnościami aktorskimi i śpiewała z dużym wyczuciem i wyrazem 
zarówno partie tragicznych, jak i lirycznych amantek . 



FAUST (Jan), doktor, wedle tra
dycyi słynny czarnoksiężnik, którego 
osobę niekiedy, lubo niewłaściwie, 

mięszają z osobą Jana Fausta czy Fu
-;ta, złotnika z 1\foguncyi i jednego z 
pierwszych drukarzy . Doktor Faust 
urodzić się miał w Knittlingen w 
Szwabii (w księstwie wirtember
skićm ) , czy też w Roda pod Weimar, 
czy w księstwie Anhalt, czy wreszcie 
w Marchii brandenburgskiej i żył w 
końcu XV lub na początku XVI wie
ku. Pobierał nauki w Wittembergu, 
zkąd mając lat 16 udał się do Ingol
stadt (wedle innych do Krakowa) na 
kursa teologii (której został w na
stępnym roku magistrem), medycy
ny, astrologii i magii, których to na
uk sam także udzielał służalcowi czy 
famulusowi swemu Wagnerowi, sy
nowi księdza z Wasserburga. Zmar
nowawszy bogatą spuściznę po wuju, 
użył obszernych, jakie nabył wiado
mości, na zaklęcie złego ducha i za
warcie z nim umowy czyli paktu na 
lat 24, mocą kcórego otrzymał żądane 
posiłki czyli środki wesołego życia, a 
nadto diabła Mefistofelesa do posług. 
Z tym przebiegając świat szumno, 
huczno i buńczuczno, w podziwienie 
wprawiał lud figlami i sztuczkami, . 
jakie płatał, dopóki go diabeł nic za-

FAUST JOHANNES, Doktor Fa
ust, ur. ok. 1480, zm. ok. 1538, nie
miecki alchemik, astrolog, uważany 
za czarnoksiężnika. Jako posrać hi
storyczna stał się symbolem człowie
ka-humanisty dręczonego chęcią po
znania życia, jego tajemnic i uroków. 
Już w 1587 ukazało się dzieło nie
znanego autora Historia von D. Jo-

'koczy!, nie pochwycił, a podobno i 
zdusił pewnej nocy między 12 a 1 
godziną w wiosce Rimling czy Rim
lich (czy ów to Rzymek, mały Rzym 
Twardowskiego?) w Wircember
'kićm, czy też w innćm jakićm 

miejscu. Przeciwko tym, kcórzy ist
nienie jego w wątpliwość podawali, 
stoją świadectwa współczesnych : 

Tritheima, Melanchtona i innych, 
którzy go na własne oczy widzieli. 
Zawsze był to człowiek ni.:zwykły, 

posiadający w naukach przyrodzo
nych znakomity zasób wiadomości, 
umiejący obok tego, za pomocą ma
gii, nadprzyrodzone wywoływać zja
wiska i rakowe w wicku tyle jeszcze 
zabobonnym, na swoją obracać ko
rzyść. Cuda te zrobiły zeń prawdzi
wego magii twórcę i wprowadziły go 
jako bohatera do wielu powiastek i 
mistcryj (dramatów) ówczesnych, w 
których oczywiście i strona moralna 
legendy dockniętą być musiała; by 
wytłumaczyć okropną śmierć Fausta 
i od niej ustrzcdz, okazywano całe 
niebezpieczeństwo czarów i praktyk 
magii, jak niemniej zgrozę i skutki 
h·wota w rozpuście pędzonego. 

(wg Encyklopedyi Powszechnej 
S. Orgelbranda, 
Warszawa 1861) 

hu11n Fausren, przekładane w latach 
następnych na różne języki. Dzieje 
Fausta stały się wątkiem dzieł wielu 
wybitnych pisarzy, m.in Ch. Marlo
we'a Tragical Hisrory of Doctor Fau
stus (1601), F. Miillera Fausts Leben 
(1778), Ch.D. Grabbego Don Juan 
und F111w11s ( 1829), N. Lenaua 
Faust ( 1840). Do literatury światowej 

przeszły dzieła: Goethego Faust i T. 
Manna Doktor Fausms ( 1948). W 
muzyce kanwą wielu utworów stała 
się tragedia Goethego: pierwszym z 
nich była muzyka A. Radziwiłła 
( 1830) najbardziej znane są opery 
Ch. Gounoda Faust i A. Boito Mefi
stofeles, legenda dramatyczna H. Ber-
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lioza Potępienie Fausta, symfonia 
programowa F. Liszta i pieśń F. 
Schuberta Małgorzata przy koło
wrMku. 

(wg Wielkiej 
Encyklopedii Powszechnej, 

PWN 1963) 
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Tadeusz Bradecki 
WZORZEC DOWODÓW METAFIZYCZNYCH 

to jest ostateczne rozwiązanie kwestii diabelskiej 

czyli 
tragiczna historia doktora Faustusa 

którą na nowo napisał i do wystawienia przysposobił 
Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz 

na powitanie u źródeł Bad Pyrmont 
Imperatora Wszechrosji Piotra Pierwszego Romanowa 

przez 

anglosaskich komediantów Williama Shillinga 
7 czerwca R.P. 1716 

odegrana 
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