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J.W.Goethe 

Śpiew duchów nad wodami 

Dusza człowieka 
Podobna wodzie: 
Z nieba przychodzi, 
W niebo się wznosi, 
I znowu na dół 
Na ziemię spływa, 
Wiecznie zmienna. 
Tryska z wysokiej 
Stromej skały 
Ten czysty promień, 
Potem uderza 
Kropel kurzawą 
O gładką grań, 
Przyjęty wdzięcznie, 

Pędzi w ukryciu 
Szumiąc cicho 
W nizinną głębię. 
Jeżą się ostrza, 
Gdy z hukiem spada, 
Pędzi niechętnie 

Po stopniach skał 
W przepaść. 
Korytem płaskim 
Bujną przemierza dolinę, 
I po jeziora tafli 
Wędrują cicho 
Odbicia gwiazd. 
Wiatr jest kochankiem 
Zalotnej fali; 
Wiatr chętnie kłębi 
Spieniony nurt. 
Duszo człowiecza, 
Tyś jest jak woda! 
Losie człowieczy, 
Tyś jest jak wiatr ! 

Autograf Goethego 



"Faust" 

Geneza utworu: Część pierwsza: Kiedy w latach 1787-1790 w wydaw
nictwie Goschena ukazało się pierwsze zbiorowe wydanie dzieł Goethego, 
nie mogło zabraknąć w nim Fausta. Goethe postanawia włączyć do niego w 
roku 1788/89 kilka nowych scen. W tej postaci ukazuje się w roku 1790 jako 
Fragment. 

Ogromne zainteresowanie Schillera wydrukowanym fragmentem i 
nieustanne wskazywanie przez niego na nowe perspektywy dokończenia 
utworu potrafiły z czasem pobudzić na nowo twórczą fantazję Goethego. 

22 czerwca 1797 r. zdecydował się on na nowo podjąć pracę nad 
utworem. W 1801 r. część pierwsza została tymczasowo zakończona. W roku 
1806 Geothe dokonuje formalnych zmian i uzupełnień, w dwa lata później 
utwór ukazuje się pt.: Faust. Eine Tragedie von Geothe. Tubingen, in der 
J.G.Cottaschen Buchhandlung 1808 (Faust. Tragedia. Tybinga, w księgarni 
J.G.Cotta). Na premierę teatralną trzeba było jeszcze poczekać. Dopiero w 
styczniu 1829 r. po raz pierwszy Fausta wystawia na scenie teatr brunszwicki, 
a w dniu 29 sierpnia 1829 r., dla uczczenia 80 rocznicy urodzin poety, odbywa 
się premiera w Weimarze, nad jej starannym przygotowaniem czuwał sam 
Goethe . Przedstawienia te zapoczątkują zwycieski pochód sztuki przez 
wszystkie sceny świata. Zgodnie z jego wolą część druga Fausta ukazała się 
już po śmierci Goethego, ale jeszcze w roku 1832. 

Akcję tragedii rozpoczyna Prolog w niebie. Występują w nim Pan, 
aniołowie i diabeł. Ukazany w Prologu spór pomiędzy Panem i Mefistofele
sem wydobywa kwestię tendencji, kierunku, rozwoju ludzkości, ujętego jako 
następstwo naturalnej prawidłowości. Kwestia jest następująca: Czy optymi
styczny pogląd na kierunek, w jakim zmierza rozwój ludzkości ku lepsze 
mu, bardziej harmonijnym formom życia, do nadania życiu wyższego, dosko
nalszego sensu, znajduje uzasadnienienie - czy też życie potwierdza pogląd 
pesymistyczny o beznadziejności wszelkich dążeń ludzkich, które z założe
nia do niczego nie prowadzą? W tym kontekście Faust występuje jako 
reprezentant ludzkości.W postaci, jaką jest Faust, na jego przykładzie i przy 
jego pomocy, ma zostać rozstrzygnięte pytanie o kierunek, w jakim zmierza 
ludzkość. 

W rozmowie, która zawiązuje się pomiędzy Panem i Mefistofelesem, 
ten ostatni wyrzeka na świat i ludzkość, której działanie i dążenia wydają mu 
się bezsensowne i bezcelowe. Gani on zwłaszcza "nadużycie" sprawczej 
siły rozumu. Pan powołuje się na osobę doktora Fausta, przekonany o 
słuszności jego działań i zamiarów. Dochodzi do zakładu, w którym Mefisto-
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feles ma prawo przy użyciu wszystkich swych diabelskich sztuczek zwodzić 
Fausta z obranej przez niego drogi i próbować pochwycić go w swoje sidła. 
"Pan" i "Mefistofeles" uosabiają i reprezentują dwie przeciwne zasady. Są to: 
zasada pozytywna, ogólnie nazywana zasadą "Dobra" i zasada negatywna, 
nazywana zasadą "Zła". 

Goethemu chodzi o wybór, jakiego dokonuje człowiek. W każdym 
człowieku, jak sądzi Goethe, dochodzi do starcia przeciwstawnych zasad, 
zanim dokona on ostatecznego wyboru. W tej konfliktowej sytuacji, decyzja 
należy tylko do człowieka. Kiedy w grę wchodzi poszukiwanie badawcze, 
Faust nie baczy na zarzuty o kacerstwo i wszelkie inne "przewiny". Posiada 
wolę poznania prawdy, wierząc, iż musi być ona osiągalna. Stanowisko to 
wynosi Fausta poza ciasne ramy średniowiecza, stawiając go w szeregu 
olbrzymów, którzy nowo powstającej burżuazji swoją tytaniczną walką o 
zwycięstwo prawdy i rozumu nad zabobonem i ciemnotą torowali drogę ku 
postępowi. Pragnie on najpełniejszego poznania przyczyn i zależności, 
odkrycia praw istnienia świata. Żąda nie tylko odpowiedzi na pytanie "co?", 
ale również "jak?" i "dlaczego?". Odbiegając od swojej dotychczasowej 
działalności, Faust staje przed problemem wybrania właściwej drogi, która 
zawiodłaby go do celu, tzn. dałaby mu możliwość przezwyciężenia własnych 
ograniczeń. Faust zdaje sobie doskonale sprawę, że jego scholastyczna 
wiedza odgradza go od tego, co stało się dla niego teraz najważ- niejsze i co 
stwarzałoby nadzieję na wyjście z konfliktu: od natury. Zwrot Fausta ku 
intuicyjnemu poznaniu przyrody, jego próba znalezienia w niej odpowiedzi na 
nurtujące go pytanie o pierwsze przyczyny świata, a zatem i życia, daje 
wprawdzie połowiczne rezultaty, ale ostatecznie nie prowadzi do osiągnięcia 
upragnionego celu. 

Rewers i awers starożytnego Wielkiego Talizmanu Wenus 

... 

Wprawdzie Faust przekonał się o subiektywnej i obiektywnej bezuży
teczności myślowych spekulacji, zmierzających do odkrycia ostatecznych 
przyczyn niepojętej, kosmicznej nieskończoności, niemniej zawiodły go one 
- jeśli chodzi o problem natury - w bardziej dla zmysłów dostępne regiony, 
zwracając jego uwagę ku ziemi, i w tym sensie okazały się przydatne. Zawęża 
się jedynie przedmiot dociekań Fausta, cel pozostaje ten sam. Niezmiennym 
zamierzeniem Fausta pozostaje absolutne i sumaryczne poznanie "wszech
sprawczej mocy" : 

W żądzy wiedzy poznałem wszechnauk dziedzinę, 
Zgłębiłem filozofię, prawo medyczne, 
Niestety teologię też! - cóż? - pozostałem 
mizernym głupcem! - Tyle wiem, ile wiedziałem. 
Fantastyczna postać Ducha ziemi jest uosobieniem wszelkich za

leżności i przyczyn. Magiczne przywołanie Ducha ziemi obrazuje próbę 
wywiedzenia prawdy o całej naturze z poznania natury ziemi.: 

Nie jestem Bogiem! duszę kornie chylę: 
Robakiem jestem, który żyje w pyle, 
~magany biczem lęku, nieustanną trwogą, 
Ze go przechodzeń zmiażdży nieostrożną nogą 

W dalszym przebiegu akcji dialog podejmuje następna para: Mefisto
feles i Faust. Zwrot ku życiu, ku jego radościom i rozkoszy, przynosi zbliżenie 
Fausta do żywiołu Mefistofelesa, który używając swoich wpływów usiłuje go 
od siebie uzależnić. 

Należy podkreślić, że możliwości wywierania wpływu na Fausta, jakie 
posiada Mefisto, znajdują swoje wytłumaczenie w tym, że działalność ludzka 
może mieć również negatywne następstwa. Sądząc ze swojego stanowiska, 
dochodzi Mefistofeles do wniosku, że tym łatwiej uda mu się zniszczyć w 
człowieku ziarno dobra, im bardziej nęcił go będzie i nakłaniał do postępo
wania, które spowadza negatywne skutki. 

Sam jeden nie potrafi powstrzymać postępu. Jeśli jednak dostrzeże 
słaby punkt, gdzie może uderzyć, atakuje i sprowadza tyle zła, iż bywa ono 
czasem przyczyną tragicznego upadku jednostki. 

Układ z Mefistofelesem oznacza dla Fausta nie tylko zerwanie z 
dotychczasowymi poglądami i poszukiwaniami , lecz oznacza zarazem zer
wanie z dotychczasowym sposobem życia. Wyrażając swą gotowość wejścia 
w przymierze z diabłem, Faust posuwa się wierny swojej naturze do granic 
posiadanych możliwości i odżegnuje się od wszystkiego.co w dotychczaso
wym życiu wydawało mu się drogie. 

Wypowiedzi Fausta i Mefista dotyczące celów każdego z nich poka
zują wyraźnie, iż nie ma między nimi zrozumienia. Wprawdzie chęci obydwu 



jedno mają na względzie : " zakosztowanie życia", lecz zamiar ten w przypad
ku każdego z nich służyć ma innemu, z gruntu przeciwnemu celowi. 

Mamy zatem do czynienia z wytworzeniem się dwóch płaszczyzn. W 
jednej Mefisto pragnie" przeżycie" wyzyskać bezpośrednio dla swojego celu, 
jest ono dla niego celem samym w sobie; w drugiej Faust próbuje w 
"przeżyciu" odnaleźć element stanowiacy jedynie środek do osiągnięcia celu, 
jakim jest poznanie prawdy absolutnej. 

Chodzi o gotowość Fausta do przeżyć zmysłowych i namiętnych 
wrażeń, przedmiot tych uniesi eń jest mu w tej chwili jeszcze obojętny. Daje 
się jednakże zauważyć, iż Faust po raz pierwszy jest olśniony pięknością, 
która przyjmując kształty kobiece objawia mu się w tej prostej formie. 

W niedługim czasie po pierwszym spotkaniu Małgorzaty , pod którego 
wrażeniem Faust pozostaje dopingując Mefista, aby mu ułatwił zdobycie 
dziewczyny, pojawiają się pierwsze oznaki świadczące o tym, że pożądanie 
Fausta było uczuciem powierzchownej natury i że jeszcze tym razem Mefisto 
nie zdołał zniszczyć w duszy Fausta szlachetnego ziarna prawdziwie ludz
kich uczuć. Faust, którego Mefisto wprowadza o zmierzchu do pokoiku 
Małgorzaty, czuje oprócz namiętności wyrzut sumienia: użyć przyszedłem z 
miną chwata, ... a oto marzę rozkochany!. Ale pod wpływem miłosnego 

afektu, zarazem z całą świadomością, decyduje się na uwikłanie w konflikty 
" małego świata" podejmując swoją grę miłosną. Gotów jest podjąć ją nawet 
za cenę poświęcenia Małgorzaty i samego siebie. 

Zgodnie z przekonaniem Goethego, rozwój osobowości wymaga do
świadczenia namiętnej, indywidualnej miłości. Zatem i Faust, dążący do 
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, nie może 
zrezygnować z miłości do Małgorzaty, skoro zdołał przekonać się o tym, jak 
bardzo przeżycie to jest mu dla własnego rozwoju potrzebne. Jakkolwiek 
jednak jego uczucie do Małgorzty jest prawdziwe, głebokie i szczerze odwza
jemnione, nie potrafi mu ono wypełnić życia.Pewnego dnia, zaznawszy 
wzlotów i upadków m~ości,zmuszony jest opuścić Małgorzatę. Musi to 
uczynić dla zagwarantowania sobie swobody własnego rozwoju. 

Śmierć Walentego jest rezultatem ponownego wkroczenia do akcji 
Mefista. Mocne więzi łączące Fausta z Małgorzatą przerwać może jedynie 
silny cios. Śmierć Walentego znacznie obciąża konto przewinień Fausta, 
zmuszając go do szukania ucieczki przed groźbą poniesienia kary za mor
derstwo. Obciążony tak potworną zbrodnią, Faust zrezygnowany i doprowa
dzony do rozpaczy szuka ku uciesze Mefista zapomnienia w zmysłowym 
użyciu. 
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Pentagram używany podczas wielkich 
ceremonii w celu zapewnienia czarno
księżnikowi ochrony podczas zaklęć przy
wołujących siły tajemne. 

Mefisto usiłuje zbagatelizować kwestię losów Małgorzaty twierdząc, iż 
w istocie sprawa nie warta jest zachodu i że przypadek, jakich zdarza się 
tysiące, nie może być powodem do zdenerwowania. Ale przeliczył się w 
swoich rachubach. Decyzja, jaką Faust podejmuje, i związane z nią żądanie 
skierowane do Mefista, są podyktowane prawdziwie ludzką postawą: 
prowadź mnie do niej, dziś musi być wolna!. 

Istotne znaczenie posiada fakt, iż w planie uwolnienia Małgorzaty , 
Mefistofeles nie ma zdecydowanego wpływu na Fausta. Powraca on do roli 
sługi, gdy tymczasem ostateczna decyzja i podjęcie czynu należą do Fausta, 
on bowiem jest tu postacią, która aż do ostatka musi w sytuacjach konflikto
wych potwierdzać własne wartości. Faust spieszy więc na pomoc Małgorza
cie. Miłość Fausta do Małgorzaty jest tragedią samego Fausta, ponieważ 
musi się on wyrzec swej miłości i Małgorzaty, i poświęcić je dla dobra 
ludzkiego postępu. 

Małgorzata, która stała się ofiarą swej czystej miłości, ukazana jako 
wzór moralno-etycznej harmonii, w partii końcowej staje się dla Fausta 
geniuszem doskonałaści. To ona właśnie - doskonaląca samą siebie - służy 
Faustowi "radą" i wskazuje drogę ku doskonalszym formom ludzkiej harmonii. 

Akcja tragedii rozpoczynająca się Prologiem w niebie kończy się 
dopiero w momencie plastycznie ukazanego wzniesienia się Fausta ku 
"najwyższym sferom", nie zaś z chwilą jego śmierci. 

Opracowano na podstawie - KLASYCYZM NIEMIECKI 

wybor Gunter Albrecht, dr Johannes Mittenzwei 



* * * 
Muszę powiedzieć że niezwykle uczciwie przestudiowałem wszystkie 

przekłady i wybrałem Emila Zegadłowicza, ponieważ tylko on nadaje się 
dzisiaj do grania, pozostałe przekłady mimo że wydane są nawet w ramach 
lektur szkolnych mogą skutecznie zniechęcić do lektury Goethego, albo są 
grafomańskie, albo po prostu nudne, co jest grzechem jeszcze większym. 
Zegadłowicz który był wspaniałym, ludzkim a jednocześnie metafizycznym 
poetą, stworzył polską wersję Fausta, która odzwierciedla nasze emocje, 
napiecia i daje się mówić dzisiaj ze sceny. Nie znam niestety najnowszego 
przekładu, który zamówił Teatr Stary z Krakowa u pana Burasa dla Jerzego 
Jarockiego, być może będzie on na miarę naszych czasów, ale póki co 
jedynie Zegadłowicz nadaje się do grania. 

W świadomości powszechnej utwór ten funkcjonuje jako zabytek li
teracki z którym nie warto obcować, młodzież jest przymuszana do analizo
wania zawikłości literackich na fatalnych przekładach, słowem jeden z naj
genialniejszych utworów literatury światowej nie istnieje na polskim rynku, to 
zmusza do zastanowienia się: dlaczego i czy rzeczywiście słusznie. Uwa
żam, że nie można uznawać siebie za inteligenta nie znając Fausta. Teatr 
Płocki daje szansę tym wszystkim których zniechęciła zła sława złych prze
kładów. Dlaczego Faust jest taki niezwykły? To proste. Ponieważ jest kwin
tesencją filozofii o kondycji ludzkiej. A jaka ona jest ta kondycja mógłby ktoś 
zapytać? Ogranicza się a może rozpościera w wymiarach pytań ostatecz
nych o dobro i zło, uczciwość i zakłamanie, realizację swoich marzeń życio
wych lub rezygnację z nich. Słowem mówi o tym wszystkim czym żyje 
dzisiejszy, normalny człowiek, chodzący po ulicach Płocka, Warszawy, Kra
kowa czy Poznania. A także innych miast naszego kraju. Oczywiście pomi
jamy postawy życiowe, które ograniczają się do konsumpcji, kopulacji i 
pustego relaksu, ci ludzie po prostu nie żyją, choć być może sami o tym 
jeszcze nie wiedzą. Może dopiero przekonają się o tym w przyszłości. W 
innym wcieleniu. Nas zajmują ludzie twórczy, którzy analizują własne życie, 
rozliczający się z porażek i wzlotów. Do nich jest adresowany Faust 95. 
Niezwykłe dzieło napisane na przełomie XVIII i XIX wieku, które dzisiaj mówi 
o nas, o najbardziej podstawowych dla nas sprawach. Jeżeli tekst literacki 
może przetrwać kilkaset lat i być tekstem żywym - jest tekstem genialnym, 
genialność tę może zweryfikować teatr, swoją magią, swoim życiem, swoimi 
osobowościami aktorskimi, ponieważ to one są solą teatru. Chwała dyrekto
rowi Mokrowieckiemu że postawił na Goethego choć mógł wybrać hitowego 
Diderota (myślę tu o Kubusiu Fataliście). A teraz publiczność płocka, będzie 

miała szczęście ocenić czy Goethe jest im bliski i potrzebny czy dokładnie 
obojętny. To wielka odpowiedzialność i czuję jej ciężar. I tu drugi raz można 
postawić pytanie dlaczego Faust, dzisiaj? Otóż dlatego, że nie ma utworu 
który by w tak prostej, oczywistej a nie prostackiej formie mówił o kondycji 
każdego człowieka, który chce się poczuć CZŁOWIEKIEM, równym Bogu, a 
konstatuje że właściwie życie przeciekło mu przez palce i wyprowadziło go 
w pole niezrealizowanych marzeń. Jedyne wyjście zawrzeć pakt z diabłem. 
I tu od razu pojawia się pytanie, czym lub kim jest diabeł w naszej, dzisiejszej, 
polskiej rzeczywistości? Czy ateistą? Czy wierzącym nie praktykującym ? A 
może praktykującym nie wierzącym? A może tak zwanym polskim wierzącym 
który morduje słabszych, rzuca kamieniami w wierzących mówiąc przy tym: 
i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy. ... Straszne piekło naszej 
współczesności. A Faust, kim jest dzisiaj? Człowiekiem, który wszystkiego 
doświadczył, . dotknął, ocenił aby stwierdzić że niczego nie pojął, że wszystko 
stracił i czuje się oszukany. Przez kogo, przez Boga? A więc woła diabła. A 
może diabeł gra z Bogiem w szachy o kondycję prostego człowieka. Mieliśmy 
już casus Hioba, możemy doświadczyć przypadek Fausta. A więc Mefistofe
les contra Pan. Gra o duszę, zbawienie? Jeżeli gra, to jaka jest w niej funkcja 
człowieka? Przedmiotu czy podmiotu zdarzenia? Realności czy metafizyki? 
Czy my.wolni, uczciwi, z poczuciem własnej godności, niepowtarzalności, 
niezwykłości możemy czuć się jak przedmioty w grze? A może nasza wolność 
pozwala odrzucić Pana i zatopić się w codziennym doświadczeniu? O tym 
jest też Faust Goethego. A także o odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
o odpowiedzialności za miłość, o odpowiedzialności za zniszczenie drugiego 
człowieka. Kiedy mówi się - kocham i pragnę - bierze się odpowiedzialność 
za tę istotę do której adresowane są te słowa. To wielka odpowiedzialność. 
Jeżeli się ją zawiedzie, pozostaje obłęd bo żyć po takim doświadczeniu już 
nie można. Ciśnienie świadomości na to nie pozwala. Dotyczy to oczywiście 
ludzi wrażliwych, delikatnych, łatwych do zranienia, inni dają sobie radę w 
życiu, tylko o ich życiu żaden Goethe niczego by nie napisał. Pod warunkiem 
że mógłby wogóle zaistnieć, w takich pustych, odczłowieczonych czasach. 

Talizmany stosowane przy obrzędzie 
stawania się niewidzialnym 



Płockiego Fausta adresuję do ludzi wrażliwych w Płocku, mam nad
zieję że nawet Ci którzy nie korzystali do tej pory z dobrodziejstwa własnego 
Teatru zechcą udać się do niego w poszukiwaniu czegoś co rozszerzy ich 
wrażliwość, postrzegalność dzisiejszego świata i siebie w tym świecie. To 
rzadka okazja, proszę jej nie przegapić, proszę przyjść i zastanowić się nad 
sobą - jeżeli własne życie traktujecie państwo serio. Liczę również na ludzi 
młodych, nie przymuszonych szkolnym nakazem, którzy szukają na progu 
życia własnych ścieżek - ten spektakl jest dla was, mówi o tym co was spotka 
w życiu, oby z jak najlepszej strony, będziecie zakochani, będziecie twórczy, 
będziecie po stronie dobra lub zła, z własnego wyboru, nikt was do niczego 
nie może nakłonić ani namówić, wy jesteście w pełni odpowiedzialni za 
własne życie, partnera, wybór miłości, za to co z tą miłością uczynicie w 
swoim życiu, to jest wasze życie, a to życie Fausta, doświadczenie Fausta, 
mądrość Fausta a także tragedia Fausta i zadośćuczynienie . Mądry Bułha
kow napisał w "Mistrzu i Małgorzacie" - wszystko będzie tak jak być powinno, 
na tym trzyma się świat. I o tym jest również Faust, którym tak zauroczony 
był Bułhakow. Każdy człowiek gromadzi w życiu doświadczenie aby móc je 
przekazać swoim dzieciom, ale gdy te dorastają uważają doświadczenie ro
dziców za nieistotne, chcą same doświadczać, same odkrywać wymiary 
świata, dobra i zła. I chwała im za to. My zostańmy przy Fauście. Przy Sztuce. 
Przy Teatrze. Jak dobrze móc w Teatrze przeżyć doświadczenie życia. 
Cudzego. Tragicznego. Fascynującego. Ludzie dojrzali zatrzymują się cza
sami w wirze swoich codziennych zajęć aby spojrzeć wstecz i zastanowić się 
co się straciło, co się zyskało? To postawa starego Fausta. Młodość żąda 
spełnienia, miłości gwałtownej, instynktownej, zaborczej, czasami niszczą
cej. Ale taka jest młodość. Nie analizuje, chce i realizuje. Instynkt. Koniecz
ność. Zaborczość. Potem obojętność i dystans. Czasami krzywda drugiego 
człowieka który uwierzył, który też chciał przeżyć wyjątkowość, chciał być 
indywidualnością, jednością. No i diabeł. Który jest w nas. Tak jak i Bóg. 
Diabeł - alternatywa Boga. Który staroświecko kusi, współcześnie prze
kupuje, czasami udaje że jest kimś innym, że nie bawi się nami, że go nic nie 
obchodzimy. Diabeł - kolega, diabeł - instynkt, diabeł - myśl broniąca indywi
dualizmu, wolności jednostki. I nasze przyzwolenie, mimo wiary i miłości. O 
tym też jest Faust. 

Człowiek jest odpowiedzialny za człowieka którego kocha czy nie
nawidzi. Ta odpowiedzialność wyznacza granice jego człowieczeństwa. By
cie człowiekiem, nie ogranicza się tylko do biologii, nazwy, przyzwolenia 
społecznego, to pojęcie o wiele szersze, nad którym czasem warto się 
zastanowić. 

Goethe w pięknej, literackiej, filozoficznej formie mówi do nas że 
istnieje coś poza tym co widzimy fizycznymi oczami. 

Talizman 
miłości 

Teatr musi zdobyć się na niezwykłą wiarygodność (aktorską) aby 
przekazać w pełni niezwykły ładunek emocjonalny który niesie tekst sztuki, 
aby Sztuka stała się Prawdą której szukamy i która otwiera w nas nowe 
wymiary, wrażliwości, miłości, odpowiedzialności. I miłosierdzia. Bez którego 
nie ma zbawienia. 

Obsada jest niecodzienna. Fausta doświadczonego gra doświadczony 
Cezary Kapliński. Młodego na zmianę dwóch młodych absolwentów gdyń-
skiego studia teatralnego: Krzysztof Bartłomiejczyk i Artur Nełkowski, Małgo
rzatę - Małgorzta Fijałkowska (z powyższego studia) co za zbieżność imion, 
Mefistofelesa - Jadwiga Andrzejewska, która debiutowała w Płocku po ukoń
czeniu wydziału aktorskiego łódzkiej PWSFTviT (wraca do źródeł) tak jak i 
Krystyna Michel (rownież po łódzkiej PWSFTviT) - spektaklowa przyjaciółka 
Malgorzaty - Marta. 

Ogromną rolę odgrywa niezwykle intensywna muzyka Tadeusza 
Woźniaka (pamiętnego z "Mistrza i Małgorzaty") i światło, które opowiada tę 
historię, kostiumy przygotował Mariusz Napierała, młody student wydziału 
scenografii gdańskiej ASP, ruch sceniczny skomponował Jarosław Staniek, 
twórca i animator słynnej warszawskiej grupy taneczno-akrobatycznej P-89. 

Moja rola sprowadza się do przełożenia na język sceny niezwykłego 
tekstu Goethego, a właściwie na język młodego pokolenia, do którego 
zaliczam już swoje dzieci. Mam nadzieję że młodzi uznają ten spektakl za 
"swój". To dla mnie niesłychanie ważne. Serdecznie więc proszę o dzielenie 
się ze mną swoimi refleksjami po obejrzeniu Fausta, będę wdzięczny za listy, 
uwagi, odczucia. Mam zamiar jeszcze raz zmierzyć się z Faustem w niedłu
gim czasie. 

Mam nadzieję że tak jak w przypadku "Mistrza i Małgorzaty" Bułhako
wa i tym razem publiczność się nie rozczaruje. Premiera 1 października, 
serdecznie na nię zapraszam, a także na codzienne wizyty w Teatrze płockim, 
korzystajcie z niego póki może jeszcze normalnie funkcjonować i grać 
Goethego a nie prymitywne farsy francuskie czy amerykańskie, popierajcie 
Sztukę, uczciwość artystyczną i prawdziwe wartości, tego Wam z całego 
serca (które w Płocku pozostało) życzę. 

Andrzej Maria Marczewski 



Goethe 1774 

BIOGRAFICZNE DANE GOETHEGO 

1749 w dniu 28 sierpnia we Frankfurcie nad Menem urodził się Jan 
Wolfgang Goethe jako syn radcy Jana Kacpra Goethego. Naukę rozpoczął 
pod kierunkiem ojca. Później edukację młodego Goethego powierzono naj
lepszym nauczycielom i rektorom miasta Frankfurtu. 

1763 Goethe wyjeżdża do Lipska, aby tu zgodnie z wolą ojca studio
wać nauki prawnicze. Nie ukończywszy studiów powraca ku niezadowoleniu 
ojca do Frankfurtu z mocno nadszarpniętym zdrowiem po niespełna trzylet
nim pobycie w Lipsku. 

1770 do 1771 roku przebywa w Strasburgu, gdzie kończy studia. 
Poznaje Fryderykę Brion, córkę pastora z Sesenheim. Znajomości tej za
wdzięczamy szereg przepięknych pieśni, w których najpełniej objawił się 
liryczny talent Goethego. W Strasburgu Goethe nawiązuje również znajo
mość z Herderem, którego poglądy na pieśń ludową wywierają na nim 
głębokie wrażenie. 

1771 Goethe rozpoczyna praktykę adwokacką w swym rodzinnym 
mieście, Frankfurcie.W okresie tym rozwija bogatą twórczość poetycką. Lata 
"burzy i naporu" rodzą GOtza von Berlichingen i Cierpienia młodego Wertera. 
Poeta przystępuje również do wstępnych prac nad Pra-Faustem. 

1774 Goethe poznaje weimarskiego księcia Karola Augusta. W tym 
samym roku odbywają się jego zaręczyny z Anną Elżbietą Schonemann (Lili), 
które zostają zerwane jesienią 1775r. 

1775 na życzenie Karola Augusta Goethe przenosi się do Weimaru. 
1776 otrzymuje tytuł tajnego radcy i radcy legacyjnego. 
1782 zostaje mianowany prezydentem izby posłów i otrzymuje dzie

dziczne szlachectwo. 
1786 podróż do Włoch.Przebywa tu do roku 1788. W podróży tej - jak 

wyznaje - "odrodził się na nowo". We Włoszech ukończone zostają utwory 
Ifigenia i Egmont. Powstają dalsze fragmenty Fausta i Torquata Tassa. 

1788 powróciwszy do Weimaru Goethe związuje swoje życie z Kristia
ną Vulpius. Dochodzi do trwałego zerwania z Charlottą von Stein, z którą 
przez dziesięć lat łączyła go przyjaźń i odwzajemniona miłość. 

1791 Goethe przejmuje kierownictwo Weimarskiego teatru. W prowa
dzeniu prób współpracuje z Schillerem. W okresie ich wspólnej działalności 
scena weimarska przeżywa okres rozkwitu. 

1794do1805 to okres zażyłej przyjaźni z Schillerem. Schiller wywiera 
ogromny wpływ na twóczność Goethego. Z jego namowy zostaje dokończo
na powieść Lata nauki Wilhelma Meistra i podjętana praca nad niedo
kończonym Faustem. Śmierć Schillera /9 maj 1805 rok/ była ciężkim ciosem 
dla Goethego. 

1806 zostaje ukończona część pierwsza Fausta. 19 pażdziernika 
Goethe zawiera związek małżeński z wierną towarzyszką życia, Krystianą 
Vulpius. 

1810 ukazuje się Nauka o barwach. 
1811 ukazuje się Z mojego życia. Zmyślenie i prawda /część pierwsza/. 
1821 ukazuje się pierwsze wydanie Lata wędruwki Wilhelma Meista. 
1831 ukończone zostało największe dzieło poety - druga część 

Fausta. 
1832 Goethe umiera w dniu 22 marca. Ciało poety spoczęło obok 

Schillera w krypcie książęcej w Weimarze. 

Goethe 1785 
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