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Dusza człowieka BIOGRAilA GOf THE GO 
Podobna wodzie: 

1749 Z nieba przychodzi, 
W niebo się wznosi, w dniu 28 sierpnia we Frankfurcie nad Me-

J.W. Goethe I znowu na dół nem urodził się Jan Wolfgang Goethe jako 

Śpiew duchów 
Na ziemię spływa, syn radcy Jana Kacpra Goethego. Naukę 
Wiecznie zmienna. 

nad wodami Tryska z wysokiej rozpoczął pod kierunkiem ojca. Później edu-

Stromej skały kację Goethego powierzono najlepszym 
Ten czys~ promień, nauczycielom i rektorom miasta Frankfurtu. 
Potem u erza 
Kropel kurzawą 1763 
O gładką grań, Goethe wyjeżdża z Lipska, aby tu zgodnie z wolą ojca studio-
Pr!Jęty wdzięcznie, wać nauki prawnicze. Nie ukończywszy studiów powraca ku 
Pę zi w uk~ciu niezadowoleniu ojca do Frankfurtu z mocno nadszarpniętym 
Szumiąc cie o 
W nizinną głębię. zdrowiem po niespełna trzyletnim pobycie w Lipsku. 
Jeżą się ostrza, 1770-1771 Gdy z hukiem spada, 
Pędzi niechętnie przebywa w Strasburgu, gdzie kończy studia. 
Po stopniach skał Poznaje Fryderykę Brion, córkę pastora 
W przepaść . z Sesenheim. Znajomości tej zawdzięczamy 
Korytem płaskim szereg przepięknych pieśni, w których naj-
Bujną przemierza dolinę, 
I p°},eziora taf/ i pełniej objawił się liryczny talent Goethego. 

Wę rują cicho W Strasburgu Goethe nawiązuje również 
Odbicia gwiazd. znajomość z Herderem, którego poglądy na 

2 
Wiatr jest kochankiem pieśń ludową wywierają na nim głębokie 3 

~~-
Zalotne~fali; wrażenie. 

51; Wiatr c ętnie kłębi 
Spieniony nurt. 1771 
Duszo człowiecza, 
Tyś jest lak !1'oda! 

Goethe rozpoczyna praktykę adwokacką w swym rodzinnym 

Losie cz ow1eczy, mieście, Frankfurcie. W okresie tym rozwija bogatą twórczość 
Tyś jest jak wiatr! poetycką . Lata „burzy i naporu" rodzą Gotza von Berlichingen 

i Cierpienia młodego Wertera. Poeta przystępuje również do 
Przekład: Andrzej Lam wstępnych prac nad Fra-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 1775 r. 

1775 
na życzenie Karola Augusta Goethe prze
nosi się do Weimaru . 

1776 
otrzymuje tytuł tajnego radcy i radcy 
legacyjnego. 

1782 
zostaje mianowany prezydentem izby posłów i otrzymuje 
dziedziczne 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 Torquato Tasso. 

1788 
powróciwszy do Weimaru Goethe związuje 
swoje życie z Krystianą 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. 

1794-1805 
to okres zażyłej przyjaźni z Schillerem. 
Schiller wywiera ogromny wpływ na twórczość 
Goethego. Z jego namowy zostaje dokończo
na powieść Lata nauki Wilhelma Meistra 
i podjęta na nowo praca nad niedokończonym 
Faustem. Śmierć Schillera (9 maj 1805 rok) była 
ciężkim ciosem dla Goethego. 

1806 
zostaje ukończona część pierwsza Fausta. 19 października 
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 wędr6wki Wilhelma Meistra. 

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. 
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Arłur Sandauer 

NARODZINY iAUSTA 
„Na jawie i we śnie - pisze w 1780 roku Goethe do Lavatera -
towarzyszy mi ów obowiązek codzienny. (. .. ) 

Nad wszystkim góruje i nie daje mi na chwilę zapomnieć 
o sobie pragnienie, by piramidę mej osobowości, której pod
stawa jest mi dana i założona, dźwignąć - możliwie jak najwy
żej - w powietrze". 

Pod koniec XVI w. ukazała się we Frankfurcie nad Menem -
tym samym, gdzie miał w 1749 roku przyjść na świat Goethe -
„Histońa słynnego na świat cały praktykarza i czarnoksiężnika, 
doktora Johanna Fausta", oparta na dziejach postaci autentycznej. 

Autentyczny Faust narodził się pod koniec XV w. w Knittlingen; 
Magię studiował w Krakowie. Po studiach Faust wraca do Nie
miec, gdzie pędzi żywot wędrownego szarlatana. Na ostatnie 
jego ślady natrafiamy w 1541 r.; zwłoki leżały- mówi legenda -
twarzą do ziemi, co potwierdzałoby pogłoski o czarcim cyro
grafie. 

Przyjrzyjmy się bliżej „Prafaustowi" - pisanemu w latach 1773 
- 1775. Otwiera się on monologiem, który daje wyraz rozczaro
waniu studiami. Ni stąd, ni zowąd scena z Mefistofelesem. 
Po filozoficznej - część erotyczna. Z mózgowca przeobraża się 
w żarliwego, choć niezbyt stałego kochanka Małgorzaty. 
Bogactwo jego osobowości wywodziło się na równi z wyżyn 
intelektu, co z głębi instynktu. 

Zdobyć się na połączenie podobne - artysty z naukowcem -
potrafił przed Goethem tylko Leonardo da Vinci. 

Młodość to cena, za jaką Faust zapisuje duszę Mefistofelesowi. 
Pozostawały do nakreślenia dzieje tego zapisu. Nie uzasadnione 
przedtem pojawienie się Mefistofelesa znajduje teraz moty
wację. Utwór pogłębia się tym samym o nową problematykę: 
roli diabła (czyli zła w świecie). 

Zło - dochodzi do wniosku Goethe - jest nieodzownym elementem 
życia. 

Prolog w niebie, stawia zagadnienie roli zła na świecie - jest 
ono - twierdzi Goethe - fermentem, który nie pozwala człowie
kowi gnuśnieć w bezczynności . 

Naczelną ideologią dramatu staje się teraz - czyn. Wyznaje ją 
i Faust z części pier;wszej, gdy zasiada - wzorem Lutra - do 
tłumaczenia Pisma Swiętego i oddaje zdanie Ewangelisty Jana '--7 __ _ 

„Na początku było Słowo" nie przez „słowo" lecz przez „czyn"; 
wyznaje i Faust z powstałej po latach (1825-1831) części drugiej, '/J 
gdy kończy życie osuszaniem nadmorskich terenów. 

W roku 1808 „Faust" (tragedii część pierwsza) był gotów. 

W wersji ostatecznej znika właściwa pierwszemu rzutowi 
niespójność między partią filozoficzną a erotyczną ; 
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zostaje też przerzucony pomost między dwoma aspektami 
osobowości bohatera-autora. 

Przypadek ten potwierdza prawdę ogólną: im większe w czło
wieku sprzeczności, im osiągnięcie harmonii trudniejsze, tym 
jest ona cenniejsza, gdy zostaje osiągnięta. Właśnie wrodzona 
dysharmonia zmusza do rozwiązywania sprzeczności na 
coraz wyższym szczeblu. 

W zakończeniu części drugiej usiłował Goethe rozwiązać 
zagadnienie szczęścia. Odpowiedź nie jest czytelna - kto dąży 
wyłącznie do szczęścia osobistego, ten nigdy go nie osiągnie. 
Szczęście osobiste może dać człowiekowi całkowite poświę
cenie się szczęściu innych. 

Po raz pierwszy Faust w swym ostatnim słowie mówi nie 
o sobie, lecz o szczęściu społeczeństwa i o wspólnym z nim życiu 
w wolności . 

Faust przeżywa największą chwilę szczęścia jedynie w marze
niach o przyszłości. 

LUCIFER, 
Empereur. 

BELZtBUT, 
Prince. 

ASTAROT, 
Grand· doc. 

LUClfUGE , • ,.,Q 
prem. Mini&tr. „ 'r:,;:; 
SATANACHJĄ I 

grand g4n~r.--t. 

AG.ALIA REPT·. 
auui gt!ne!rl'ł. 

fLEUJ\ETY, 

lieuten"°ntgtfo. 

SĄl\GĄTA?'fAS , 

brigi'dier. 

NE&lllOS I 

mar. de camp. 

Emblematy 
i znaki najważniej
szych demonów 



10 

n 

„HUST" 
Geneza utworu: część pierwsza: Kiedy w latach 1787-1790 
w wydawnictwie Goschena ukazało się pierwsze zbioro
we 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 frag
mentem 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 Goethe dokonuje formalnych zmian 
i uzupełnień, w dwa lata później utwór ukazuje się pt.: Faust. 
Eine Tragodie von Goethe, Tubingen, in der J.G .Cottaschen 
Buchhandlung 1808 (Faust . Tragedia . Tybinga , w księgarni 
f.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 sa:n Goethe. Przed
stawienia te zapoczątkują zwycięski pochód sztuki przez wszy
stkie 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 Mefistofelesem wydobywa kwestię tendencji, kierunku, 
rozwoju ludzkości, ujętego jako następstwo naturalnej prawid
łowości. Kwestia jest następująca: Czy optymistyczny pogląd 
na kierunek, w jakim zmierza rozwój ludzkości ku lepszemu, 
bardziej harmonijnym formom życia, do nadania życiu wyższe
go, doskonalszego sensu, znajduje uzasadnienie - czy też życie 
potwierdza pogląd pesymistyczny o beznadziejności wszelkich 
dążeń ludzkich, które z założenia do niczego nie prowadzą? 
W tym kontekście Faust występuje jako reprezentant ludz
kości. 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 Mefisto
felesem, ten ostatni .wyrzeka na świat i ludzkość, której działa
nie 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 dzia
łań i zamiarów. Dochodzi do zakładu, w którym Mefistofeles 
ma prawo przy użyciu wszystkich swych diabelskich sztuczek 
zwodzić Fausta z obranej przez niego drogi i próbować po
chwycić go w swoje sidła. 

11 
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„Pan" i „Mefistofeles" uosabiają i reprezentują dwie przeciwne 
zasady. Są to: zasada pozytywna, ogólnie nazwana zasadą 
„Dobra" i zasada negatywna, nazywana zasadą „Zła". 

Goethemu chodzi o wybór, jakiego dokonuje człowiek. 
W każdym człowieku, jak sądzi Goethe, dochodzi do starcia prze
ci wstawnych zasad, zanim dokona on ostatecznego wyboru. 
W tej konfliktowej sytuacji, decyzja należy tylko do człowieka. 
Kiedy w grę wchodzi poszukiwanie badawcze, Faust nie ba
czy na zarzuty o kacerstwo i wszelkie inne „przewiny" . 
Posiada wolę poznania prawdy, wierząc, iż musi być ona osią
galna. Stanowisko to wynosi Fausta poza ciasne ramy średnio
wiecza, 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 od
powiedzi 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 włas
nych ograniczeń. Faust zdaje sobie doskonale sprawę, że jego 
scholastyczna wiedza odgradza go od tego, co stało się dla nie
go teraz najważniejsze i co stwarzałoby nadzieję na wyjście 
z konfliktu: od natury. Zwrot Fausta ku intuicyjnemu poznaniu 
przyrody, jego próba znalezienia w niej odpowiedzi na nurtu
jące go pytanie o pierwsze przyczyny świata, a zatem i życia, 
daje wprawdzie połowiczne rezultaty, ale ostatecznie nie 
prowadzi do osiągnięcia upragnionego celu. 

Wprawdzie Faust przekonał się o subiektywnej i obiektywnej 
bezużyteczności myślowych spekulacji, zmierzających do 

odkrycia ostatecznych przyczyn niepojętej, kosmicznej nieskoń
czoności, 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 abso
lutne i sumaryczne poznanie „wszechsprawczej mocy": 

W żqdzy wiedzy poznałem wszechnauk dziedzinę, 
zgłębiłem filozofię, prawo, medycynę, 
niestety teologię też! - cóż - pozostałem 
mizernym głupcem! - Tyle wiem, ile wiedziałem. 

Fantastyczna postać Ducha ziemi jest uosobieniem wszelkich 
zależności i przyczyn. Magiczne przywołanie Ducha ziemi 
obrazuje próbę wywiedzenia prawdy o całej naturze z pozna
nia natury ziemi: 

Nie jestem Bogiem! duszę kornie chylę: 
robakiem jestem, który żyje w pyle, 
smagany biczem lęku, nieustanną trwogą, 
że go przechodzień zmiażdży nieostrożną nogą. 

W dalszym przebiegu akcji dialog podejmuje następna para: 
Mefistofeles i Faust. Zwrot ku życiu, ku jego radościom i roz
koszy, przynosi zbliżenie Fausta do żywiołu Mefistofelesa, który 
używając swoich wpływów usiłuje go od siebie uzależnić. 13 



Należy podkreślić, że możliwości wywierania wpływu na 
Fausta, jakie posiada Mefisto, znajdują wytłumaczenie w tym, 
że działalność ludzka może mieć również negatywne następ
stwa. 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 postę
powania, które sprowadza 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 ozna
cza zarazem zerwanie z dotychczasowymsposobem życia. 
Wyrażając swą gotowość wejścia w przymierze z diabłem, Faust 
posuwa się wierny swojej naturze do granic posiadanych moż
liwości i odżegnuje się od wszystkiego, co w dotychczasowym 
życiu wydawało mu się drogie. 

Wypowiedzi Fausta i Mefista dotyczące celów każdego z nich 
pokazują wyraźnie, iż nie ma między nimi zrozumienia . 
Wprawdzie chęci obydwu jedno mają na względzie: 11zakoszto
wanie życia", lecz zamiar ten w przypadku każdego z nich 

--~1_4 służyć ma innemu, z gruntu przeciwnemu celowi. 

Mamy za tem do czynienia z wytworzeniem się dwóch 
płaszczyzn. W jednej Mefisto pragnie 11 przeżycie" wyzyskać 
bezpośrednio dla swojego celu, jest ono dla niego celem 
samym w sobie; w drugiej Faust próbuje w 11 przeżyciu" odna
leźć element stanowiący jedynie środek do osiągnięcia celu, 
jakim jest poznanie prawdy absolutnej. 

Chodzi o gotowość Fausta do przeżyć zmysłowych i namięt
nych wrażeń, przedmiot tych uniesień 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 po
wierzchownej 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 minq chwata, .„ a oto marzę rozkochany! 
Ale pod wpływem miłosnego afektu, zarazem z całą świado
mością, decyduje się na uwikłanie w konflikty 11 małego świata" 
podejmując swoją grę miłosną. Gotów jest podjąć ją nawet za 
cenę poświęcenia Małgorzaty i samego siebie. 

Zgodnie z przekonaniem Goethego, rozwój osobowości wy
maga doświadczenia namiętnej, indywidualnej miłości. Zatem 
i Faust, dążący do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 
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swojej osobowości, nie może zrezygnować z miłości do Mał
gorzaty, skoro zdołał przekonać się o tym, jak bardzo przeżycie 
to jest dla własnego rozwoju potrzebne. Jakkolwiek jednak jego 
uczucie do Małgorzaty jest prawdziwe, głębokie i szczerze 
odwzajemnione, nie potrafi mu ono wypełnić życia. Pewnego 
dnia, zaznawszy wzlotów i upadków miłości, opuszcza Mał
gorzatę. Musi to uczynić dla zagwarantowania sobie swobody 
własnego rozwoju. 

Śmierć Walentego jest rezultatem ponownego wkroczenia do 
akcji Mefista. Mocne więzi łączące Fausta z Małgorzatą prze
rwać może jedynie silny cios. Śmierć Walentego znacznie ob
ciąża konto przewinień Fausta, zmuszając go do szukania 
ucieczki przed grożbą poniesienia kary za morderstwo. Obcią
żony tak potworną zbrodnią, Faust zrezygnowany i doprowa
dzony do rozpaczy szuka ku uciesze Mefista zapomnienia w 
zmysłowym użyciu. 

Mefisto usiłuje zbagatelizować kwestię losów Małgorzaty twier
dząc, iż w istocie sprawa nie warta jest zachodu i że przypa
dek, jakich zdarza się tysiące, nie może być powodem do zde
nerwowania. 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 Małgo
rzaty, Mefistofeles nie ma zdecydowanego wpływu na Fausta. 
Powraca on do roli sługi, gdy tymczasem ostateczna decyzja i 
podjęcie czynu należy do Fausta, on bowiem jest tu postacią, 
która aż do ostatka musi w sytuacjach konfliktowych potwier
dzać własne wartości. Faust spieszy więc na pomoc Małgorza
cie. Miłość Fausta do Małgorzaty jest tragedią samego Fausta, 

l 
J 

l 

ponieważ musi się on wyrzec swej miłości i Małgorzaty, i po
święcić 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 doskonałości. To ona właśnie - do
skonaląca samą siebie - służy Faustowi „radą" i wskazuje dro
gę 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 
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Jeny Sokołowski 

UUST - DROGI SAMOPOZNANIA 
Rzecz prawie niewiarygodna, że ,,Faust" Goethe'go pojawia się 
dziś na scenie. To arct;dzieło niemieckiego klasyka niezmiernie 
rzadko bywa przedmiotem zainteresowania teatrów. Szczególnie 
w naszej codziennej repertuarowej gonitwie za sztuką łatwą 
i przyjemną. Ale w epokach teatralnych bardziej ustabilizowa
nych, i dotyczy to większości teatrów europejskich, dramat ten 
nieczęsto gości na scenie. Znamienna jest wypowiedź wybitnego 
historyka teatru i dramatu, Anglika Allardyce'a Nicoli' a o dra
macie Goethe' go: »W przeciwieństwie do dotychczasowych dzieł 
dialogowych, sztuka ta ze względu na swą olbrzymią rozpiętość 
nadaje się tylko do nielicznych eksperymentatorskich przedsta
wień i, co za tym idzie, nie można jej nadać tej samej rangi 
w historii dramatu co dziełom Sofoklesa czy Szekspira. Z drugiej 
strony - całkiem niezależnie od wybitnej pozycji, jaką ten poe
mat zajmuje w literaturze światowej - bezspornie wykazywał on, 
dzięki rozległości swych horyzontów, przynajmniej pośrednią siłę 
inspirującą teatr. ,,Faust" pozwolił zrozumieć, że formy dramatycz
nej nie trzeba ograniczać jedynie do wąsko zakreślonych tema
tów i treści, otwierając tym samym drogę do ich rozszerzenia«. 

Można oczywiście dyskutować z tą opinią, przede wszystkim 
w części dotyczącej realizacji ,,Fausta" w formie li tylko teatralnego 
eksperymentu, aczkolwiek faktem jest, że całość dzieła obejmują
cego dwie części nieczęsto jest wystawiana. Jedno wszakże jest 
bezsporne, że arcydramat Goethe'go w najdoskonalszym kształcie 
poetyckim ukazuje wszystkie dążenia człowieka, który pragnie 
sam doświadczyć tego, co jest udziałem całej ludzkości. 

I ten głęboki aspekt filozoficzny, humanistyczny, moralny, po prostu 
czysto ludzki, każe spojrzeć na postać Fausta, jako na bohatera 
o charakterze i cechach uniwersalnych, człowieka bliskiego nam 
poprzez wiecznie niezaspokojoną tęsknotę za wciąż nowym dozna
niem, poznaniem wszystkich tajemnic życia i ziemskiej rzeczywistości. 

Faust, uczony stawiający sobie za cel poznanie świata i rzeczy
wistości , poddający refleksji każdą myśl i każde uczucie, uświada
mia sobie nagle, że wszystko czego dokonał nie przyniosło mu 
osobistego szczęścia, a jego wiedza nie może objąć wszystkich 
tajemnic bytu. Wtedy zjawia się Mefistofeles, wysłannik piekła, 
który widzi wieczną bezpłodność wszystkich ludzkich poczynań, 
upatrując w każdym zjawisku przemijającą jego wartość i przeko
nuje Fausta o bezskuteczności jego dążeń. Zawiera z nim pakt, 
chcąc udowodnić, że to w czym dotychczas Faust upatrywał 
najwyższą wartość życia, mimo zwątpień i rozczarowań, jest wiecz
nie przemijającą złudą, poza którą nic nie istnieje. W zamian 
gotów jest ukazać bohaterowi zmysłowy świat szczęścia i rozko
szy wszelakich. Pozornym paradoksem jest, że Mefistofeles 
otrzymuje w Niebie pozwolenie na kuszenie Fausta, a pozwolenie 
to Bóg daje ufając, że nawet jeśli Mefistofelesowi się powiedzie, 
Faust zyska w ogniu próby mądrość duchową i oczyszczenie. Tu 
następuje pierwsza część dramatu, w któn;m odbywa się zawiła 
i pełna doświadczeń i prób draga samopoznania bohatera. Drama
tyczna opowieść, w której Faust oddaje duszę diabłu pod warun
kiem, że ten w zamian obdarzy go chwilą doskonałego szczęścia 
i poznania tej sfery rzeczywistości, której nie mógł dotychczas 
objąć swoim doświadczeniem. I Mefostofeles dostarcza swemu 
partnerowi zmysłowych rozkoszy, wszystkich uciech małego, 
ciasnego świata. Ale Faust scenie dziekiej pijatyki bezmyślnych 
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Anonim. Dwie natury człowieka (Zobar) 

studentów w piwnicy Auerbacha przygląda się z odrazą. 
Widząc, że tą drogą nie osiągnie celu Mefistofeles przygotowuje 
dla swego bohatera bardziej niebezpieczną zasadzkę w postaci 
szczerej i głębokiej miłości prostego dziewczęcia, Mriłgorzaty. 
Stary Faust staje się pięknym młodzieńcem. Ale ta miłość, w której 
Faust uwodzi młodą dziewczynę, w zalążku swoim nosi znamiona 
katastrofy. 

Jeżeli cokolwiek przyczyniło się do swoistej popularności teatral
nej pierwszej części Fausta to właśnie losy tej prostej dziewczyny. 
A jej najbliższe otoczenie - to surowa i wymagająca matka, której 
pobożność nie przeszkadza trudnić się lichwą, Walenty, brat
żołnierz, ograniczony wprawdzie, ale dzielny oraz niebezpiecznie 
usłużna sąsiadka, stręczycielka Marta. 

Faust początkowo waha się, wzbrania przed narastającym w nim 
uczuciem do Małgorzaty w przeczuciu nieszczęścia, jakie na 
nią sprowadzi. Mefistofeles rozbudza jednak nie tylko zmysły 
Fausta, ale i drgnienia jego serca. Miłość dwojga młodych ludzi 
trwa wszakże krótko. Grom po gromie zaczyna spadać na biedną 
głowę Małgorzaty. W pojedynku z Faustem ginie jej brat 
Walenty, wrogo nastawiony do kochanka siostry, umiera matka 
po zażyciu za namową Fausta środków nasennych, wreszcie 
Małgorzata zabija swoje dziecko, gdy opuszcza ją ten, dla którego 
poświęciła wszystko. W więzieniu, zupełnie załamana popada 
w obłęd. 

Na wieść o losie Małgorzaty Fausta ogarnia szał. Podczas gdy 
na jego ukochaną spadały nieszczęścia, on sam bawił z Mefisto
felesem w górach Harzu, gdzie w noc Walpurgii odbywał się 
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sabat czarownic. Wir brudnych uciech cielesnych nie zdołał 
jednakże przesłonić w Fauście obrazu Małgorzaty. Wraca do nich 
i próbuje za radą Mafistofelesa uwolnić ją z więzienia. Jest już 
jednak za p6źno. Małgorzata w ich obecności umiera oddając 
duszę Bogu, w przeświadczeniu, że łaska i miłosierdzie boskie 
uwolni ją od potępienia i grzechu. Głos z g6ry wieszczący 
ocalenie Małgorzaty unicestwia przekonanie Mefistofelesa o jej 
potępieniu. 

Ten wątek pierwszej części Fausta, poprzez postać Małgorzaty 
ukazuje zwycięstwo czystego, prostego uczucia, wiary, tej 
11wiecznie kobiecej" Małgosi, kt6rej mocno rozwinięty instynkt 
podsuwa sądy wcześniej niż rozum oraz boską potęgę, kt6ra spra
wuje sąd nad człowiekiem. I utw6r ujawnia wreszcie cały 
dramat Fausta, w jego niezaspokojonych _ namiętnościach 

i ułudzie zwodniczego szczęścia . 

Dopiero po licznych perypetiach i przygodach, jako ślepy starzec 
odnajdzie najwyższy cel życia: w pracy dla przyszłych pokoleń, 
dla społeczeństwa, w walce z przyrodą dla dobra ludzkości. 
Ale o tym m6wi druga część Fausta, kt6ra rzadziej niż pierwsza 
gości na scenach teatr6w. 

Mefistofeles pr6bując ukazać Faustowi w każdym zjawisku 
przemijającą jego wartość pragnie przede wszystkim pozbawić 
swego partnera tego, co w nim jest szlachetne i ludzkie, miano
wicie niezaspokojoną a tw6rczą tęsknotę do poznania życia 
w pełni, do końca, odkrycia prawdy o człowieku, świecie, ludzkiej 
kondycji i wpływania na otaczającą rzeczywistość. Pakt 
z diabłem jawi się w Fauście niczym innym, jak tylko ludzkim 

doświadczeniem w skomplikowanej materii życia. Zmysłowe 
rozkosze, kt6re roztacza przed Faustem Mefistofeles okazują się 
złudą, a niezaspokojona tęsknota za wciąż nowym doświadcze
niem doprowadzi bohatera dramatu do przekonania, że szczęście 
i zadowolenie zapewnić mu może jedynie praca dla dobra ludz
kości. To dążenie do objęcia prawdy o świecie i życiu, wartości 
najwyższych i najszlachetniejszych jest właśnie tą żmudną drogą 
samopoznania doli człowieczej, zdanej na codzienne, przyziemne 
doświadczenie. 

W każdym z nas jest coś z bohatera arcydramatu Goethe'go. 
Odnaleźć możemy siebie w jego uwikłaniach, pragnieniu szczęścia, 
w toczącej się wiecznie w duszy człowieka walce między dobrem 
a złem, rozczarowaniach i odnalezieniu wreszcie prawdziwego 
uczucia, sensu istnienia w ładzie ze światem i dla świata 
wyższych, ludzkich wartości. Dlatego dziś Teatr sięga po Fausta. 

Jerzy Sokołowski 
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Andrzej Maria Marnewski 

MÓJ iAUST 
Przygotowując się do realizacji jednego z najbardziej ku
szących utworów dramaturgii światowej, niezwykle uczciwie 
przestudiowałem wszystkie istniejące przekłady i wybrałem 
Emila Zegadłowicza, ponieważ tylko on nadaje się dzisiaj do 
grania. Pozostałe, mimo że wydawane są nawet w cyklach 
lektur szkolnych mogą skutecznie zniechęcić do Goethego. 
Jedne są po prostu filologicznie - martwe, drugie grafomańsko
śmieszne . Przekład Zegadłowicza 11 żyje na scenie" , mieni się 
wieloma emocjami, oddaje najwyraziściej napięcia, które nami 
powodują, a przy tym jest bliski metafizyki. 

W świadomości powszechnej 11 Faust" funkcjonuje jako 
archaiczny zabytek literacki, z którym nie warto obcować . 

Słowem jeden z najgenialniejszych utworów dramaturgii świa

towej praktycznie nie istnieje na polskim rynku, bo i teatry 
go skwapliwie unikają. 
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To tak jakbyśmy uznali, że 11Hamlet" jest nudną ramotą nie 
wartą naszego zainteresowania. 

11
Faust" mówi o ludzkiej, odwiecznej kondycji. Mówi o nas, 

dzisiejszych, o tym czym jest zło i dobro, uczciwość i zakłamanie. 

Ukazuje nam dokąd dążymy i pyta, czy warto za wszelką cenę, 
którą przecież płacimy Swoim życiem. My, ludzie przełomu 
wieków, przeciętnie uczciwi, odważni, nie broniący do końca 
swojego zdania, ponieważ już wiemy, że nie warto go do koń
ca bronić. Wiemy i to, że są silniejsi od nas, i że trzeba przeżyć. 

Pomijam w tych rozważaniach postawy życiowe, ograniczające 
się do konsumpcji, kopulacji i samozadowolenia, mówię o nas, 
którzy wiemy czym jest dobro i zło, uczciwość i nieuczciwość, 
przekraczanie granic nieprzekraczalnych. Wiemy, czym jest co 
i zachowujemy to dla siebie. 

Ci inni, według nas, po prostu głupio żyją, choć może sami o 
tym nie wiedzą, może nie potrzebują tej wiedzy. Pewnie prze
konają się o tym w przyszłości, w innym wcieleniu. 

A my, analizujemy swoje życie, pragniemy aby było ono twór
cze, ludzkie. Nie chcemy niczego stracić, rozliczamy się przed 
sobą z własnych porażek i wzlotów. 

Czytamy 
11
Fausta", no i raz na ćwierć wieku możemy wybrać 

się na niego do Teatru, ocenić czy jest 11nadal żywy" , czy nas 
porusza, uruchamia myśli, wzburza emocje. 

To jest nasz Faust. 
Faust końca dwudziestego wieku. 
Faust ludzi doświadczonych. 
Ludzi świadomych. 
Uwikłanych. 

W dzisiejszość. 

Człowiek chce się poczuć CZŁOWIEKIEM, równym Bogu, 
a stwierdza, że jego własne życie wyprowadziło go w pole 
niezrealizowanych marzeń, że właściwie przeciekło mu przez 
palce. 

Jedynym wyjściem jest zawrzeć pakt z diabłem. Tylko czym 
lub kim jest diabeł w naszej rzeczywistości? Ateistą? Wierzą
cym nie praktykującym? A może praktykującym n ie wierzącym? 
Odwracającym się od słabszych, rzucającym kamieniem w grze
szących, mówiącym przy tym: 11i odpuść nam nasze winy jako 
i my im odpuszczamy". 

... Straszne piekło naszej codzienności. 

A Faust? kim jest dzisiaj? Człowiekiem, który wszystkiego 
doświadczył, dotknął, ocenił, aby stwierdzić, że niczego do koń
ca nie pojął, że wszystko stracił i czuje się oszukany? Przez 
kogo? Przez Boga? Pozostaje więc diabeł. A może ten diabeł 
gra z Bogiem nami? Mieliśmy już casus Hioba, możemy mieć 
Fausta. A więc Mefistofeles kontra Pan. Gra o duszę, o zbawienie? 
Jeżeli gra, to jaka jest w niej funkcja człowieka? Przedmiotu 
czy podmiotu zdarzenia? Czy my, wolni, uczciwi, z poczuciem 
własnej godności, niepowtarzalności, niezwykłości, możemy 

czuć się przedmiotami w tej grze? A może nasza wolność 
pozwala odrzucić Pana i zatopić się wyłącznie w codziennym 
doświadczaniu? 

Czasami jednak bierzemy odpowiedzialność za drugiego 
człowieka, mówimy do niego: kocham cię, pragnę, chcę być 
z tobą. Mówimy o miłości wiecznej, niezwykłe} wszechogar
niającej. Kiedy ona się kończy pozostaje szaleństwo, bo jak żyć 
po takim doświadczeniu? 
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Ciśnienie własnej świadomości nie pozwala. Oczywiście tym 
wrażliwym, delikatnym, łatwym do zranienia. Inni nie mają 
takich problemów, dają sobie spokojnie radę w życiu, ale o nich 
Goethe nie pisał. Oni nie zadają sobie takich pytań więc i my 
ich nie pytajmy. 

~ )SCHEVA) 

Ten spektakl dedykuję więc ludziom wrażliwym, którzy 
szukają w Teatrze czegoś, co rozszerzy ich postrzegalność, 
wyostrzy wrażliwość, będzie świadectwem. 

Czy Teatr może dawać świadectwo? 

Wam, Młodzi, którzy szukacie na progu życia własnych 
ścieżek. Faust mówi o tym, co Was może spotkać w życiu, po 
stronie dobra lub zła. Możecie być zakochani, możecie być 
twórczy, z własnego wyboru. Jesteście w pełni odpowiedzialni 
za własne życie, wybór miłości, partnera. Za to, co z tą mi
łością uczynicie w swoim życiu. To jest Wasze życie. 
A w Teatrze pokazujemy życie Fausta, doświadczenie 
Fausta, mądrość Fausta, a także tragedię i zadośćuczynienie. 

Mądry Bułhakow napisał w „Mistrzu i Małgorzacie": 
„wszystko będzie tak, jak być powinno, na tym trzyma się 
świat" . I dał motto książce: 

„ . Więc kimże w końcu jesteś? 
- Jam częścią tej siły, 
która wiecznie zła pragnąc, 
wiecznie czyni dobro . 

J. W Goethe ,,Faust" 

Każdy człowiek gromadzi w życiu doświadczenie, a by móc je 
przekazać swoim dzieciom, ale gdy te dorastają, uważają 
doświadczenie rodziców za nieistotne, same chcą doświadczać, 
same odkrywać wymiary świata, zła i dobra. Chwała im za to. 

My zostajemy przy Fauście. Przy Sztuce. Przy Teatrze. Jak 
dobrze móc w Teatrze przeżyć doświadczenie czyjegoś życia. 
Czyjegoś . Tragicznego. Fascynującego. Jak dobrze jest w wirze 
codziennych zajęć, zatrzymać się na moment, spojrzeć wstecz 
i zastanowić się co się straciło, a co się zyskało? To postawa 
starego Fausta. Młodość żąda spełnienia1 miłości gwałtownej, 
instynktownej, zaborczej, czasami niszczącej. Taka jest młodość. 

Nie analizuje, chce i realizuje. Instynkt. Konieczność. Zabor
czość. Potem obojętność i dystans. Czasami krzywda drugiego 
człowieka, który uwierzył, który też chciał przeżyć wyjątko
wość. 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 się bawi z nami, 
albo pokazuje, że go nic nie obchodzimy. Diabeł-kolega, 
diabeł-instynkt, diabeł-myśl broniąca indywidualizmu, wolności 
jednostki. Do tego dochodzi nasze przyzwolenie, mimo wiary 
i miłości. O tym też jest „Faust" . 
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Człowiek jest odpowiedzialny za człowieka, którego kocha lub 
nienawidzi. Ta odpowiedzialność wyznacza granice jego 
człowieczeństwa . Bycie człowiekiem nie ogranicza się tylko do 
biologii czy fizjologii, nazwy, przyzwolenia społecznego, to po
jęcie o wiele szersze, nad którym warto się czasem zastanowić. 

Goethe w pięknej, filozoficznej formie mówi nam, że istnieje 
coś poza tym, co widzimy fizycznie. 

Teatr musi zdobyć się na niezwykłą wiarygodność aby przekazać 
w pełni cały ładunek emocjonalny jaki niesie tekst dramatu, 
aby Sztuka stała się Prawdą, której szukamy i która otwiera 
w nas nowe wymiary wrażliwości, miłości, odpowiedzialności. 
I miłosierdzia, bez którego nie ma zbawienia. 

Andrzej Maria Marczewski 

J.W. Goethe 
Bliskość 

kochanka 

Myślę o tobie, gdy słońca zapłonie 
Na morzu brzask; 

Myślę o tobie, gdy księżyc na strumień 
Kładzie swój blask. 

Widzę cię, kiedy na dalekiej drodze 
Wiruje flljł; 

Kiedy wśród nocy głębokiej wędrowiec 
Na ścieżce drży. 

Słyszę cię, kiedy wśród głuchego szumu 
Wrq grzbiety fa l; 

W cichej gęstwinie pilnie nasłuchuję, 
Gdy milczy gaj. 

Jestem przy tobie, choć ty tak daleko, 
Lecz ze mnq znów! 

Słońce zachodzi, wnet gwiazdy zaświecą. 
Gdybyś lnjł tu! 
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str.17: Starodawny talizman oparty na magicznym trójkącie 
str. 23: Pentagram używany w trakcie wielkich ceremoni, w celu zapewnienia magowi ochrony 

str. 25: Słynny przeciwczar Cardanusa zwany Ciosem Odwróconym 
str. 28: Anagramy magiczne do wywoływania i podtrzymania miłości 

str. 30: Talizmany miłości 

Paginacja magiczna: Anna Krysiak 

Przekład wierszy: Andrzej Lam 
Opracowanie literackie, redakcja: Andrzej Maria Marczewski 

Opracowanie graficzne: tercja 

, 

Bani< Sląsl<i 

Oficjalny sponsor przedstawienia 



TEATR IM. A. MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE 

Dyrektor naczelny i artystyczny - Henryk Talar 
Zastępca dyrektora - Jadwiga Paciorkowska 

Kierownik literacki - Robert Dorosławski 
Kierownik techniczny - Stanisław Kulczyk 

Kierownik Działu Promocji i Sprzedaży - Beata Krzysztofik 
Koordynator pracy arystycznej- Małgorzata Wójcik 

Zapraszamy w nowym sezonie: 

LOT UD KIKllClYM OWDEM 
Reżyseria Łukasz Wylężałek. W rolach głównych: Henryk Talar, 

Anna Samusionek, Marek Perepeczko. Muzyka Janusz Yanina Iwański. 

UWDYllA 
Autorskie przedstawienie Adama Hanuszkiewicza. 

ZEMSTA 
Komedia Aleksandra Fredry w reżyserii Henryka Talara. 

lfSTił I PlłKllł 
Baśń o miłości w realizacji Jarosława i Adama Kilianów, 

z muzyką Andrzeja Kurylewicza. 
lYSł ŚPIEWACZKA 

Komedia absurdu w reżyserii i z udziałem Henryka Talara. 
PłSTOUW 

Bożonarodzeniowe widowisko Leona Schillera 
w realizacji Jarosława i Adama Kilianów. 

W przygotowaniu: 

AllY6011ł 
w transkrypcji Helmuta Kajzara. 

Dział Promocji i Sprzedaży, tel. 24-84-14 
Kasa czynna od godz. 10.00 do 18.00, w niedziele i święta na trzy godz. przed spektaklem 


