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Kto zachował świeżość uczuć a jest dostatecznie 

młody, niełatwo znajdzie miejsce, gdzie czułby 

się tak dobrze, jak w teatrze. Nie stawia się tam 

Panu żadnych wymagań, nie musi Pan otwierać 

ust, jeśli nie ma Pan ochoty; siedzi Pan wygodnie 

niby król, ogląda najróżniejsze rzeczy i raczy ducha 

i zmysły, ile tylko dusza zapragnie. Czegoż tu nie 

ma? - jest poezja, jest malarstwo, jest śpiew i muzy

ka, jest sztuka aktora. Jeśli wszystkie te sztuki, wszys

tkie powaby młodości piękna zjednoczą 

swe działanie jednego wieczoru, jest to święto, 

z którym nie może się równać żadne inne. 

Goethe 
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DEDYKACJA 

O, zjawy zwiewne, znów mnie nawiedzacie, 

Jak za lat młodych jawicie się mgliście. 

Czy was zatrzymam, czy znowu utracę? 

Dawne wzruszenia wrócą z waszym przyjściem? 

Tłoczno tu od was. Władajcie mi zatem 

Mary zjawione wśród mgły nieprzejrzystej. 

Serce ogarnia znów młodzieńcze drżenie, 

Waszym ożywa poruszone tchnieniem. 

Z wami radosne młodości widziadła 

I miłowane zmartwychwstają cienie, 

jak baśń w pamięci na poły przepadła. 

Pierwszych miłości wraca zachwycenie, 

Pierwszych przyjaźni ... I brzmi nieodgadła 

Skarga mej duszy na życia zbłądzenia. 

Przyzywa wszystkich, co kiedyś tak bliscy 

Przez los zwodniczy śnią dziś sen wieczysty. 

I nie usłyszą moich nowych pieśni 

Ci, co słuchali mej pierwszej piosenki . 

Duchy-druhowie tak mi się rozpierzchli , 

Z echem przebrzmiały także tamte dźwięki . 

Dziś obcym śpiewam, a choć są mi wdzięczn i , 

Ich poklask mojej nie koi udręki. 

Ten zaś, kto cieszył się pieśniami memi, 

Jeżeli żyje, błąka się po ziemi . 

A mnie zaś dawna już tęsknota chwyta 

Za ową duchów poważną dziedziną. 

I szemrze pieśni tajemna muzyka, 

Tak jak z eolskiej harfy dźwięki płyną 

I jak łzy ... Dreszcz mnie całego przenika, 

A oschłość serca we wzruszeniu ginie. 

Co rzeczywiste we mgle, widzę, tonie, 

Urzeczywistnia się to, co minione. 

Goethe, Faust. Przekład Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła 
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DLA CZEGO ŻYŁEM 

Trzy namiętności, proste, ale niezmiernie 

silne, rządziły moim życiem: pragnienie 
miłości, poszukiwanie wiedzy i dojmujące 
współczucie dla cierpień rodzaju 
ludzkiego. Namiętności te niczym potężne 

wichry gnaty mnie tam i sam zmiennym 

szlakiem po głębokim oceanie udręki 

sięgającej skraju rozpaczy. 

Szukałem miłości najpierw dlatego, że 

daje ona ekstazę - ekstazę tak wielką, iż 

często poświęciłbym całą resztę życia za 

kilka godzin tej radości . Szukałem jej 

następnie dlatego, że niesie ulgę w osamot
nieniu - w tym strasznym osamotnieniu, w 

którym nasza drżąca świadomość zagląda 

przez krawędź świata w zimną, 

niezgłębioną, martwą otchłań. Szukałem jej 

wreszcie dlatego, że w zespoleniu 

miłosnym widziałem w mistycznej 

miniaturze zapowiedź wizji owego nieba, 

które wyobrażali sobie święci i poeci. Tego 

szukałem i, choć to może wydać się zbyt 

piękne jak na ludzkie życie, to właśnie na 

koniec znalazłem. 

Z równą namiętnością dążyłem do 

wiedzy. Pragnąłem zrozumieć serca 

człowiecze. Pragnąłem wiedzieć, dlaczego 

świecą gwiazdy. I usiłowałem pojąć moc 

pitagorejską, za której sprawą liczba dzierży 

władzę nad płynnością. Coś z tego, choć 

niewiele, osiągnąłem. 

Miłość i wiedza, o tyle, o ile byty 

możliwe, wiodły w górę, ku niebu. Ale 

zawsze współczucie sprowadzało mnie z 

powrotem na ziemię. Krzyki bólu odzywały 

się echem w moim sercu. Wygłodniałe 

usunąć zto, ale nie mogę, więc tak że, cier

pię. 

Takie byto moje życie. Uważam, że warto 

byto je przeżyć, i chętnie przeżyłbym je od 

nowa, gdyby mi dano 

po temu możliwość. 

Bertrand Russell 

dzieci , ofiary torturowane przez Bertrand Russell - wybitny angielski matematyk, logik, 

ciemiężców, niedołężni starcy będący filozof i eseista, nazywany Wolterem XX wieku. Obok 

ciężarem dla swoich synów, wreszcie cały dokonań naukowych, żywe zainteresowanie budziło 

świat samotności, nędzy i cierpienia są szy- jego burzliwe życie osobiste (czterokrotnie żonaty) i 

derstwem z tego, czym ekstrawaganckie, jak na lorda, wypowiedzi i zacho -

winno być życie ludzkie. Usilnie pragnę wania. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 
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Oto jeden z najważniejszych pentagramów uż~wanych podczas 
wielkich ceremonii w celu zapewnienia czarnoksiężnikowi ochrony 
podczas zaklęć przywoluilłcych siły tajemne. Podwójny trójką t, linie 
środkowe. znaki zodiakalne i w ~rodku postać /udz/Ca. 
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GOETHE O FAUŚCIE 

Faust powstał równocześnie z moim 
Werterem (poeta mówi o jego pierwszej 

wersji - red.) W roku 1775 przywiozłem go 

ze sobą do Weimaru. Był napisany na 

papierze I istowym bez żadnych 
przekreśleń . Wystrzegałem się bowiem 

napisania choćby jednego wiersza, który 
nie byłby dobry i nie mógłby się ostać. 

* * * 

Ponieważ koncepcja jest już stara i od 

pięćdziesięciu lat nad tym się namyślam , 

nagromadziło się we mnie tyle materiału , 

że najtrudniejszym zabiegiem jest teraz 
wybieranie i odrzucanie [ ... ) Ale to, że 

piszę ją (li część Fausta - red .) dopiero 

teraz, kiedy sprawy tego świata stały się dla 
mnie o tyle jaśniejsze, może wyjść jej tylko 

na dobre. Dzieje się ze mną w tym 

względzie jak z kimś, kto w swej młodości 

posiadał wiele drobnych srebrnych i 

miedzianych monet, które w ciągu swego 

życia wymieniał stale na coraz bardziej 

wartościowe, tak że w końcu widzi przed 

sobą całe mienie z lat młodzieńczych w 

monetach ze szczerego złota . 

* * * 

Pierwsza część była nieomal całkowicie 

subiektywna. Wszystko powstało tam z 

wewnętrznych przeżyć bardziej wrażliwej i 

namiętnej indywidualności i dlatego panują

cy tam półmrok zapewne tak jest miły 

ludziom. W drugiej części natomiast nie ma 

prawie nic subiektywnego. Objawia się tu 

świat wyższy, surowszy, jaśniejszy, pozbaw

iony namiętności i dlatego człowiek, który 

sam nie błądził i czegoś nie przeżył, nie 

będzie wiedział, co z tym począć . 

D U Ż A 

Nad Faustem pracował Goethe z przerwami blisko 

sześćdz ies i ąt lat. Pierwszy rękopis dramatu pochodzi z 

roku 1773. Zachował s i ę on jako tzw. Prafaust (Uńaust) . 

W roku 1790 Goethe wydał pi erwszą edycję 

zbiorową swych dz i eł. Włączył do niej również prz

eróbkę Prafausta zatytułowaną Faust. Fragment (Faust. 

Ein Fragment). 

W 1797 roku, usilnie namawiany przez Schillera, 

ponownie podjął prace nad Faustem. Jego pierwsza 

część - Faust. Tragedia (Faust. Eine Tragódie) - ukaza ła 

s i ę w 1808 r. 

Druga część dramatu jest j u ź dz i ełem sędz iwego star

ca. Powstawała w latach 1825-3 1. Pod datą 22 lipca 

183 1 roku poeta zapisał w dzienniku : „Główne dzieło 

ukończone" . Eckermann uzupełnia tę notatkę 

następującymi słowami Goethego: „Moje dalsze 

życ ie ... mogę uważać już tylko za podarunek ... " 

Poeta zapieczętował manuskrypt i zdecydował, 

że ma być on opublikowany dopiero po jego śmierc i . 

W styczniu 1832 r. z łamał jednak pieczęc ie i naniósł 

ostatnie poprawki . Goethe zmarl 22 marca 1832 roku. 

S A L A 
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FAUST RZECZYWISTY 

Największą sławę wśród mistrzów magii 
europejskiego renesansu zyskał doktor 
Johann Faust (1480 - 1540). Postać jego, 
otoczona z czasem legendą, a uwieczniona 
przez geniusz Goethego, stała się symbolem 
odwiecznego dążenia ludzkości do poznania 
tajemnicy bytu i sensu istnienia [ ... ] 
Pochodził on z ludu i wśród ludu 

nieustannie się obracał. Urodził się w miejs
cowości Knittlingen w Wirtembergii i tam 
przez krótki czas uczęszczał do szkoły. 
Następnie przybrawszy imię Georga 
Sabellicusa i Fausta młodszego (Faust junior), 
około roku 1505 udał się jako wędrowny 
student do Gelnhausen i Wi.irzburga. W tym 
czasie Faust zajmował się już czynnie magią 
i występował publicznie jako głośny mag i 
cudotwórca. Świadczy o tym list Johanna 
Trithemiusa [ ... ] Trithemius wystawił Faustowi 
świadectwo bardzo niepochlebne, praw
dopodobnie zabarwione zawiścią 
zawodową: 

Człowiek ów, o którym mi piszesz, Georg 
Sabel/icus, który waży nazywać się księciem 
nekromantów, jest obieżyświatem, oszustem 
i zwykłym gadułą godnym wychłostania {. .. ] 
Czymże bowiem innym są tytuły, które sobie 
przypisuje, jak nie stwierdzeniem głupoty i 
bezmyślności dowodzącej, że nie jest on 
żadnym filozofem, lecz błaznem. Przyznał 
sobie podobający mu się tytuł Magister 
Georg Sabellicus, Faust młodszy, Źródło 
nekromantów, Astrolog, Drugi mag świata, 

Chiromanta, Aeromanta, Pyromanta, Drugi 
Hydromanta [ ... ] Chwalił się, że wszystko, co 
czynił Chrystus, może czynić tak często, jak 
tylko zechce. 

Dalsza kariera Fausta była ściśle związana 
ze stud iami uniwersyteckimi. W Heidelbergu 
rozpoczął on studia teologii . W r. 1513 spo
tykamy go w Erfurcie, gdzie wystąpił jako 
„ heidelberski półbóg", zwodząc lud swymi 
czarodziejstwami; wsławił się tam również 
wykładami o Homerze i zadziwił słuchaczy 
niezwykłą znajomośc i ą spraw dotyczących 
bohaterów greckich legend. 

Niemal wszyscy XVI-wieczni autorzy 
piszący o Fauście zgodnie informują, że w 
czasie owych podróży przybył on do 
Krakowa, gdzie na tamtejszym uniwersytecie 

T E A T R 

studiował magię i czarnoksięstwo [ ... ] 
Awanturniczy i hulaszczy tryb życia czaro

dzieja, jego niesłychane samochwalstwo, 
lekceważenie norm obyczajowych stawiały 
go często w ostrym konflikcie z ówczesnym 
społeczeństwem . Elektor Jan (1525 - 1532) 
zamierza/ nawet w Wittenberdze wtrącić go 
do więzienia, ale przezorny mag w porę 
uciekł z tego miasta. 

* * * 

Faust jest autorem dzieła Hol/enzwang 
(Zmuszenie piekła), w którym zawarł całą 
swą magiczną wiedzę [ ... ] Faust poucza 
adepta, jak wykorzystać do swych celów 
książąt piekła . Z każdym z nich należy 
postępować inaczej. Z Mefistofilesa nie ma 
wiele korzyści z powodu jego barbarzyńskiej 
i szkaradnej postaci, można natomiast z nim 
rozmawiać i pertraktować o tym, co 
chciałoby się od niego uzyskać . Faust nie 
omieszka/ zamieścić w swym dziele 
podobizny tego osławionego ducha ciem
ności. Z kolei podaje szereg pouczeń doty
czących zawierania paktów diabelskich, po 
czym przechodzi do właściwych przepisów 
magicznych [ ... ] 

Hollenzwang Fausta był dziełem niezwykle 
cenionym przez magów i mi/ośników wiedzy 
tajemnej. Jeszcze w XVIII wieku płacono 
za rękopiśmienne odpisy traktatu 1 OO, 150 
i 200 talarów, a znany nekromanta Johann 
Georg Schrepfer (1730 - 1774) zapłacił za 
zawarte w nim cztery magiczne pieczęcie 
8000 dukatów [ ... ] 

Jaki sąd możemy dziś wydać o Fauście? 
Biorąc pod uwagę jedynie fakty historyczne, 
mamy prawo sądzić, że był to człowiek 
niezwykle zdolny, wykształcony, wrażliwy i 
egzaltowany [ ... ] Usiłował rozwiązać proble
my, nad którymi od wieków nadaremnie 
głowiła się cała ludzkość. Później, praw
dopodobnie wskutek wielkiego napięcia 
umysłowego i przepracowania, nastąpiła 
choroba psychiczna, polegająca na 
rozszczepieniu osobowości. W schorzeniu 
tym Mefistofiles Fausta stanowił jego alter 
ego, które towarzyszyło mu do śmierci . 

Roman Bugaj 
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FAUST LITERACKI 

Johann Spiess - frankfurcki drukarz - wydał 

w 1587 roku książkę pod tytułem Historia 
von dr Johann Fausten, dem 
we/tbeschreyten Zauberer und 
Schwartzkiinstler (Dzieje dr Johanna 
Fausta, słynnego czarnoksiężnika i mistrza 
czarnej magii). 

Doktor Johann Faust 

Książka cieszyła się dużą popularnością 

m. in. w Anglii, gdzie przeczytał ją wybit

ny dramaturg Christopher Marlowe. On też 

jest autorem pierwszego arcydzieła literatu

ry faustowskiej - Tragicznych dziejów dok
tora Fausta. 

Co ciekawe, Niemcy poznali Fausta 

dzięki wędrownym trupom „angielskich 
komediantów". Stał się on wówczas 

bohaterem sensacyj no-mora I izatorskich 
widowisk ludowych. 

Oświecenie nie służyło rozwojowi liter

atury inspirowanej dziejami słynnego maga 

i jego paktem z diabłem. Natomiast po 

Goethem wielu poetów, dramaturgów, 

T E A T R 

prozaików podejmowało ten temat. 

Pomijając głośne swego czasu opracowa
nia melodramatyczne, Grzegorz Sinko 

wyróżnia dwa zasadnicze nurty literatury 
faustowskiej: indywidualistyczny i uniwer
salistyczny. 

W tym pierwszym warto wspomnieć 
Manfreda Byrona, fragment Fausta 
Puszkina, w którym główną dolegliwością 

bohatera jest nuda i - najwartościowszą 

propozycję - poemat Nicolausa Lenaua. 

„Jego Faust jest wyrazem niekłamanego 

romantycznego obłąkania buntem przeci
wko Bogu i porządkowi świata". 

Dziełem nurtu uniwersalistycznego, 

które doczekało się trwałego uznania jest 

Tragedia człowieka Imre Madacha (1861) 

Warto wymienić jeszcze Fausta 
Avenariusa (1919) i dwie propozycje z 

francuskiego obszaru językowego: 

komediowo-ironiczne wersje Michela de 
Ghelderode i Paula Valery. 

Spotykamy się również z próbami 

łączenia Fausta z innymi „ literackimi 

wielkościami". Tak powstały sztuki: Hamlet 
in Wittenberg Karla Gutzkowa oraz Don 
Juan und Faust Dietricha Grabbego. 

Niekwestionowanym arcydziełem, 

dorównującym pierwowzorowi, prawdzi

wym Faustem XX wieku okazał się dopiero 

utwór prozatorski - Doktor Faustus -
Tomasza Manna. 

N O W Y 
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KOMEDIA STUDENCKA 

Mówić 0 wielkim dziele Goethego do 
ludzi młodych, do studentów, to szczegól

na przyjemność, ponieważ jest to dzieło 
ich wieku, twór ich rówieśnika, pierwotnie 

enialna komedia studencka, gdzie autor 

~ozprawia się bez litości z fakultetami i 

profesurą, i bawi się w najlepsze, jako 

przebrany diabeł strugając mentora wobec 

fuksa i nowicjusza w życiu akademickim, 

świeżo zakwaterowanego u pani 

Spritzbierlein. Ówczesny krytyk, 
nazwiskiem Pustkuchen, pisał zirytowany: 

„Wprawdzie Faust, krytykując całą ludzką 
wiedzę, przemawia nie tyle jako człowiek, 
który niczym Aleksander w Indiach dotarł 
do granic i sięga po niemożliwość, a raczej 

jak student, który kpi z profesorów, niem

niej przeto większość była tą krytyką 
usatysfakcjonowana"[ ... ] 

Krytyka zawsze występuje jako adwokat 

tematu wobec poety, który zuchwale trak

tuje go jako środek i pretekst dla swych 
osobistych celów. Krytyka taka jednak nie 

dostrzega interesującego fenomenu, że w 

Fauście geniusz studenckiego wieku 

młodzieńczego rości sobie prawo do 

reprezentowania ludzkości w ogóle oraz 

D U Ż A 

że świat - świat zachodni - reprezentację tę 

zaakceptował, uznał Fausta za symbol 
najgłębszej swej istoty. To dzieło - i ranga, 

jaką sobie zdobyło - przynosi zaszczyt 

młodości. Właściwy mu nieposkromiony 

temperament, bezwzględność, buntown

icze nastroje, nienawiść do ograniczeń, 

spokoju i zadowolenia, nieugaszona 

tęsknota i gotowość szturmowania bram 

niebieskich wyrażają to właśnie, co wiek 

pomiarkowania i uspo- kojenia zowie 

młodzieńczą niedojrzałością. Ale mocą 

geniusza ta niedojrzałość staje się 
przykładem na skalą ludzkości; młodzie
niec reprezentuje tu człowieka jako 

takiego, a co było młodzieńczą burzą i 
naporem, studenckim tytanizme.m - staje 

się ponadwiekowym typem. 

Tomasz Mann 
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pRZYJACIEL CZŁOWIEKA ? 

W Prologu w niebie zafascynowała mnie, 

a zarazem i wprawiła w niemałe 

zakłopotanie pobłażliwość, co więcej -

sympatia, jaką Bóg okazuje 

Mefistofelesowi. Jemu jednemu „spośród 

wszystkich duchów"[ ... ] 
Była to zresztą sympatia wzajemna. 

Kiedy niebo się zamyka i archaniołowie 

znikają, Mefistofeles, który został sam, 

czuje, że i on od czasu do czasu chętnie 
(gem) spotkałby się z Przedwiecznym [ ... ] 

W koncepcji Goethego Mefistofeles jest 

duchem, który przeczy, protestuje, który 

przede wszystkim zatrzymuje tok życia i 

utrudnia stawanie się rzeczy. Działania 

Mefistofelesa skierowane są nie przeciw 

Bogu, lecz przeciw życiu. Mefistofeles jest 

„ojcem wszelkich przeszkód"[ ... ] 

Mefistofeles wie, że z chwilą, kiedy Faust 

się zatrzyma, straci duszę, zatrzymanie zaś 

nie jest zanegowaniem Stwórcy, lecz zane

gowaniem Życia [ ... ] Kto dopuszcza się 
tego, by w nim samym zginęły korzenie 

Życia, ten dostaje się pod panowanie 

Ducha negacji [ ... ] 

Ale - jak to już niejednokrotnie 

podkreślano - aczkolwiek Mefistofeles 
przeciwstawia się wszelkimi dostępnymi 

sobie środkami tokowi Życia, niemniej jed

nak on to Życie stymuluje. Walczy z 

Dobrem, ale ostatecznie czyni Dobro 

(Mefistofeles jest „Tej siły cząstką drobną, 

Co zawsze złego chce i zawsze sprawia 

dobro"). Ten zły duch, który neguje Życie, 
jest jednak współpracownikiem Boga, toteż 

w swej boskiej wiedzy o przyszłości Bóg 

dobrowolnie daje go człowiekowi za 

towarzysza. 

Z łatwością można by mnożyć teksty, z 

których wynika, że według Goethego błąd 
i zło są konieczne nie tylko dla istnienia 

człowieka, lecz także dla istnienia 

D U Ż A 

kosmosu, dla istnienia tego, co Goethe 

określił mianem „Wszechjedni". 

Oczywiście znane są źródła tej metafizyki 

immanentystycznej; to Giordano Bruno, 

Jakub Boehme, Swedenborg [ ... ] 

Napisałem niewielkie studium pod 

tytułem La Polarite divine. Pisząc je, zrozu

miałem, dlaczego wyczułem pewną 

symetrię między Prologiem w niebie z 

Fausta i Serafitą Balzaka. Zarówno w jed

nym, jak i w drugim dziele mowa jest 

o tajemnicach coincidentia oppositorum 

(zbieżności przeciwieństw) i Całości. Ta 

tajemnica jest ledwie dostrzegalna w „sym

patii", jaką okazuje Bóg Mefistofelesowi, 

ale łatwo można ją dostrzec w micie o 

androgynie, zapożyczonym przez Balzaka 

od Swedenborga [ ... ) 

Nieprzypadkowo Goethe przez całe 

życie poszukiwał właściwego miejsca dla 

Mefistofelesa - perspektywy, z której negu

jący życie Demon mógłby, paradoksalnie, 

okazać się najcenniejszym i najbardziej 

niestrudzonym stymulatorem Życia . 
Nieprzypadkowo również Balzac [ ... ) 

podjął w swym najpiękniejszym dziele fan

tastycznym temat mitu, który od tysiącleci 

nie dawał spokoju ludzkości . 

Mircea Eliade 

•Cytaty z Fausta w przekładz ie Feliksa Konopki. 
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ROGI POSZŁY W ODSTAWKĘ 

Jest to najgenialniejsza, najbardziej plasty
czna i żywa figura diabła w całej poezji , 

bez patosu Klopstocka czy Miltona, a tak 

intymnie, tak indywidualnie, z taką werwą 
scharakteryzowana, zarazem wyrazista i 

mieniąca się odcieniami, że mimo swego 

ducha, ba - mimo ironicznego samozak

westionowania, zyskała największą popu

larność, na zawsze podbiła ludową fan

tazję, można wręcz rzec - wyobraźnię 

ludzkości [ ... ] 
Mefistofeles jest bowiem nie tylko 

władcą robactwa, ale przede wszystkim 

władcą który sobie zastrzegł jako żywioł 

niszcząco-jałowy, wyjaławiający. 

Czerwony kubrak, kogucie piórko to 
zewnętrzne oznaki tej natury z piekiel

nego ognia rodem, a jeżeli brak mu - jak 

zauważa wiedźma - dalszych klasycznych 

atrybutów, a więc kopytka i pary kruków, 

które chrześcijański diabeł odziedziczył 
po pogańskim Wotanie, bierze się to stąd, 
że światowiec porzucił swą mityczną 

postać i , komicznie emancypując się od 

samego siebie, uważa ją za niezgodną z 
duchem czasów [ ... ] Ten diabeł uważa się 

za produkt kultury i nie chce słyszeć o 

„ upiorze nordyckim", którym kiedyś był. 
Rogi, ogon i szpony poszły w odstawkę 
[ ... ] Wyprasza sobie, by zwracać się do 

niego per „pan Szatan" [ ... ] Szatana -

uważa Mefisto - ludzie włożyli „między 

bajki" , i Mefisto jako światowiec to 
akceptuje, sam więc nie wierzy w siebie, 

choć stwierdza, że przez likwidację diabła 
ludzie nic nie zyskali , „Ze Złym skończyli, 

źli są tak jak byli"[ ... ] 
Widzimy, jak poeta bawi się postacią 

diabła, każe jej niejasno migotać, 

odmieniać wygląd , coraz to inaczej się 

pojmować, wstydzić się samej siebie 
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i samej sobie wymykać. Na przykład jest 

niepewne i świadomie w całej sztuce 
pozostawione w niepewności, czy Mefisto 

jest samym diabłem, diabłem jako takim, 

czy tylko jednym z diabłów [ ... ] 

W „Prologu", wobec Boga, jest 
najwyraźniej szatanem z Księgi Hioba; 

byłoby niepojęte, dlaczego nie on sam, 

a tylko jakiś pomniejszy diabeł miałby 
wyprosić u Boga pozwolenie na szturm 

do ludzkiej duszy. Również na końcu, 
gdy idzie o nieśmiertelną cząstkę Fausta. 

Mefisto musi być po prostu samym 
wcielonym diabłem, diabłem oszukanym. 

Ale w toku akcji reprezentuje niejako tylko 

piekielną Sp. z o. o. 

Tomasz Mann 
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ANIOŁOWIE I DIABŁY 

Ci, którzy traktuj ą diabła jako przedstaw

iciela Zła, a anioła jako rycerza Dobra, przej

mują demagogię aniołów. Sprawa jest oczy

wiście bardziej skomplikowana. Aniołowie nie 

są zwolennikami Dobra, lecz bożego 

stworzenia . Diabeł natomiast jest tym, kto 

neguje rozumny sens świata bożego. 

Władzą nad światem, jak wi adomo,dz i e l ą 

się diabły i aniołowie . Dobro świata nie 

wymaga jednak, by aniołowie mieli przewagę 

nad diabłami (jak sądziłem będąc dzieckiem), 

lecz aby ich s iły były mniej więcej równe. Jeśli 

bowiem na świec i e mamy zbyt dużo niekwest

ionowanego sensu (władza aniołów), to 

człowiek upada pod jego ciężarem. Jeśli nato

miast świat całkiem traci sens (władza 

diabłów) , to także nie da się żyć [ .. . ] 

Kiedy anioł po raz pierwszy usłyszał śmiech 

diabła, osłupiał. Odbyło się to na jakiejś ucz

cie, w której uczestniczyło dużo ludzi i 

wszyscy oni, jeden za drugim, przyłączali się 

do diabelskiego śmiechu , tak bardzo był on 

zaraźliwy. Anioł doskonale rozumiał, że ten 

śm i ech wymierzony jest przeciw Bogu i prze

ciw godności Jego dzieła. Wiedział, że musi 

natychmiast jakoś zareagować, lecz czuł się 

słaby i bezbronny. Ponieważ sam nie potrafił 

nic wymyślić, zaczął naśladować swego prze

ciwnika. Otworzył usta i wydał przerywany, 

modulowany dźwięk z górnych rejestrów swej 

skali głosu [ ... ] i nadał mu odwrotny sens: pod

czas gdy śmiech diabła wskazywał na bezsen

sowność rzeczy, to śmiech anioła - przeciwn ie 

- wyrażał radość z tego, że wszystko na 

świecie jest tak mądrze urządzone, wspaniale 

wymyślone, piękne, dobre i pełne sensu. 

Milan Kundera 

, 

GOETHE O TEATRZE 

Teatr, jak wszystko, co nas otacza, 

dwie strony: idea lną i empirycz ; ideal
ną o ile oddziałuje zgodn ie z 

prawidłowością swej wewn 

ry; empiryczną, która w n 

swych odmianach wydaj 

nieuregulowana. 

J eśli idzie o stronę ide n 

bardzo wysoko, tak że p 

dzieło ludzkie, stworzon 

zowi, dowcipowi, talent 

praktyce nie może s ię z n 

chodzi tylko o to, czy kier 

ludzie, św iadomie i ze znaj 

rzeczy lub przynajmniej z za 

w oparciu o praktykę, celowo dnoszą, 

wbrew woli publiczności, pozio wej 

sceny, w całości bądź w szczegółac , 

czy też przeciwnie, przez nieznajomośc 

rzeczy 

i sch lebianie gustom publiczności przy

czyn i ają s i ę nieświadomie do obniżenia 

jej poziomu. 

Moje nieustanne wysiłki , podejmowane 

zwłaszcza pod wpływem Schillera, by w 

miarę sił i możności w danych warunk

ach podnieść naszą scenę ogólnie i w 

szczegółach, dały ten rezu ltat, że 

uznawano ją przez wiele lat za jedną z 

najznamienitszych sce;i w Niemczech. 

Prawdziwa krytyka teatralna polegałaby 

właśnie na tym, by bacznie ś l edzić pod

noszenie się i obniżan ie poziomu sceny. 

* * * 

Nic nie może być bardziej dla teatru 

niebezpiecznego niż obojętność dyrekto

ra na większy czy mniejszy zysk kasy 

teatra lnej i wegetacja z dnia na dzień , w 

beztroskiej pewności, że to, 

czego w ciągu roku kasa nie przyniesie, 
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DYREKTOR W WEIMARZE 

Goethe rządził po napoleońsku swoim 
małym światem teatralnym i ustalił reguły 

dla aktorów jak gdyby Code Napoleon. 

Baczono przede wszystkim na to, by 
aktor zachowywał „ idealne ułożenie". Miał 

zważać, „by nie miotał się artystycznie w 
gwałtownych scenach, lecz łączył piękne 

z ważnym" . Jego postawę określają 

dokładne reguły : „ Palce winny być zgięte, 

niektóre mogą być wyprostowane, byle 

tylko ich układ nie był wymuszony. Dwa 

środkowe palce winny zawsze trzymać się 

razem, kciuk, palec wskazujący i mały 

mają zwisać trochę zgięte" [ ... ] Od aktora 

wymagano by nadawał się do wszystkiego: 

musiał mieć znośny głos, poruszać się 

przyzwoicie na scenie w sztukach, których 

akcja toczyła się w wyższych sferach, 

wreszcie zachowywać się obyczajnie, o to 

głównie dbał Goethe, który jako powiernik 

księcia i człowiek wyposażony w bez

sprzeczny autorytet, miał to przedszkole 

utrzymywać w porządku [ ... ] 

Aktorkę, która wystąpiła bez jego wiedzy 

w Berlinie, skazał na areszt domowy, 

postawiwszy żołnierza u jej drzwi . Kiedy 

podczas przedstawienia publiczność śm i a

ła się , jego zdaniem, niestosownie,wstawał 

w l oży i rozkazywał: Nie śmiać się! [ ... ] 

Goethe utrzymywał, że wystrzegał się 

miłostek z aktorkami [ ... ] Jego książę miał 

mniej skrupułów. Wybrał sobie ostatnią i 

najbardziej wytrwałą ze swoich metres: 

Karolinę Jagemann, o bujnych kształtach, 

dobrą śpiewaczkę i tragiczkę,zapobiegliwą 

intrygantkę. 

Goethe długo znosił jej kaprysy, które w 

końcu spowodowały jego upadek. 

Przyczyną była głupia sztuka, w której miał 

wystąpić tresowany pudel; Karolinie 

na pewno nie zależało na farsie, ale 

chciała postawić na swoim. Pudel wszedł 
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na scenę. Goethe zszedł z niej. Jego stary 
przyjaciel (książę Karol August - red.) 

bez namysłu zwolnił go ze stanowiska 
dyrektora teatru [ ... ] Goethe już nigdy nie 

przestąpił progu tego gmachu. 

Richard Friedenthal 

Goethe k i erował teatrem w Weimarze w latach 1 791 

- 1817. Dbał o urozmaicony repertuar. W pierwszych 

latach przygotowywano około 40, a później przec iętnie 

24 premiery w roku. Zwiastunem największych osi ąg

n i ęć artystycznych teatru była premiera Obozu 

Wallensteina Schillera (1798). Dwaj wielcy artyśc i 

przyjaźnili s i ę wówczas i blisko ze sobą współpracow

ali . W Weimarze wystawiono większość dramatów 

Schillera. Z w ielkiego repertuaru grano również 

Szekspira, Rac ine'a, Corneille'a, Calderona i Goethego. 

Wiele uwagi pośw ięcał Goethe grze aktorów. 

Powstaly dz ięki temu Przepisy dla aktorów, które opra

cowane później przez Eckermanna ukazaly się w 36 

tomie dz ieł zebranych poety. 

Goethe tworzył teatr klasyczny. Chodzilo mu zawsze 

o uzyskanie pięknej całośc i , na którą składaly si ę: 

repertuar, inscenizacja, gra aktorów i dekoracje. 
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PROGRAMME SUMMARY 

J. W. Goethe's Faust is the first premiere of 

Teatr Nowy in Łódź after nearly four years 
of reconstruction works. 

Th is production consists of Part One of 

Faust and fragments of Part Two. The the

atre programme, among other texts, con

tains selected passages by Goethe, 
Bertrand Russell , Thomas Mann and a 

Polish historian, Roman Bugaj. 

Goethe states that the first part of his play 

is completely subjective, based on interna! 

experience of a sensitive and passionate 

individuality, whereas the second part lacks 

subjectivity and reveals a subl ime world 

without passion. Other remarks by Goethe 

refer to his high opinion of the art of the 
theatre. 

Bertrand Russell speaks of Faust indirectly 

- he claims that his life was subordinated to 

three truly Faustian passions: a desire for 

love, a search for knowledge and deep 

commiserat ion for the suffering of 

mankind. 

Thomas Mann discusses Goethe's play as 

initially a student comedy, directed against 

professors and the academic faculty. Mann 

also claims that the character of 

Mephistopheles is the most vivid and lively 

portrait of the devil in world poetry. 

Goethe's devil is changeable and distinc

tively individualistic, and thai is why he 

has captured the imagination of man. 

Roman Bugaj is the author of a brief biog

raphical note on the life of „ the real 
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Faust" , a Renaissance magus, doctor 

Johann Faust (1480 - 1540) who served 

as a model for various Faustian characters 

in European literature. 

Other texts in the programme include a 

short presentation of various literary works 

based on the Faustian legend, from the 

play by Christopher Marlowe to Thomas 

Mann's novel Doctor Faustus. 
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JOHANN WOLFGANG GOETHE 

FAUST 

Adaptacja i spolszczenie -
Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła 

Adapted I Adaptation 
Translated by I Polnisch von 

Reżyseri a i inscenizacja - Zdzisław Jaskuła 
Directed by I lnszenierung 

Reżyser i a ruchu scenicznego 
Tomasz Dajewski 

Choreography I Choreographie 

Scenografia - Beata Nyczaj 
Art diroctor I Buhnenbi ld 

Muzyka - Yola Wesołowska, 
Music I Musik 

Asystent reżysera - Paweł Pabisiak 
Assistant director I Regicassistent 

Asystent scenografa - Michalina Rydel 
Assistant art director / BUhnenbildassistentin 

Konsu ltacja świ ateł - Magdalena Górka 
Lights consu lter I Beleuchtungsassistentin 

Inspicjent - Teresa Hajman 
Stagc manager I lnspizientin 

Występują iStarring, Schauspielerl: 

FAUST - Piotr Kaźmierczak 

MEFISTOFELES - Juliusz Chrząstowski 

MAŁGORZATA - Magdalena Ostolska 

oraz: 

Dyrektor Teatru - Paweł Pabisiak 

Komediant - Juliusz Chrząstowski 

Poeta - Bogumił Antczak tgokinniel 

Garderobiany - Artur Hauke 

Asystent Dyrektora - Piotr Mielnik 

Archa nioł Rafael - Joanna Kulczyńska 

Archa nioł Gabriel - Paweł Majchrowski tadeptl 
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Archan ioł M i c h ał - Bożydar Murgan 

Pan - Paweł Pabisiak 

Malcy - Katarzyna Godlewska 

Rafał Kronenberger 
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Wagner - Artur Hauke 

Frosch - Artur Łodyga 

Brander - Michał Szkóp 

Siebel - Paweł Audykowski 

Altmayer - Krzysztof Banaszyk 

Kobieta w Czerwieni - Janina Borońska 

Czarownica - Loretta Cichowicz 

Koczkodan - Robert Chmielewski 

Koczkodanica - Łukasz Witt-Michałowski 

Koczkodani ątka - Wojciech Chorąży 

Marek Cichucki 

Marta - Milena Lisiecka 

Liza - Katarzyna Krzyszkowska 

Walenty - Robert Ostolski 

Oberon - Przemysław Dąbrowski 

Puk - Sławomir Sulej 

Tytania - Teresa Makarska 

Elfy - Anna Bielańska 

Agnieszka Creinert 

Katarzyna Krzyszkowska 

Bożena Świtaj ladeptkaJ 

Servibil is - Wojciech Oleksiewicz 

Czarownica Handlara - Beata Kolak 

Wiedźma - Halina Miller 

Lil ith - Bogusława Sztencel 

P i ęk ni s i a - Maria Probosz 

Chłopiec Woźnica - Wadaw Tracz 

Węd rowiec - Michał Szkóp 

Baucis - Janina Borońska 

Fi lemon - Bogumił Antczak 

Lemury - Robert Chmielewski 

Wojciech Chorąży 

Marek Cichucki 

Łukasz Witt-Michałowski 

Troska - Halina Miller 

Mater Gloriosa - Bogusława Sztencel 
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Grupa rockowa „Pięśc i " - Katarzyna God lewska 

(vocai), Tomek (Mech) Wojciechowski (g itara 

solowa), Rafał Kronenberger (gitara basowa), 

Przemek Kuczyński (perkusja) 

•Nagrania muzyki dokonała kompozytorka 

Yola Wesołowska 

*Wykorzystane w nagraniu partie solowe kontrabasu 

wykonał Stan Zakrzewski (Michalak) 

•Grupę rockową „ Pięśc i " przygotowa ł 

Tomek (Mech) Wojciechowski 

Efekty pirotechn iczne opracował 

Ryszard Ochocki (mistrz rusznikarski ) 

Nad słowem pracowała z aktorami 

Ewa Harasimowicz 
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Teatr Nowy w Łodzi 

Dyrektor naczelny i artystyczny -

Zdzisław Jaskuła 

Z-ca dyrektora - Grażyna Wasilewska 

Kierownik literacki - Andrzej Babaryko 

Grafik - Sławom ir Kosmynka 

Koordynator pracy artystycznej -

Andrzej Podgórski 

Kierownik Dz i ału Technicznego -

Zofia Sławnikowska 

Z-ca kierown ika - Edward Kałtek 

Kierownik Działu Promocj i - Barbara Kask iewicz 

Kierownik Działu Współpracy z Pub licznością -

Sylwia Lewicka 

Pracownia elektroakustyczna: Sławomir Solarski, 

Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner, Emi l Ruszczyński 

Pracownie krawieckie: Halina Wieloch, 

Jadwiga Prośniak , Czesław Sobczyński, 

Antoni Mozalewski , Jan Lewandowski 

Stolarnia: Stanisław Krotowski, Jan Lewandowski, 

Robert Kędz iersk i 

Ślusarnia: Mieczysław Pastusiak, Marek Mrowiński 

Charakteryzatornia: Bożena Kobierzycka, Anita Lis 

Rekwizytorzy: Piotr Malec, Wiesław Różni atowsk i 

Plastycy: Dorota Ciach 

J arosław Kluszczyński, Zbigniew Klonowicz 

Tapi cer Piotr Nowosielski 

Garderobiani: Teresa C ichoń, Jadwiga Chmielewska, 

Beata Smoczyńska, Danuta Woronżew 

Obsługa sceny: Henryk Wójcik, Krzysztof Nowak, 

Piotr Budner, Marek Kruzel , 

Piotr Jabłoński, Radosław Wysocki 

Nakrycia głowy Barbara Dyguda 
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W programie wykorzystano następuj<lce źródła : 

Roman Bugaj, Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz 

Twardowski, Zakład Narodowy im. Ossoli ńskich, 

Wrocław 1986. 

Johann Peter Eckermann, Rozmowy z Goethem. 

Przekład Krzysztof Radziwiłł, Janina Zeltzer, Państwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960. 

Mircea Eliade, Mefistofeles i androgyn. Przekład Robert 

Reszka, Wydawnictwo KR, Warszawa 1994. 

Richard Friedentha l, Goethe, jego życie i czasy. 

Przekład Marian Rotter, Czytelnik, Warszawa 1969. 

Goethe i Schiller o Dramacie i Teatrze (Wybór pism). 

Przekład i opracowan ie Olga Dobijanka, Zakład 

Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1959. 

M ilan Kundera, Księga śmiechu i ząpomnienia. PrLekład 

Piotr Godlewski, Andrzej Jagodziński, Państwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993. 

Tomasz Mann, O Fauście Goethego (Wykład z 1939r. ). 

Przekład Małgorzata Łukaszewicz, w: "Literatura na 

świecie" nr 5-6/1996. 

Bertrand Russell , Autobiografia. Przekład Bron i sław 

Zieliń ski, Czytelnik, Warszawa 1996. 

Grzegorz Sinko, Doktora Fausta podróż przez wieki, w: 

"Dia log" nr 3/1963. 

Mariusz Szyrocki, Johann Wolfgang Goethe, Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1981. 

W programie wykorzystano ilustracje z następujących 

publikacji: 

Jose Luis Barcelo, Czarna magia w XX wieku, 

Wydawnictwo 4 & F, Warszawa 199 1 

Roman Bugaj, Nauki tajemne .. 

Świat Tajemny Leksykon magii, okultyzmu i parapsy

chologii, pod red. Richarda Cavendisha, Wydawnictwo 

Łódzki e, Łódż 1992 
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Podobizna Mefistofelesa (s. 18) według wyobrażeni a 

doktora Johanna Fausta (R. Bugaj, s. 82) 

Tytuły fragmentów tekstów z wyjątkiem tekstu Bertranda 

Russel la pochodzą od redakcj i. 

Projekt, opracowanie graficzne 
oraz koncepcja ilustracji - Sławomi r Kosmynka 
DTP - MODAmedia Studio 
Zdjęcia do programu - Piotr Zdrzynicki 
Redakcja programu - Andrzej Babaryko, Zofia Gromiec 
Druk - Firma Wydawnicza KRAJEWSKI 
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Polskie Linie Lotnicze LOT 

Sponsor Teatru Nowego 

w Łodzi 

POLSKIE LINIE LOTNICZE 

www.lot.com 

Polskie Linie Lotnicze LOT, 90-006, ul. Piotrkowska 122, tel. 952, fax 633 70 75 



Bielnik Kopischa ·siedziba Centrali Banku , Łódź, ul. Tymienieckiego 5 

WWW. BPBA NK .CO M. PL 

ielnik Kopischa jest jednym z najstarszych 

i najcenniejszych zabytków łódzkiej 

architektury przemysłowej. 

Jego historia splata się z dziejami miasta i ludzi, 

którzy z Łodzi uczynili Ziemię Obiecaną. 

W latach 1995-96 Bank Przemysłowy 

przeprowadził gruntowne prace remontowo

-konserwatorskie, dbając o zachowanie 

oryginalnych elementów zabytkowego obiektu. 
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