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JOHANN WOLFGANG
von GOETHE
(1749 -1832)
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Drang i klasyki weimarskiej; myśliciel, uczony i mąż stanu;,
twórca o wszechstronnych zainteresowaniach, łączący
wyobraźnię poety z dociekliwością uczonego; jego dzieła
są kwintesencją niemieckiej myśli humanistycznej.
Wczesna twórczość Goethego jest typowa dla okresu
"burzy i naporu", między innymi pełen buntu dramat
"Gotz z Berlichingen" (1773), powieść epistolarna
"Cierpienia młodego Wertera" (1774), która - dzięki
odzwierciedleniu nastrojów ówczesnego młodego
pokolenia, zyskała szybko światowy rozgłos i wielu
naśladowców. Z tego okresu pochodzą też liczne utwory
liryczne - ody, hymny i pieśni ("Znasz-li ten kraj ",
"Prometeusz", "Ganimed"). W 1775 roku poeta,
zaproszony przez ks. Karola Augusta, zamieszkał w Weimarze, gdzie pełnił funkcję tajnego radcy i prezydenta Izby
Finansów. W latach 1791-1817 kierował teatrem
weimarskim, czyniąc z miasta centrum literackie i kulturalne księstwa Podróże do Włoch wzmogły u Goethego
zainteresowanie antykiem ("Elegie rzymskie"). Wówczas
w swej twórczości poetyckiej osiągnął bogactwo form
i środków, oddając najpełniej ducha klasycystycznej poezji
niemieckiej. Od roku 1794 datuje się przyjaźń i współpra
ca z Fryderykiem Schillerem (wspólnie wydawali
czasopismo "Die Horen"); z tego okresu pochodzi
satyryczny epos "Lis przechera" (1794), wiele ballad,
narodowa idylla "Herman i Dorota" (1798), a także "Lata
nauki Wilhelma Meistra" (1796), które wraz z drugą częścią
- "Lata wędrówki Wilhelma Meistra" (1821) są klasycznym
wzorem niemieckiej powieści edukacyjnej. W 1808 roku
Goethe wydał pierwszą część tragedii "Faust", której część
druga, opublikowana w 1832 roku, uwieńczyła dzieło
życia poety. Do najważniejszych osiągnięć liryki sędzi
wego wieku należy zbiór "Dywan Zachodu i Wschodu"
(1819), a epikę zamyka autobiografia "Z mojego życia".
Zmyślenie i prawda" (1809).

JOHANN WOLFGANG
von GOETHE
(1749 -1832)

de tschlands gro/Ster Dichter und Schriftsteller des Sturm
d Drang sowie der Weimarer Klassik; Denker, Forscher
und Staatsmann; als Ktinstler, dessen Interessen vielfaltig
waren, vermochte er die ktinstlerische Phantasie mit dem
wissenschaftlichen Erkenntnisdrang zu verbinden; sein
Schaffen ist der Hohepunkt des deutschen Humanismus.
Das Frfihwerk Goethes ist charakteristisch ftir den Sturm
und Drang, z.B. das von aufrilhrerischen Ideen durchdrungene Drama Gotz von Berlichingen (1773) oder der
Briefroman Die Leiden des jungen Werthers (1774), in dem
sich die Gemi.itsverfassung der damaligen jungen
Generation spiegelt, wodurch das Werk bald weltberi.ihmt
und vielfach nachgeahmt wurde. In dieser Zeit entstanden
auch viele lyrische Werke, u.a. Oden, Hymnen und Lieder
(Kennst du das Land, Prometheus, Ganymed). Seit1775 lebte
Goethe, der vom Herzog Carl August eingeladen wurde, in
Weimar, wo er als Geheimer Rat und Prasident der
Finanzkammer tatig war. 1791 bis 1817 leitete er das
Hoftheater in Weimar und machte die Stadt zum Literaturund Kulturzentrum des Herzogtums. Wahrend der
ltalienreisen nahm Goethes Interesse an der Antike zu (die
Romischen Elegien). Sein Schaffen erreichte damals eine
solche Vielfalt an Formen und Mitteln, dass es den Geist der
deutschen klassizistischen Dichtung vollkommen
wiedergibt. Seit 1794 begann die Freundschaft und die
Zusammenarbeit mit Friedrich Schiller (beide gaben
gemeinsam die Zeitschrift "Die Horen" heraus). Damals
entstanden das satirische Epos Reineke Fuchs (1794),
zahlreiche Balladen, die Nationalidylle Hermann und
Dorothea (1798) sowie Wilhelm Meisters Lehrjahre (1796),
die zusammen mit dem zweiten Teil Wilhelm Meisters
Wanderjahre (1821) ais klassisches Muster des deutschen
Bildungsromans gelten. 1808 veroffentlichte Goethe den
ersten Teil seiner Faust-Tragodie, deren zweiter Teil,
herausgegeben 1832, das Lebenswerk des Dichters kronte.
Zu den wichtigsten Leistungen seiner Alterslyrik gehort die
Sammlung der West-<:>stliche Divan (1819); sein episches
Schaffen wurde mit der Autobiographie Aus meinem Leben.
Dichtung und Wahrheit (1809) abgeschlossen.

"Ponieważ wielu z naszych doświadczeń nie da się ani otwarcie wysłowić,

ani

bezpośrednio wyrazić,

uważnym

to dawno

już wybrałem metodę

objawiania

odbiorcom ukrytego sensu poprzez wytwory sobie

przeciwstawne i niejako wzajemnie siebie odzwierciedlające"
J. W. Goethe, list do Carla Jakoba Ludwiga 1/cena z 27. 09.1827,

prukład:

Madej Bajor

"Da sich gar manches unserer Erfahrungen nicht rund aussprechen und
direkt mitteilen l:illt, so habe ich seit langem das Mittel gew1ihlt, durch
einander gegenilbergestellte und sich gleichsam ineinander abspiegelnde
Gebilde den geheimeren Sinn demAufmerkenden zu offenbaren."

J. W. Goethe, list do Carla Jakoba Ludwiga Ikena z 27. 09.1827
***

Faust Goethego to prawdopodobnie

największy

dramat symboliczny

świata zachodniego, ponieważ jest dramatem racjonalistów, duszących się

w

zatęchłej

nudy i

izbie

własnej świadomości, uwięzionych

daremności

większej

nudy i

w

błędnym

kole

- w kole, które nieustannie prowadzi do jeszcze
daremności .

Faustowska

tęsknota

za tym, co

>okultystyczne<, to instynktowna potrzeba wiary w te niewidzialne siły,
w te wyższe sensy, dzięki którym mogliby wydobyć się z owego koła.
Colin Wilson - "Das Okkulte", przekład: Madej Bajor

Goethes Faust ist wohl das groBte symbolische Drama der westlichen Welt,
denn es ist das Drama des Rationalisten, der in der modrigen Kammer
seines personlichen BewuBtseins erstickt, gefangen im Teufelskreis von
Langeweile und Vergeblichkeit - der wiederum zu noch mehr Langeweile
und Vergeblichkeit filhrt. Fausts Sehnsucht nach dem >Okkulten< ist das
instinktive Bedilrfnis, an jene unsichtbaren Krafte zu glauben, an die
groBeren Bedeutungen, die diesen Kreislauf durchbrechen konnten.
Colin Wilson "Das Okkulte"
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Zakryj twoje niebo, Zeusie,
Zasłoną chmur
I ćwicz się niby mały chłopiec,
Ciskając do celu
W wysokie dęby i w szczyty gór;
Ale musisz zostawić mi
Ziemię moją

I moją chatę, którejś nie budował.
I moje ognisko,
Którego żaru
Zazdrościsz mi.
Nie znam nic biedniejszego
Pod słońcem, jak wy, bogowie!
Żywicie nędznie
Cząstkami ofiar
I dymem modlitw
Wasz majestat,
Cierpielibyście biedę,

gdyby
Nie dzieci i nie żebracy
Ci głupcy, pełni nadziei.
Gdy bylem jeszcze mały
I pojęcia nie miałem o rzeczach,
Zwracałem zabłąkane oko
Ku słońcu, jak gdyby tam w górze
Istniało ucho czułe na moje skargi,
Istniało serce podobne mojemu,
Litujące się nad prześladowanymi.
Któż mi dopomógł?
Przeciw bezczelności tytanów?
Kto mnie ocalił od śmierci
Lub od niewolnictwa?
Czyż tego wszystkiego nie dokonałeś samo,
O święcie płonące serce?
Płonące, dobre i młode,
Czyś, oszukane, dzięki czyniło
Temu, co śpi tam na górze?
Mamże czcić

ciebie? I za co?
kiedy ulżyłeś cierpieniom
Choć jednego obciążonego?
Czyś ty kiedy otarł Izy
Chociaż jednemu znękanemu?
Czyż mnie na męża nie wykuły
Czas wszechpotężny
I los odwieczny,
Moi i twoi panowie?
Czyż

Myślałeś może,

Że nienawidzę życia,
Że ucieknę na pustynię

Dlatego tylko,
Że nie wszystkie sny moje
Dojrzały kwiatami?
Siedzę

tu oto i lepię ludzi
mojego obrazu,
Ród, który będzie do mnie podobny
W cierpieniu i w płaczu,
W używaniu i w radości,
I w tym, że tobą będzie gardził
Jak ja!
Podług

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst,
Und Ube, dem Knaben gleich,
Der Disteln ktlpft,
An Eichen dich und Bergeshohn;
Mwst mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hiltte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Urn dessen Gluth
Du mich beneidest.
Ich kenne nichts Anneres
Unter der Sonn', als euch, Gtltter!
Ihr nl!hret ktimmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestlit,
Und darbtet, wliren
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Thoren.
Da ich ein Kind war,
Nicht wwste wo aus noch ein,
Kehrt' ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drtlber wlir'
Ein Ohr, zu h1lren meine Klage,
Ein Herz, wie mein's,
Sich des Bedrl!ngten zu erbarmen.
Wer half mir
Wider der 1itanen Obermuth?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig gltihend Herz?
Und gltihtest jung und gut;
Betrogen,Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?
Ich dich ehren? Wofilr?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Thrl!nen gestillet
Je des Gelingsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschrniedet
Die allmlichtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?
Wlihntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wtisten fliehen,
Weil nicht alle
Blilthentrliume reiften?
Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genieBen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

niczego nie chce osiągnąć,
pragnie - ? RUdiger Safranski

W tragedii faustowskiej Goethe dopisał dalszy ciąg do historii
o Hiobie. On także rozpoczyna swój dramat od prologu w niebie.
W obu przypadkach między Bogiem i szatanem zawarty zostaje
układ . Bóg pozwala szatanowi poddać swego "sługę" próbie.
W przypadku Hioba ma zostać zbadane to, czy pozostanie
człowiekiem pobożnym, nawet gdyby stracił wszystkie dobra
doczesne, w przypadku Fausta, czy pozostanie osobą metafizyczną, nawet gdyby dane mu było zaznać prawdziwych
rozkoszy. W historii o Hiobie szatan niszczy empiryczne
podstawy zaufania do świata. Natomiast Mefistofeles Goethego
uosabia właśnie zasadę zaufania do świata. Mefistofeles kusi
ziemskimi przyjemnościami, by w ten sposób położyć kres udręce,
która jest rezultatem osobliwego umiejscowienia człowieka
między niebem a ziemią. Mefistofeles argumentuje jak
nowocześnie myślący antropolog, który konstatuje: człowiek jest
istotą ekscentryczną, ma w sobie zbyt dużo pierwiastka
niebiańskiego, by stał się istotą zupełnie doczesną, i zbyt dużo
w nim doczesności, by stał się istotą zupełnie niebiańską . Jego
więź ze światem jest zagadkowej natury i nigdzie nie czuje się jak
u siebie. "Gwiazd najpiękniejszych chce na niebie,/Na ziemi zaś
rozkoszy niezliczonych,/! czy coś blisko, czy też w oddaleniu,/
Nic go nie zadowala w tym pragnieniu." Mefistofeles składa
obietnicę całkowitego zadomowienia w świecie bez całej tej
metafizycznej reszty, która tylko przeszkadza. Przyrzeka mu
życie, w którym świat przedstawia się mimo całego cierpienia
dosyć obiecująco. Przychodzi do Fausta, gdy ten poddał się już
zwątpieniu w swoje pragnienia metafizyczne: "Bóg, który we mnie
zamieszkuje, /Wstrząsa mną aż do głębi duszy, /Lecz choć moimi
siłami kieruje, /To poza mną niczego nie poruszy./Tak więc
ciężarem jest dla mnie istnienie,/Życie ohydą, a śmierć wybawieniem." Jako środek na tego rodzaju zwątpienia Mefistofeles
zaleca rozkosze zwyczajności . Faust powinien uznać, że też jest
tylko "człowiekiem pośród ludzi." Mefistofeles ofiarowuje mu
pomoc w nauce stosownego materiału i przyrzeka wiele
przyjemności wynikających z wykorzystywania człowieka przez
człowieka. Faust przystaje na to, jednak zachowuje swą dumę
metafizyczną, albowiem chciałby udowodnić Mefistofelesowi, że
jego pragnienia są większe od świata, nawet jeśli kierunek jego
dążeń zmienia się z wertykalnego na horyzontalny. Stajemy się
zatem świadkami obfitującej w następstwa przemiany furii
metafizycznej w czynnik pobudzający do cywilizacyjnego
opanowywania świata. Dzięki pomocy Mefistofelesa Faust ma
powodzenie u kobiet, naprawia finanse państwowe, dostarcza
chleba i igrzysk oraz zostaje w końcu kolonizatorem w najlepszym
stylu. Odbiera morzu ląd i każe budować tamy. Faust uczy się, jak
wytrwać w wierności wobec ziemi. Rekapitulując pod koniec to,
co myśli o człowieku, stwierdza: "Stanąłby lepiej, spojrzał dookoła;
/Świat gada z takim, co dumnego czoła. /Czegóż w wieczności
żywy człowiek pyta?"
(Goethe "Faust" przekład Adam Pomorski)

Riidiger Safranski,

przekład:

Maciej Bajor
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Wie abei; wenn das Base nichts erreichen will, sondem das Nichls will - ?
Rildiger Safranski

Goethe hat in seiner Faust-Trag5die die Hiob-Geschichte fortgeschrieben. Auch er beginnt sein Drama mit einem Prolog im
Himmel. Beidemal Iassen sich Gott und Satan auf einen Handel
ein. Der Satan darf Gottes "Knecht" prtifen. An Hiob soli tiberpilrft
werden, ob er fromm bleiben kann, a uch wenn er alle Lebensgilter
verliert, an Faust, ob er ein metaphysisches Tier bleibt, auch wenn
ihm handfeste Genilsse geboten werden. Hiobs Satan zerst6rt die
empirischen Grtinde des Weltvertrauens. Goethes Mephisto
verk6rpert urngekehrt das Prinzip des Weltvertrauens. Mephisto
will zur Welt verfilhren und damit eine Qual beenden, die aus der
eigenartigen Stellung des Menschen zwischen Himmel und Erde
resultiert. Mephisto argumentiert wie ein moderner
Anthropologe, dessen Befund lautet: Der Mensch ist ein
exzentrisches Wesen, er hat zuviel Himmel in sich, urn ganz
weltlich, und zuviel Welt, urn ganz himmlisch werden zu k5nnen.
Seine Weltbindung ist problematisch und er ist nirgendwo richtig
zu Hause. "Vom Himmel fordert er die sch6nsten Sterne/ Und von
der Erde jede Mchste Lust / Und alle Nah' und alle Feme /
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust." Mephisto verspricht eine
Welteinbtirgerung mit Haut und Haaren ohne sWrenden
metaphysischen Rest. Er verspricht ein Leben, das sich trotz aller
MiBlichkeiten von der Welt etwas versprechen kann. Er tritt an
Faust heran, ais dieser an seinem metaphysischen Verlangen
verzweifelt: "Der Gott, der mir im Busen wohnt, / Kann tief mein
Inneres erregen; / Der ilber allen meinen Kraften thront, / Er kann
nach auBen nichts bewegen; / Und so ist mir das Dasein eine Last,
/ Der Tod erwtinscht, das Leben mir verhai5t." Gegen solche
Verzweiflung empfiehlt Mephisto die Wonnen der Gew6hnlichkeit. Faust soll erkennen, dai5 er auch nur "ein Mensch mit
Menschen" ist. Mephisto bietet filr die einschlagigen Lektionen
Hilfe an und verspricht den genuBvollen Gebrauch des Menschen
durch den Menschen. Faust willigt ein, doch er behalt seinen
metaphysischen Stolz, denn er m6chte Mephisto beweisen, dai5
sein Verlangen gr5Ber ist als die Welt, auch wenn er seine vertikal
gerichtete Strebung in die Horizontale urnbiegen IaBt. Wir werden
also Zeugen der folgenreichen Umwandlung des metaphysischen
Furors in eine Antriebskraft filr die zivilisatorische Weltbemachtigung. Mit Mephistos Hille hat Faust Gltick bei den Frauen,
saniert Staa tsfinanzen, schafft Brot und Spiele und wird schlieBlich
zu einem Kolonisator groBen Stils. Er gewinnt Land aus dem Meer
und IaBt Deiche bauen. Faust lemt es, der Erde treu zu bleiben. Sein
abschlieBendes Restimee tiber den Menschen lautet: "Er stehe fest
und sehe hier sich urn; / Dem Ttichtigen ist diese Welt nicht
stumm. /Was brauchter in die Ewigkeit zu schweifen!"

Riidiger Safranski

Ciągłe wadzenie się
rzeczą

z Bogiem nie jest

ani prostą, ani przyjemną.

Jeśli, napędzani czymś, co nie daje się zdefiniować, raz pójdziemy
tą drogą, stracimy wszelką miarę i wszelką powściągliwość.
Superbia - pycha stworzonego. Podżega do niezgody, niszczy
pokorę i przemienia los w tragedię. Bez tego impulsu, który
pobudza do szaleństw i nikczemności, nie można sobie wyobrazić
historii. Superbia jest w swej ostatecznej formie nieskończoną
uzurpacją. Ten, kto zagrał ją aż do samego końca, może mieć już

tylko jednegorywala ...
E. M. Cioran - "Von Triinen und von Heiligen ", przekład: Maciej Bajor

Es ist weder einfach noch angenehm,
sich standig mit Gott zu streiten.
Wenn wir, von etwas Undefinierbarem angetrieben, einmal diesen
Weg einschlagen, gehen uns jedes Ma.B und jede Zurilckhaltung
verloren. Superbia - Anma.Bung des Geschopfes. Sie spomt zur
Zwietracht an, fegt die Demut fort und verwandelt das Schicksal in
eine Tragodie. Ohne diese Triebfeder unserer Verriicktheiten und
Niedertr~chtigkeiten w~e die Geschichte nicht vorstellbar. Die
Superbia ist in ihrer letzten Ausformung eine endlose Usurpation.
Wer sie bis zum SchluB durchgespielt hat, kann nur noch einen
einzigen Rivalen ha ben ...
E. M. Cioran - "Von Tranen und von Heiligen"

***

Hiob: kosmiczne skargi i wierzby płaczące .. Otwarte rany natury i
duszy ... A serce ludzkie otwartą raną Boga.
E. M. Cioran - "Von Triinen und von Heiligen" , przekład: Maciej Bajor

Hiob: Kosmische Klagen und Trauerweiden ... Offene Wunden der
Natur und der Seele ... Und das menschliche Herz offene Wunde
Gottes.
E. M. Cioran - "Von Tranen und von Heiligen"

"( ...)chcę jedynie z uwagi na cel szkicu przypomnieć, że jeśli Dante,
Szekspir i Goethe są bezspornie Europejczykami, to nie tylko
dlatego, że są największymi poetami swoich narodów. Nie byliby
oni wielkimi Europejczykami, nie będąc wielkimi poetami, lecz
wielkość ich jako Europejczyków jest czymś bardziej złożonym,
bardziej zasobnym niż ich wyższość nad innymi poetami ich
języka .
Mam ochotę zbliżać

Szekspira i Goethego - choć inaczej będzie
z Dantem - z mitycznymi ich kreacjami, Hamletem i Faustem.
Hamlet i Faust stali się europejskim symbolem. Na równi z Odyseuszem i Don Kichotem mają oni to do siebie, że każdy z nich jest
synem swej ojczyzny i zarazem naszym współziomkiem. Któż
mógłby być bardziej Grekiem od Odyseusza, bardziej Anglikiem
od Hamleta, bardziej Niemcem od Fausta? A jednak wszyscy stali
się naszą cząstką, przyczynili się do tego - taka to ich funkcja - że
każdy Europejczyk lepiej sam siebie zrozumiał . Odczuć przeto
możemy pokusę policzenia Szekspira i Goethego w poczet
Europejczyków po prostu dlatego, że każdy z nich stworzył
mitycznego europejskiego bohatera. Ale tragedia o Hamlecie
i dramat o Fauście są tylko cząstkami struktur wzniesionych przez
Szekspira i Goethego: cząstkami, które tak bardzo by zmalały,
gdyby każda z nich była jedynym dziełem danego autora. Pozycję
Szekspira i Goethego ustaliło nie jedno arcydzieło, lecz
całożyciowy dorobek( ...)
·
Thomas Stearns Eliot:" Szkia! literackie" - "Goethe Mędrzec"
Helena Pręczkuwska

przekład:

(...) ich mtichte in diesem Zusammenhang nur daran erinnem,
dalS, wenn Dante, Shakespeare und Goethe unbestreitbar
europaische Ges tal ten sind, ihnen dieser Rang nicht nur deswegen
zukommt, weil sie die grtilSten Dichter ihrer Sprache sind. Sie
w1iren keine gro/Sen Europaer, wenn sie nicht auch gro/Se Dichter
w1iren, aber ihre GrtilSe als Europaer ist etwas vie! Komplexeres,
Umfassenderes als nur ihre Oberlegenheit Ober andere Dichter der
eigenen Sprache.
Man ktinnte sich vielleicht versucht ftihlen, besonders bei
Shakespeare und Goethe, weniger bei Dante, nur an die beiden
gro/Sen mythischen Gestalten zu denken, die sie geschaffen ha ben:
Hamlet und Faust. Nun, Hamlet und Faust sind europfusche
Symbole geworden. Sie haben das gemeinsam mit Odysseus und
Don Quixote, daB jeder von ihne: . sehr ausgesprochen seinem
eigenen Lande angehort und <loch zugleich auch unser aller
Landsmann ist. Wer konnte mehr Grieche sein als Odysseus, mehr
Spanier ais Don Quixote, mehr Engl1inder als Hamlet oder mehr
Deutscher ais Faust? Und <loch sind sie alle eingegangen in unser
aller innere Substanz, sie alle haben wie es die Funktion solcher
Gestalten ist dem europaischen Menschen dazu verholfen, sich
selbst zu verstehen. So ktinnte man tats!ichlich darauf verfallen,
Shakespeare und Goethe nur deshalb als Europaer anzusprechen,
weil sie jęder einen mythischen europ!iischen Helden geschaffen
haben. Doch das Sttick Halmet und das Drama Faust sind beide
nur ein Teil des Gesamtbaues, den Shakespeare und Goethe
errichtet l}aben: ein Teil, dessen Wert sehr vie! geringer sein wtirde,
wenn jecf>es das einzige Werk seiner Verfasser w1ire. Das was
Shakespeare und Goethe ihren Rang zuweist, ist nicht nur ein
einzelnes Meisterwerk, sondem das Gesamtwerk eines ganzen
Lebens (... )
T. S. Eliot - Uber Dich tung und Dichte;' Goethe der Weise

"

3. stycznia 1830
"Przecież

Fausta nie da się z niczym porównać i wszelkie próby przybliżenia go

rozumowi są daremne. Trzeba także rozważyć,

iż

pierwsza część wynikła z cokol-

wiek mrocznych stanów, w których znalazło się indywiduum. Lecz właśnie ów
mrok kusi ludzi, a oni męczą się w nim, jak z 'Yszystkimi nierozwiązalnymi
problemami."

Eckennann, Rozmcnuy z Goethem, przeklad: Maciej Bajor
3. Januar 1830
"Der Faust ist doch etwas ganz Inkommensurabeles, und alle Versuche, ihn dem
Verstand naherzubringen, sind vergeblich. Auch muB man bedenken, daB der erste
Teil aus einem etwas dunkelen Zustand des Individuums hervorgegangen. Aber
eben dieses Dunkel reizt die Menschen, und sie milhen sich daran ab, wie an allen
unauflosbaren Problemen."

Eckermann, Gespriiche mit Goet~
6maja1827
"Przychodzą

do mnie i pytają: jaką

ideę starałem się wcielić

w mojego Fausta?

Jakbym sam to wiedział i mógł wysłowić! - Z nieba, przez świat, do piekła, to od
biedy byłoby już coś; Nie jest to jednak ideą, lecz tokiem akcji. Poza tym to, że
diabeł

przegrywa zakład, a człowiek błądzący i niestrudzenie dążący do tego,

co lepsze,

może dostąpić

która niejedno
Ładne

tłumaczy,

zbawienia, jest wprawdzie skuteczną i trafną
ale nie jest pomysłem na

całość

myślą,

i każdą scenę z osobna.

rzeczy by wyszły, gdybym chciał nanizać tak bogate, wielobarwne i różno

rodne życie, które zaprezentowałem w
przewodniej

Fauście,

na cienką

nić

tylko jednej

myśli!"

Goethe, Rozmcnuy z Eckermannem, przekład: Maciej Bajor
6. Mai 1827
"Da kommen sie und fragen: welche Idee ich in meinem Faust zu verkorpem
gesucht? Ais ob ich das selber wu.Bte und aussprechen konnte! Vom Himmel
durch die Welt zur Holle, das wlire zur Not etwas; aber das ist keine Idee,
sondem Gang der Handlung. Und femer, daB der Teufel die Wette verliert und
daB ein aus schweren Verirrungen immerfort zum Besseren aufstrebender
Mensch zu erlosen sei, das ist zwar ein wirksamer, manches erkllirender gu ter
Gedanke, aber es ist keine Idee, die dem Ganzen und jeder einzelnen Szene im
besondem zugrunde liege. Es hlitte a uch in der Tat ein schones Ding werden
milssen, wenn ich ein so reiches, buntes und so h&hst mannigfaltiges Leben,
wie ich es im Faust zur Anschauung gebracht, auf die magere Schnur einer
einzigen durchgehenden Idee hlitte reihen wollen!"

Goethe, Gespriiche mit Eckermann

12 marca 1828
"Tymczasem oczekujmy i miejmy nadzieję, że może za sto lat, my Niemcy zajdziemy tak daleko i osiągniemy taki stan ducha, że nie będziemy abstrakcyjnymi filozofami i naukowcami, lecz Ludźmi".

Goethe, Rozmowy z Eckermannem,

przekład:

Marta Klubowicz

12. Mlirz 1828
"Wir wollen indes hoffen und erwarten, wie es etwa in einem Jahrhundert mit
uns Deutschen aussieht und ob wir es sodann dahin werden gebracht haben,
nicht mehr abstrakte Gelehrte und Philosophen, sondem Menschen zu sein."

Goethe, Gespriiche mit Eckermann

"Sami czujemy, że gdyby nawet rozwiązano wszelkie możliwe zagadnienia naukowe, to nasze problemy życiowe nawet nie zostałyby tknięte. Jasne, że nie byłoby
już

wtedy żadnych pytań; i to jest właśnie odpowiedź."

L. Wittgenstein. "Logisch-Philosophische Abhandlung", przekład: Bogusław Wolniewicz

Wir ftihlen, daB selbst, wenn alle m6glichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht bertlhrt sind. Freilich bleibt dann
eben keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort.
L. Wittgenstein "Logisch-Philosophische Abhandlung"

FAUST
W przypadku panów samo już nazwisko
Mówi zazwyczaj o istocie wszystko,
A już wyraża ją wprost znakomicie,
Kiedy brzmi: kłamca, bóg much, uwodziciel.
No więc? Kim jesteś?

MEFISTOFELES
Cząstką tej dziedziny,
Co zła wciąż pragnie, a dobro wciąż czyni.

FAUST
A mówiąc prościej i bardziej do rzeczy?

MEFISTOFELES
Jestem tym duchem, który zawsze przeczy!
I bardzo słusznie, bo wszelkie istnienie
Zasługuje wyłącznie na zniszczenie.
Najlepiej żyłoby się w pustym świecie.
Więc wszystko to, co grzechem zwiecie,
Rozkładem, ziem po prostu, dnem i dołem,
Moim właściwym jest żywiołem.

FAUST
Cząstką jesteś,

powiadasz. Aleś jednym ciałem?

MEFISTOFELES
Skromną

ci prawdę, panie, powiedziałem.
To człowiek, ten błazeński światek, on jedynie
Za całość ma się w swojej łepetynie .
Ja jestem cząstką części, co wszystkim wpierw była,
Cząstką ciemności, co światło zrodziła,
To dumne światło, które nocy teraz,
Swej matce, dawną pozycję odbiera.
Ale wysiłki te są nadaremne,
Bo bez ciał światło pozostaje ciemne.
Ciała są jego źródłem, im urodę daje
I tylko ciało mu na drodze staje,
Dlatego wkrótce, taką mam nadzieję,
Razem z ciałami scze:tnie i sczernieje .

.........
FAUST
Za stary jestem, by się tylko bawić,
Za młody, by o niczym nie śnić.
Co może świat mi jeszcze ofiarować?
Masz wyrzec się, zapomnieć, zrezygnować!
Tak brzmi ta wieczna śpiewka przecież,
Która nas wszystkich w uszy kluje
I którą, pókiśmy na świecie,
Każda godzina wystękuje.
Tak więc ciężarem jest dla mnie istnienie,
Życie ohydą, a śmierć wybawieniem.

MEFISTOFELES
Lecz śmierć każdego przyprawia o drżenie.
Johann Wolfgang Goethe "Faust"
Przekład : Jacek Buras

FAUST
Bei euch, ihr Herm, kann man das Wesen
Gewtlhnlich aus dem Namen lesen,
Wo es sich allzudeutlich weist,
Wenn man euch Fliegengott, Verderber, LUgner heillt.
Nun gut, wer bist du denn?

MEPHISTOPHELES
Ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Btlse will und stets das Gute schafft.

FAUST
Was ist mit diesem Rlitselwort gemeint?

MEFISTOFELES
Ich bin der Geist, der stets vemeint!
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
Ist wert, d<ill es zugrunde geht;
Drum besser w:U's, dag nichts entstunde.
So ist denn al)es, was ihr SUnde,
Zersttlrung, kurz das Btlse nennt,
Mein eigentliches Element.

FAUST
Du nennst dich einen Teil, und stehst doch ganz vor mir?

MEFISTOFELES
Bescheidne Wahrheit sprech' ich dir.
Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt,
Gewtlhnlich fUr ein Ganzes hlilt
Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war,
Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den aJten Rang, den Raum ihr streitig macht,
Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so vie! es strebt,
Verhaftet an den Ktlrpem klebt.
Von Ktlrpern strtlmt's, die Ktlrper macht es schtln,
Ein Ktlrper hemmt's auf seinem Gange,
So, hoft' ich dauert es nicht lange,
Und mit den Ktlrpem wird's zugrunde gehn.

„„„
FAUST
Ich bin zu alt, urn nur zu spielen,
Zu jung, urn ohne Wunsch zu sein.
Was kann die Welt mir wohl gewlihren?
Entbehren sollst du! Sollst entbehren!
Das ist der ewige Gesang,
Der jedem an die Ohren klingt,
Den,unserganzesLebenlang,
Uns heiser jede Stunde singt.
Und so ist mir das Dasein eine Last,
Der Tod erwUnscht, das Leben mir verh<illt.

MEFISTOFELES
Und doch ist nie der Tod ein ganz willkomrner Gast.

Johann Wolfgang Goethe "Faust"

- Masz jakieś życzenia (marzenia)?
-

Sądzisz, że

'!Woje życie rozwija się w odpowiednim kierunku?

- Kierujesz swoim życiem, a może to

ktoś Tobą

kieruje?

- Wierzysz raczej:
a. w siebie?
b. w Boga?
c. w naukę?
d . w ludzkość?
e. w nic?
- Masz wrażenie, że coś
coś z tym zrobić?

Cię

w

życiu

omija? A jeśli tak, czy starasz

- Czułeś się już kiedyś tak słabym i zagrożonym, że
za czarodziejskim napojem?

się

zatęskniłeś

- Co dla Ciebie oznacza śmierć?
a. wybawienie
b. strach
c. jest mi obojętna
- Czy nosiłeś się kiedyś z zamiarem popełnienia samobójstwa?
A może już nawet podjąłeś taką próbę?
- Czy kiedykolwiek zdradziłeś

kogoś?

- Czy znasz człowieka, który 'IWoim zdaniem jest diabłem?
- Czy czułeś się kiedykolwiek diabłem?
- Czy diabeł ma płeć?
- Czy zawarłbyś pakt z
- Czy czegoś

diabłem,

brakowałoby

by spełniły się Twoje życzenia?

na świecie, gdyby diabeł nie istniał?

- Czy kiedykolwiek udało Ci się
a. byłeś tak silnym?
b. pokusa była zbyt słaba?

zwalczyć pokusę? Jeżeli

- Co dla Ciebie ma większe znaczenie -

ciało

tak, to:

czy duch?

- Seks oznacza dla Ciebie:
a. wszystko
b. coś bardzo ważnego
c. nicszczególnego
d. zupełnie nic
- Seks jest dla Ciebie:
a. złem koniecznym służącym do prokreacji?
b. rodzajem sportu?
c. wyrazem miłości?
d. obowiązkiem?
- Niewinność jest:
a. cnotą?
b. zubażeniem życia?
- Byłeś już

kiedyś

rozpaczliwie zakochany?

- Co wolałbyś powiedzieć pod koniec życia:
a. dużo wiem?
b. wiele kochałem?
- Czy masz jeszcze jakieś pytania? A może przestałeś już

pytać?

Fred Apke

- Wtllst Du noch etwas?
- Glaubst Du, dass Dein Leben sich in die richtige Richtung entwickelt?
- Lenkst Du Dein Leben - oder wirst Du gelenkt?
- Glaubst Du eher:
a. an dich selbst?
b. an Gott?
c. an die Wissenschaft?
d . an die Menschheit?
e. an gar nichts?
- Hast Du das Gefiihl etwas verpasst zu haben? - Und wenn ja - untemimmst
Du etwas dagegen?
- Hast Du Dich schon einmal so schlapp und angegriffen gefiihlt,
dass Du Dich nach einem Zaubertrank sehntest?
- Was bedeutet der Tod filr Dich?
a. Eine Erlłlsung
b. Angst
c. Er ist mir gleichgilltig
- Hast Du schon einmal mit dem Gedanken gespielt Dich umzubringen?
Oder hast Du es gar versucht?
- Hast Du schon einmal jemanden verraten?
- Kennst Du einen Menschen, der Deiner Meinung nach ein Teufel ist ?
- Warst Du schon einmal ein Teufel?
- Hat der Teufel ein Geschlecht?
- WUrdest Du einen Pakt mit dem Teufel schliessen, um Dir Deine
Wiinsche zu eńiillen?
- Wiirde der Welt etwas fehlen, wenn es den Teufel nicht gabe?
- Hast Du schon einmal einer Versuchung widerstanden - und wenn ja - meintest Du

a. Du wlirest stark gewesen?
b. Die Versuchung wlire zu schwach gewesen?
- Was bedeutet Dir mehr - der Ktirper oder der Geist?
- Sex bedeutet fiir Dich:
a. Alles
b. Sehrviel
c. Kaum etwas
d . Gar nichts
- Sex ist fiir Dich:
a. Ein notwendiges Obeł um sich fortzupflanzen?
b. Eine Sportart?
c. Ein Ausdruck der Liebe?
d . Eine Pflicht?
- Ist Keuschheit fiir Dich:
a. Eine Tugend?
b. Ein Versaumnis
- Warst Du schon einmal verzweifelt verliebt?
- Was erscheint Dir wichtiger - am Ende Deines Lebens sagen zu ktinnen:
a. Vie! gewuBt zu haben?
b. Viel geliebt zu haben?
- Fragst Du noch etwas? Oder hast Du das Fragen schon aufgegeben?
FredApke

FRED APKE
reżyser,

autor sztuk teatralnych, scenarzysta filmowy
Regisseur, Theater - und Filmautor

Ukończył szkołę aktorską w Berlinie. Jako aktor występował
w teatrach w całych Niemczech. Od 1987, podczas dłuższych
pobytów w Norwegii, pracował dla telewizji norweskiej jako
scenarzysta i aktor; jako reżyser współpracował z tamtejszymi teatrami. W 1989 prapremierowe przedstawienie jego
pierwszej sztuki odniosło duży sukces (Black Box Theater w
Oslo). W 1991 wrócił do Niemiec, gdzie jako aktor i reżyser
współpracował z różnym.i teatrami (ro.in. Kampnagelfabrik
w Hamburgu, Stadttheater w Herfordzie, Landestheater
w Detmoldzie, Stadttheater w Ftirth, Deutsches Theater
w Berlinie (Baracke), Theater am Halleschen Ufer w Berlinie;
inscenizował ro.in. sztuki Szekspira, Goethego, Nestroya,
Ibsena, Strindberga, Mastrosimone'a, Enquista oraz własne).
W 1996 roku po raz pierwszy przyjechał do Polski, by wraz
z Januszem Cichockim i Matlem Pindelem realizować
filmowo-teatralny projekt "Balance" - premiera odbyła się
w berlińskim Theater am Ufer) .
Fred Apke mieszka w Berlinie.

***
Schauspielschule in Berlin, danach verschiedene Engagements ais Schauspieler in ganz Deutschland. Ab 1987
langere Aufenthalte in Norwegen. Arbeiten ftir das
norwegische Fernsehen als Autor und Schauspieler,
Theaterregien. 1989 erfolgreiche Uraufftihrung seines ersten
Sttickes am Black Box Theater in Oslo. Ab 1991 wieder mehr
in Deutschland - und dort Schauspiel - und Regiegast an
verschiedenen Theatem (u.a. Kampnagel-fabrik Hamburg,
Stadttheater Herford, Landestheater Detmold, Stadttheater
Ftirth, Deutsches Theater Berlin (Baracke), Theater am
Halleschen Ufer Berlin - Regien u.a. Shakespeare, Goethe,
Nestroy, Ibsen, Strindberg, Mastrosimone, Enquist und
eigene Stticke)
1996 hat er zum ersten Male ftir das Film - und
Theaterprojekt "Balance" in Polen gearbeitet. (zusammen
mit Janusz Cichocki und Matl Findel - Premiere im Theater
am Ufer Berlin)
Fred Apke lebt in Berlin.
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