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MODLITWA 
DOKTORA FAUSTA 

Kiedy usiłowałem zgłębić przyczynę wszystkiego, 
cofnąć się wstecz, 
po wątły próg istnienia -
znalazłem bujną kulturę, 

to samo białko, 
ruch, 
którego cel umykał mojej wy9braźni. 
Zdławiłem niepokój, 
cień cofnął się, 

byłem szczęśliwy. 

To jest ten świat, mówiłem, 
to jest podwodny 
świat -
żaden promień nie mąci tu mroku, 
a noc r>o prostu trwa, 
bez snów, 
cudownie jałowa! 
Aż dostąpiwszy dna usłyszałem ich krzyk; 
lecz tak dojmująco cichy, 
ufny 
i częstotliwy, 
że krew ścięła się we mnie w drobne igiełki szkła 
drżące tym dźwiękiem 
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otchłani: 

Aha ata! 
To śpiewał plankton 
dążąc do ciebie skrętami ciał, 
i święci młodziankowie w piecu ognistym Baala, 

drobnoustroje 
w łakomych czeluściach jamochłonów. 

Aha ata! 
Biczyki ich głosów 
goniły za mną w eterze, 
i jeszcze wyżej, 
gdzie dźwięk rozpada się w bukiet cyfr, 
pisząc wzór Twojej harmonii. 
Biegłem, wyzbywszy się ciała, 
szlakiem gwiazd, których nie ma, 
grzałem się w blasku światła, 
którego źródła wygasły -
patrzyłem w przeszłość, 
lecz z drogi wytkniętej zboczyć nie mogłem. 
Mówiłem: to są orbity ciał; 
które w proch się rozpadły, 
to są orbity 
gwiazd. 
Aż którejś nocy obudziłem się nagle 
i usłyszałem ten śpiew 
w sobie -
i towarzyszył mi odtąd dźwigając skrobię i tłuszcz 
przez katarakty ciała, 

a krew 
leniwie tocząc się za nim 
szukała ujścia 

w rzece opływającej świat. 
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Poznałem lęk kamieni wędrujących w lawinie 
i trwałą rozpacz 
skał; 

poznałem siły bezwładu tkwiące w tęsknocie ciał 
i dynamizm przestrzeni pustynnych 
i jałowych. 
Odtąd szukałem cię w sobie 
dzieląc na czworo włos -
lecz tylko ten krzyk słyszałem, 
„Ojcze przyjdź!", · 
tylko ten krzyk. 
Dziś po latach ucieczki, 
zaczajeń i pościgów, 
widzę aż nazbyt jasno, że moja ówczesna rozpacz 
była bezprzedmiotowa, 
w istocie, 
lęk-

i słabość euklidesowego umysłu! 
Aba, 
jeśli istniejesz, 
Twój świat nie wart jest nawet wzgardy. 
Jeśli Cię nie ma, 
w eterze krążyć musi Twój śmiech. 
Oto warunek! 
Dziś mogę cię wzywać bezkarnie, 
w wielkim chórze materii -
Aha przyjdź, ojcze 
przyjdź! -
już się na krok nie ruszę 
będę Cię czekał tu, 
w tej przestrzeni bez granic, 
wywiedzionej ze słów. 

JERZY S. SITO 



Zdzisław Kępiński 

PASJA 
DOKTORA FAUSTA 
(Fragmenty eseju, napisanego na zamówienie „Dia
logu'', łaskawie udostępnione przez Redakcję i Au
tora) 

Faust Goethego zaczyna się od podpisania cyrografu 
a kończy apoteozą bohatera. „Pasję doktora Fausta" Sity 
kończy dyktowanie cyrografu, a na apoteozę wcale się nie 
zanosi. Kontrast, niewątpliwie zamierzony, obu architektur 
dramatycznych jest zbyt wyraźny, aby nie budził przypu
szczeń, że zwycięstwo Czarnych Aniołów wyrażające się 

spisywaniem cyrografu jest ich złudzeniem, że intencje 
i rachuby protagonisty przewidują ten etap na drodze da
leko zakreślonej i wiodącej ku celom nie przewidzianym 
przez ciemnych partnerów. Tym razem świadomość Fau
sta okaże się wyższa. 

* 
* * 

Zdaje się, że kontrast między zdecydowanym, uderzająco 
przy tym w każdym wypadku jednostronnym charakterem 
innych ważniejszych osób dramatu a pozornie dysplastycz
nym Faustem jest zamierzony i że właśnie w tym kontra
ście zawiera się główna idea utworu. 
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Wszystkie wyraziste figury c~chuje tu przede wszystkilp. 
praktyczna aktywność powiązana z jednoznacznością ce
lów. Jeden Faust nie wyznacza sobie nigdzie i nigdy celów 
zdecydowanych, to jest określonych w tekście i nie wyka
zuje dynamiki czy aktywności dla ich osiągnięcia. Taki 
jest jednak tylko w płaszczyźnie działań scenicznych. Wy
czuwa się wyraźnie, że poza sceną, w płaszczyźnie swego 
bytu „realnego", a więc „w głębi" stanowiącej akustyczne 
zaplecze filozofii dramatu; Faust ma dążenia bardziej zde
cydowane. 

Jeśli powiemy, że jego każdorazowi partnerzy mają ja
kieś idee, jakieś idee swego życia, swego bytu, to Faust 
wyróżnia się i odbija iia ich łącznym tle brakiem takiej 
sformułowanej idei. 

* 
* * 

Sens peregrynacji Fausta polega na tym, że bohater staje 
kolejno przed różnymi modelami' zachowań dynamicznych 
lub postaw filozoficznych, które·-są dla niego propozycjami 

, do przyjęcia lub do odrżucenia. Faust odrzuca wszystkie' 
te propozycje. Dlaczego? Czy odrzuca je _tylko ze względu 
na ich idywidualną nikczemność? Czy może dla jakiejś 

wspólnej im cechy, ale w takim razie dla jakiej? Jaka cecha 
jest im wszystkim wspólna? . 

Anioł Smierci i Anioł Rozpaczy mają idee swych dążno
ści określone jaskrawo. Obie te osobistości, ukazujące się 

jako pierwsze na scenie, podejmują akcję zdobycia du~zy 
Fausta, ale on się nimi po prostu nawet · n ie i n tere~ 
su j e. Oni go szukają - on ich nie. 

Reprezentuje on zapewne pierwia~tki obce im, a w ta
kim razie Zycie i Nadzieje, choć żadnego z tych wyrazów 
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nie wymówi. Nie pptrzebuje ich widać nazywać - nosi je 
w sobie i sobą je reprezentuje. 

* ·* 

· Spróbujmy idee reprezentowane przez wspomnianych 
już czarnych aniołów Smierci i Rozpaczy nazwać bardziej 
zgodnie z wymogami programu działania, ideologiami tych 
osobistości. Można wówczas powiedzieć, że Faust nie zdra
dza zdolności czy przynajmniej 9choty do przyjęcia ideo
logii fanatycznej i pesymistycznej. Przyjrzyjmy się teraz in
nym postaciom dramatu. 

Wagner dąży do zdobyc;ia mądrości; to jest jego ideolo
gia. Faust wypowiada si~ natomiast słowami rabbiego Jo
zuego, iż przebrnął przez cały zasób ludzkiej wiedzy, ale 
mądrości żadnej z niej nie wyniósł. 

Prezydent wprowadza motyw ideologii władzy, która 
chce zbawiać ludzi, zamienić ich w aniołów. Studenci dla 
o?miany prezentują ideologię anarchii, stylizowanej na 
modłę deklaracji dzisiejszych grup lewackich. Faust i wo
bec tych ideologii pozostaje daleki. Kacpar pragnie złota, 
majątku. Faust każe mu z braku złota zebrać łajno na 
podwórzu. 

Stara tradycja, zwłaszcza alchemiczna stwarza tu pod
stawę do gry zamiennej złota { łajna wzajemnie przecho
dzących jedno w drugie, bo identycznych w istocie. Autor 
'wprowadza nawet scenkę ewangeliczną z motywem grosza 
czynszowego, przy czym Faust idzie dalej niż Jezus gdyż 
stwierdza, że twarz władcy na monecie jest zawsze obli
czem szatana. 

Kiedy komornicy zabierają mu ruchomości, on nie zdra
dza zainteresowania tym co posiada. Kiedy oni taksują 
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wartość przedmiotów, dla niego są one bez wartości. Jed
nakże w rozmowach z Mefistofelesem · nie okazuje wcale 
zgody na postawę jednoznacznie konsekwentnej negacji. Ta 
jest cechą ideologii Mefista. Wobec wszystkich zjawisk 
i ideologii których pozytywy niejako prezentują wyznający 
je Studenci czy Prezydent, Wagrier czy Kacpar słyszymy, 
lub w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że 

m o g 1 i b y ś m y usłyszeć, negatywną ich charakterystykę 
sformułowaną przez owego n a j b a r d z i e j 1 u d z k i e
g o z diabłów. 

Negację, to jest id e o 1 ogi ę negacji i sceptycyzmu, 
Faust odrzuca tak jak inne ideologie zaprezentowane na· 
scenie. 

Czy· oznacza to wrogość wobec wsze 1 kie j możliwej 

ideologii? Nie jest to w świetle tekstu jasne i zapewne jasne 
być nie miało. 

* 
* * 

Jest pewną perwersją w zamierzeniach Sity, że wszystkie 
odrażające, obłudne, wręcz zbrodnicze konsekwencje dzia
łania bez względu, jakby się mogło wydawać, na wartość 

pobudek, ukazuje Faustowi nie żaden anioł, lecz diabeł -
Mefisto. Na pozór wprowadza to sprzeczność w założenia 
dramaturgii utworu. 

Przecież na samym wstępie piekielny anioł śmierci Difi
canus wyznacza sobie jako cel w grze z Faustem: „niech 
wyrzeknie się Słowa na korzyść działania." 

Tymczasem Mefisto po koszmarnych perspektywach 
akcji władz na rzecz wyniesienia społeczeństwa do rzędu 
aniołów, dyskredytuje właśnie wszelkie działanie, do któ
rego chciał popchnąć Faust~ Pifica.nus: ,,Zaaqrnżowałęm 
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to skromne widowisko, (pragnąc udowodnić), że sprężyna 

· działania jest sprężyną zbrodni. Działać za wszelką cenę." 
A więc Mefisto ukazując szaleńcze i zbrodnicze aspekty, 

właściwe jakoby wszelkiemu działaniu, czyni dywersję w 
polu akcji kolegi? 

Nie. - Ale to jest już sprawa zaprogramowanych przez 
autora utrudnień w przenikaniu tekstu, mających sugero
wać trudności przy rozwiązywaniu istoty problemu. 

Temat działania stoi w centrum problematyki utworu. 
Asmodeusz czuje pragnienia Fausta i triumfuje z góry: 
„Ponosi go radość działania. Już nam się z rąk nie wy
mknie. Będzie nasz". - To znaczy stanie się diabłem wcie
lonym. 

Ale już wcześniej jego kolega Dificanus wypowiada waż
ny, choć w odbiorze słuchacza mogący zaginąć postulat: 
„Niech wyrzeknie się słowa, na korzyść działania". Asmo
deusz dodaje od razu obraz następstw: „A kiedy spojrzy 
w otchłań, w świat który ucieka, (niechaj z tej perspekty
wy obejrzy człowieka) i sens ludzkich poczynań oceni na 
nowo i do stóp nam się skłoni obłąkaną głową" . (Ekspo
zycja). 

A więc nie o samo działanie chodzi, ani o samo słowo, 
lecz o charakter więzi między tymi pierwiastkami. Filozo
fia i duża i mała. Na tym miejscu interesujmy się nią jako 
czynnikiem dramaturgii utworu. 

Zwróciwszy uwagę na ten związek pochwycimy, że nie 
przypadkowo Mefisto, kompromitując działanie ludzkie, 
objaśnia, na pozór nawiasem, cel swojej dydaktyki: 

„Tym razem chciałem ci pokazać prawdę w akcji." Po
derwanie wiary w sens wszelkiego działania musi spowodo
wać ruinę wiary w idee, w prawdy leżące u podstaw dzia
łań. :M:ęfist9 - godząc pozornię w czyny, godzi <;le facto 
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w słowa, w pojęcia, przynajmniej w pewne grupy pojęć 
Fausta. 

I ta obserwacja znajduje pokrycie w tekście: Dific;:nus: 
„Winien zwątpić w pojęcia" - Asmodeusz: „Tak?" Difi
canus: „Elementarne". 

Winien zwątpić w pojęcia elementarne, a więc w zasady 
wyznaczone. 

Faust ma widać takie zasady i ma też idee, przynajmniej 
„idee elementarne". Jego filozofia, scharakteryzowana roz
myślnie ogólnikowo, ramowo, przynależy jakby do tej sa
mej monety, którą operują diabły, tyle że ukazuje s ię po . 
drugiej jej stronie: 

Faust: „Czyn jest myślą. Reszta -
to pozory! 
Chcę działać; 

chcę w działaniu rozwikłać dylemat dobra, 
które istnieje wówczas, 
gdy go nie ma!" 

Za taką możność działania gotów dać bohater każdą cenę: 
„Bóg umarł ( ... ) Idę z tobą!" oświadcza diabłu - Mefi
stofe'.e3owi. Dramat Sity jest poniekąd próbą sprawdzenia 
d i a bł a w służbie idei człowiek a. I diabeł zawodzi 
jak zawiódł Bóg; który przynajmniej o tyle przyzwoicie 
zachował się, że zgubiwszy swoją rolę - umarł . 

Poza Bogiem i poza szatanem pozostanie za opadającą 
kurtyną człowiek - samotny wobec siebie i wobec kos
mosu - zdany na siebie ale aktywny nie dla s i e b i e, bo 
dla idei I u d z k o ś ci. 

* 
* * 
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Dwukrotnie, gdyż i po mefistofelicznym „Traktacie 
o Naturze Bóstwa" i także w zakończeniu powtarzać każe 
autor swemu Faustowi zapowiedź : 

„Chcę w działaniach rozwikłać dylemat dobra, 
które istnieje wówczas, 
gdy go nie ma!" 
Gdzież istnieje tedy, skoro go nie ma? Odpowiedź wy

daje się jasna: W słowie. 

To, jak sądzę, jedna z point myślowych utworu. 
W słowach wyrażały się kierunkowe działań Prezyden

ta, pragnącego uszczęśliwić masy, a powodującego masa
krę demonstracji. W s ł o w a c h wypowiadały się anar
chiczne ideały wyzwolenia totalnego związków społecz

nych głoszone przez lewackich studentów, a dające tylko 
żer prowokacji i kompromitujące w wielu oczach lewicę 
społeczną. W s ł o w ach i łatwych do sformułowania 

ideach praktycznych wyrażały się cele dążeń Wagnera do 
wiedzy i Kacpara do Mamony. 

To jednak wszystko wychodzi na nadużycie słowa i jego 
kolosalnej misji opartej na jego kolosalnych mocach. 

Faust odrzuca jednostronne deformacje idei, odrzuca 
fałszerstwa słowne demaskowane przez życie w świetle 

działań, ale nie odrzuci samej zasady formułowania i gło 

szenia zasad elementarnych, zachowa „elementarne po
jęcia" . 

* 
* * 

„Nie Wagnerze; 
Stanowczo nie chcę zmieniać ludzi. 
Ani mnie nawet żadna nadzieja nie łudzi." 
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Do tych słów buduje autor kontrast w tekście wypowiedzi. 
jaką Asmodeusz objaśnia przedstawicielowi Ludu mecha
nizm salwy oddanej do tłumu przez gwardię Prezydenta: 

„Chcę was z ziemi podźwignąć i oczyścić z błota. 

Bo ta ziemia was więzi i duszę wam plami; 
A on chciałby was widzieć między aniołami". 

Sam diabeł więc nie potrafi dotJatrzeć się złej woli w po
czynaniach Prezydenta, który w swoim rozumieniu głos i 

sztywne ideały społecznego współżycia: . 

„Niechaj miłość zasadę współżycia stanowi; 
I niech człowiek nie będzie wilkiem człowiekowi:" 

Niech nie będzie' - Oto słowa! Słowa puste. 

Pierwszy z Ludu: „Co on mówi"? 
Asmodeusz: „Tłumaczy zasady s90Ieczne 

i dobiera stosowne przykłady: 
kura jest dla jastrzębia, niechże się nie 
wzbrania." 

Faust nie chce zmieniać ludzi w aniołów. Respektuje czło- . 

wieka w jego naturalnej kondycji. 
Będzie zmieniał raczej utopie, tnąc co jest w nich zgniłe, 

tnąc co w ogniu czyśćcowym działania okaże się diabelsko 
zgubne dla człowieka, jak owe „humanitarne" chrześcijań

sko-demokratyczne czy repu blikańsko-kwakierskie id_ee 
Prezydenta. 

Tak postępując bohater dramatu Sity ma szanse nie tyl
ko uduchowić działanie pod wiecznym i nieustającym 

działaniem na nie słowa - ale i ożywić, czyli wcielić w ży

cie słowo. Zapewne - nie bagatelne sprawy zostają na 
boku, ale Sito rozstrzyga tu losy świata w zarysach, ma
jąc pełne prawo resztę, zwłaszcza to co w życiu jest prozą 
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(utwór, weźmy pod uwagę, pisany jest wierszem) pozosta
wić widzom i ich Prezydentom. Ochroni nas jednak za to 
przed diabłami. 

* 
* * 

Jedną z ich piekielnych pułapek skonstruował wymyśl
nie sam autor. skonstruował ze słów. 
Każe on Mefistofelesowi grać z Faustem w hazard, 

w loterię o śmierć lub życie, przy czym gra oparta jest na 
schemacie zabawy w kotka i myszkę. Tam gdzie bohater, · 
a w gruncie rzeczy widz, bo na niego te pułapki zastawio
ne, spodziewa się życia, tam diabeł oznajmia mu śmierć, 
lub na odwrót. 

Podstawianka ma czysto umowną i dowolnie obraną 

podstawę w terminologii przyjętej przez Mefista: 
.,W mojej nomenklaturze, pod pojęciem „życia" 
rozumiem bunt ( ... ) 

To co jest świadomością i zgodą - umiera". 
Na wywody Mefista o sens życia i śmierci jako buntu lub 
zgody, Faust zadaje pytanie: 

„Jakiż więc cel kosmiczny? 
Harmonia? 
(Mefisto przeczy ruchem głowy) 
Zagłada ." 

Obaj omijają, udając, że go nie znali, pewne słowo, które 
nasuwa się tu jako wyjście z alternatywy i może wykazać 
jej pozorność: dialektyka. Stawanie się, a nie stawanie na 
niewzruszalnie pojmowanej pozycji i uśmiercanie, amputo
wanie organów na rzecz życia organizmu. Coś mówił o tym 
Faust bardzo jasno wcześniej . 
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Faust zna więcej niż wszyscy diabli jego „pasji" wz1ęc1 
razem; zna on wyjście z pułapki dwóch alternatyw w wiel
kich procesach dziejów kosmosu i ludzkiej historii. Znając 
wyjście dialektyczne może wchodzić w bramę między ży
ciem a śmiercią, może sprzymierzać się z każdą z tych po
tęg, gdyż żadnej i tak nie ominie ani nie uniknie, choć 
w efekcie one nikną wobec Niego. 

Dlatego w pełni logiczna i wzniosła a bynajmniej nie 
przerażająca staje się scena końcowa. 

* 
* * 

Faust dokonuje wyboru. Gotów jest podpisać cyrograf. 
Mefisto ocenia tę decyzję jako wybranie życia a więc w ro
zumieniu diabła - wybranie zgody wobec „Ładu świata", 
tak czy inaczej pojętego ładu . Faust jednak przeczy tej in
terpretacji: „Nie, diable." Nie wybiera ani życia - zgody, 
ani śmierci - buntu, tylko gotów jest przekroczyć bramy, 
wejść w strefę działania, wejść w nią ze wszystkimi moca
mi mogącymi służyć jego dialektyce, wejść w nią, jeśli bóg 
umarł - z diabłem. żaden z tamtych dwóch, tylko 
Faust - Człowiek ma świadomość, przeczucie swoich ce
lów. Wiecznie będzie do nich dążył, nie bacząc na wiecz
ność lub znikomość kosmosu. 

Nie słucha więc nawet dyktatu jakiegoś tam cyrografu, 
który Mefisto zaczyna spisywać i· także widz nie słyszy nic 
z treści tego zapisu. 

W ogłuszającym łoskocie postępu cywilizacji technicz
nej, w świście odrzutowego samolotu, niosącego nie wie
dzieć czy lot podniebny w gwiazdy czy otchłań nuklearne
go piekła, Mefisto ogłasza sens tego niepojętego grzmotu: 

23 



„To Bóg przelatuje". 
Przelatywał w tych słowach u Krasińskiego, a były pełne 
ciszy. Tu w łoskocie prowokującym gromy demiurgicznego 
stworzenia i zagłady świata diabeł ewokuje Boga - Bóg 
zjawi się w słowach diabelskich. 

A człowiek przekracza bramę z nich dwóch zestawioną 
i między nich obu, między zło i dobro wkracza w swoją 
przyszłość jako synteza dialektyczna bytu. Jest nią - tą 

syntezą, w tym jednym momencie podejmowania straszli
wej decyzji o wkroczeniu w strefę działania pod natchnie
niem słowa. Jeszcze nie wymawianego, jeszcze tkwiącego 
w jego wnętrzu, w łonie prawdy. Z chwilą podpisania cy
rografu, czyli wejścia w Bramę świata akcji, rozszczepi się 
Faust - Człowiek tragicznie i ujrzy nieuchronne zło i gro
zę wyzwoloną jego działaniami. Słowo, dotąd prawdziwe 
gdy tylko przeczuwane, zdradzi go z chwilą wygłoszenia. 
Do czegóż odwoła się, aby słowu przywrócić lojalność 

i prawdę w straszliwe realności czynu? Do swojej ludzko
ści, dotąd prawdziwie nie znanej, szukającej swego imie
nia, swego słowa, ale nie w wewnętrznym tylko, lecz i w 
zewnętrznym świecie? 

„Błyskawice; detonacje; płomienie. 
Faust dłonią zakrywa oczy". 

* 
* * 

Na odwrocie sceny Goethego w miejsce kojącego głosu 

Mater Gloriasae: „Pójdź! Ty ku wyższym strefom wznieś 
się, gdy cię przeczuje, pójdzie w ślad" (Komm, hebe dich 
zu hohern Spharen! Wenn er dich ahnet, folgt er nach) 
rozlega się prowokacyjne, „jak na wiecu", wyzwanie Me-
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fista do ryzyka czynu, i droga otwiera się nie ku niebu lecz 
ku piekłu życia aktywnego. 

Co za tą bramą? 
„Das Unbeschreib1iche hier ist's getan" - stwierdza 

Goethe w odniesieniu do tego, co dzieje się w Berg
schluchten. 

„Co niewysłowne jest, byt ziści ten" - przełożył Feliks 
Konopka na czas przyszły. 

Ku -przyszłości kieruje także Jerzy Sito wzrok pragnący 
oglądać .Słowo wcielane w Czyn, w Zycie; w procesie, który 
trwać będzie wiecznie, bez względu na wymiar wieczności . 

Zdzisław Kępiński 
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TRAKTAT 
O NATURZE BÓSTWA 

Po wielekroć opisali już koło, 
wykreślając granice bytu: 
Szatan, 
który jest igłą w owym cyrk l u u n i es i eń 
i Bóg zataczający obwód 
koncentryczny; 
sprzęgnięci łańcuchem ciążenia . 

Przestrzeń pornięd~y nimi 
- więc jednak niebo -
nie jeśt bynajmniej pusta: 
wypełnia ją - hipotetycznie -
ich wiekuista 
Energia. -

Tor lotu Boga jest wielki; 
krąży na wysokościach, 

nie omijając 
planet, 
które pierzchają w popłochu, 
dźwięk bowiem wyprzedza o rok 
jego masę. 
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Nie jest 
-- widać to jasno -
Bogiem robaków jedynie, 
ni rozhukanych koni; 
krąży On w otoczeniu własnych satelitów. 

Cherubinowie i Serafinowie, 
pomimo termicznych pancerzy, płoną 
i rzężą popiołem : 

szybkość jest bowiem za Wrotna. 

Demiurgów, 
krążących wokół Szatana, 
pokrywa warstewka pyłu: 
sypią siQ na nich 
- jak twierdzą -
zetlałe masy 
Boga. 
Orbity ich są niewspółmierne. 
Szatan 
jest Przeciw - Bytem 
Boga, 
Bóg -
Przeciw - Bytem Szatana. 
Nie widzą się wzajemnie, 
pogrążeni 

w 'sobie. 

Każda cząstka Szatana 
ma swoją przeciw - cząstkę w Bogu, 
i każda cząstka Boga 
dokładny odpowiednik w cząstce 
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przeciwstawnej. 
Przy lada zetknięciu unicestwiłyby się 
i wchłonęłyby nawzajem, 
tworząc próżnię 

zupełną. 

Lecz kiedy Szatan 
spada w kolejną otchłań 
- a tor jego lotu 
usiany jest przecież wyrwami ~ 
Bóg zniża gwałtownie swój lot, 
i słyszeć się wówczas daje 
Muzyka sfer, 
przeciągły skowyt łańcucha. 

I choć nie wiedzą wcale o swoim Przeciw - Istnieniu, 
kiedy tutaj, na ziemi 
jedyne, uwierz mi, miejsce harmonii 
absolutnej -
gruchnie strzał i zawoła ktoś: 
„Boil:e"!, 
Szatan budzi się nagle, 
czyni gwałtowny ruch 
głową, 

lecz nim oopowie, 
odlatują 

obaj . 

lf:RZY S, SITO 



Grzegorz Sinko 

DOKTORA FAUSTA 
PODRÓŻ PRZEZ WIEKI 
(Fragmenty) 

Najpierw była stara opowieść o czarach i pakcie z moca· 
mi ciemności - o Szymonie Magu, Cyprianie z Antiochii, 
Gerbercie-Sylwestrze Drugim - powtarzana z trwogą, spi· 
sywana bliźnim ku przestrodze przez dobrych braciszków. 
Wędrowała w półmroku czasów, nadnaturalna, a przecież 
zwyczajna jak sam Zły Duch i wszystkie sprawy jego, któ· 
rych odrzekamy się i dzisiaj w imieniu nowonarodzonych. 
Dopiero gdy żywa jeszcze magia spotkała się z wielkim 
wybuchem doczesności, stara historia zaczęła nabierać bar
wy i blasku. Oplotła się koło półlegendarnej osoby doktora 
Fausta, słuchacza nauk tajemnych, w Akademii Krakow
skiej, zaczęła wypływać w korespondencji humanistów, 
rosnąć w naukowych traktatach o demonologii, by wreszcie 
wydobyć się na światło literatury w okrzepłej już, mieniącej 
się pełnią barw postaci. 

Wydana przez Spiessa we Frankfurcie w r. 1587 Historia 
von D. Johann Fausten, dem weltbeschreyten Zauberer 
und Schwartzkunstler ma w sobie jeszcze prostą wiarę, na
dającą magii piętno niewymuszonej bezpośredniości, a rów· 
nocześnie wchłania już dorobek Renesansu. Nadprzyro· 
dzony motyw i wypełniające go ludzkie treści łączą się 
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spontanicznie, nie artystycznie; dzieło kształtuje historia, 
którą chwytamy tu na samym przejściu do literatury. 

W krzepkiej Lutrowej niemczyźnie, o której pięknie sta
nowi właśnie jej surowa nieporadność, rozwija się naraz 
kilka wielkich tragedii nowożytnego człowieka i świata. 
Już w swej pierwotnej postaci zakreśla legenda magiczny 
krąg mikrokosmosu-jednostki i makrokosmosu-społeczeń
stwa, pochyla się nad indywiduum i śmie zaglądać w 
otchłanie nieba. Pada na nią poświata komety i tęczy z DU
rerowskiej Melancholii. Sprawa toczy się nie przy brzęku 
szpad, szeleście koronek i westchnieniach rozkoszy, jak 
w romańskiej legendzie o innym śmiałku - Don Juanie, 
ale w czarnej godzinie, jaka nieuchronnie przypada kiedyś 
w udziale człow\ekowi, który dał się skusić zwodnym uro
kom sztuk wyzwolonych. (. .. ) 

Na prawach jarmarcznej historii książka Spiessa szybko 
robiła kariery w środkowej i północnej Europie. Na an
gielski adaptował ją w 1592 roku niejaki „P. F., Gentle
man" i w tej formie trafiła w ręce artysty, zdolnego do
strzec tkwiące w niej wielkie możliwości - Christophera 
Marlowe. Idąc wiernie (ze skrótami tylko i przesunięcia
mi) za prozaiczną w.ersją i zachowując jej pierwotną rów
nowagę tragizmu i humoru, wydobył on po raz pierwszy 
tkwiące w niej problemy. Nienasycenie wyraził w obowią
zującym odtąd wielkim monologu wstępnym. Zgodnie z teo
rią renesansowej virtu nadał Faustowi rysy tytaniczne - bo
hatera dążącego poprzez naukę do zdobycia świata i do 
pełnego rozwoju własnej osobowości. Motywy legendy 
znacznie pogłębił; wstrząsające lamenty - D. Fausti We
heklag von der Hellen - przetworzył w tragedię o wiecz
nej zagładzie jako nazbyt okrutnej karze za grzech do
czesny; z Heleny - pierwotnie zwykłego succuba - uczy-
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nil symbol klasycznego piękna i kazał go pokochać Fau
stowi, by dowieść, że ta miłość na równi z ukochaniem 
wiedzy i prawdy niesie śmiertelną grozę. Wreszcie Marlo
we - ateista, tajny agent i demoniczny cygan - po raz 
pierwszy włożył w bohatera legendy wiele z samego sie- . 
bie. Doktor Faust, który na kilka lat przedtem otrzymał 
dar słowa, nabrał teraz świadomości. 
Nadchodzące czasy nie sprzyjały wszakże sławie jego 

imienia. Siedemnaste stulecie, łamiące się z sobą boleśnie 
na drodze do Wieku światła, nie wchłaniało ani średnio
wiecznego mitu, ani renesansowego apetytu życia. Na 
pierwszy plan wysunął się bohater romański, równie jak 
Faust wyzywający prawa boskie, ale wolny od Dlirerow
skiej zadumy. Cyprian z El Magica Prodigioso Calderona 
sprzedaje duszę za wdzięki Justyny, a również u Don Jua
na bunt przeciw uznanemu porządkowi wszczyna się zjed
nego tylko powodu - kobiety. Choć bunt ten doprowadzi 
do wyzwania rzuconego samemu najwyższemu Gwaranto
wi tego porządku, czy do jałmużny danej u Moliere'a „pour 
l'amour de l'humanitee", wiodąc przez to do ideałów roku 
1789, to w każdym razie wydaje się płytszy, a już na pew
no mniej refleksyjny i przemyślany. Ten właśnie rodzaj 
buntu i ten bohater bierze jednak górę na prawie dwa stu
lecia, w których Faustowi przypada rola dość skromna -
moralizatorska i komiczna. 

Wprowadzony do teatru przez Marlowe'a i w kostiumie 
aktorskim re-importowany do swej niemieckiej ojczyzny 
przez trupy „angielskich komediantów", staje się Faust 
bohaterem sensacyjno-moralizatorskich widowisk ludo
wych. Wkrótce jego postaci wyrastają garby komiczne. Jak 
słusz ie zauważyła E. M. Butler, nadchodzące Oświecenie 

próbuje zniszczyć zakorzeniony w magii motyw przez kpi-
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nę. Zamiast Wagnera towarzyszem Fausta, a z czasem na
wet odtwórcą jego roli staje się . Arlekin, Scaramouche, 
Punch i Hanswurst. Płaskość n~znych konceptów, ·jakie 
pozostały z historii Fausta po jej rozbiciu si~ o nowego 
oświeconego ducha, ilustruje dobrze wersja angielska z ro
ku 16_85 The Life and Death of Dr. Faustus, Made into 
a Farce pióra Williama Mountforta, za którym w Anglii 
toczy się błazeński tłum innych fars i wykpionych przez 
Pope'a w Duncjadzie burlesek. Swoje dno osiągnęła ta ten
dencja w Niemczech na początku XVIII wieku w sztuce 
o Fauście, odgrywanej przez trupę psów tresowanych Ru
dolfa Langa. Jedynie teatr marionetek - naturalny przy-
bytek dziecinnej cudowności - dał Doktorowi lepsze 
schronienie. W gościnie u Kasperlego zdołał Faust, choć w 
uproszczonej postaci, zachować cząstkę swej pierwotnej 
wielkości. Zycie dawała mu tutaj wiara; jeszcze z począt
kiem XIX wieku jeden z ostatnich wielkich niemieckich 
lalkarzy, Geisselbrecht, zrezygnował na starość z grywania 
Fausta w swym teatrzyku, niepokojąc się, iż wypowiadane 
zaklęcia i oddawanie się diabłu w opiekę może się okazać 
aż nazbyt skuteczne. 

Nie powiodła się próba godzenia Fausta z ideami Oświe
cenia, zamiast_ (jak przedtem) zwalciania go przy pomocy 
tych idei. Walcząc o literaturę narodową z Gottschedem 
(który właśnie wykpiwał niemiłosiernie ludowe sztuki 
o Fauście) i zwracając się ku świetnej niemieckiej przeszło
ści, musiał si~ Lessing niemal z urzędu zająć motywem Fau
stowskim. Swiadectwem odniesionej w tym spotkaniu po
rażki jest fragment dramatyczny i ogłoszony pośmiertnie sce
nariusz. Oświeceniowy racjonalista nie mógł się pog.odzić 
z potępieniem jako karą za pójśde za głosem najszlachet
niejszego z popędów - dążenia do prawdy. Faust ' musiał 
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zostać zbawiony, a w jednej z projektowanych wersji miał 
nawet w ogóle zniknąć przeds!awiciel · nadprzyrodzono
ści - ~efisto, zastąpiony przez zwykły sceniczny „czar
ny charakter". Jak żałosne wyniki dało takie mieszczańskie 
urealnienie i natrętna racjonalizacja legendy w połączeniu 
z Oświeceniowym sentymentalizmem, świadc~y Faust P.au
la Weidmanna z roku 1775, obwołany zgodnie przez póź
niejszą krytykę za nieudolne połączenie Saary Sampson 
Lessinga, Raju utraconego Miltona i Mesjasza Klopstocka. 

Dopiero w rękach poetów burzy i naporu (Milller, Lenz, 
Klinger) temat Fausta zaczął znowu nabierać życia. Wiel
bicielom oryginalności i nieskrępowanego geniuszu bohater 
legendy ukazał się jako idealne wcielenie tych właśnie walo
rów. Z kręgu m~odych buntowników wyszły też pierwsze 

· pró~y. z kt~rych narodzić się miał arcydramat Goethego 
(U rfaust, 1775): 

„Twór niewymierny'" Goethego zawarł w sobie w o~ta
tecznej ·wersji całą mądrość największego geruusza litera - . 
tury światowej i całe piękno poezji niemieckiej, jaka była 
przed nim i miała się po nim narodzić. Zmieniając zdanie 
autora, rzec można by, że to o nim, pie o Shakespearze, 
można mpwić bez końca. („ .) _ 

Pomijając głośne w swoim czasie i nawet skutecznie ry
wa.lizujące na scenach z Goethem opracowania melodra
matyczne, których głównym ·punktem są ):>erypetie. trój
kąta' Faust - Gretchen - Helena, wypada zwrócić uwagę 
na kilka· dzieł z Faustowskiego nur:tu indywidualiŚtycz
nego. 

Jak niedobry cień kładzie się na całej . tej tendencji 
wpływ Manfreda - najbardziej skabotyniałego ~dywidua
listy z całej galerii „bohaterów bajronicznych". Z jego bez
pośredniego natchnienia rodzi się ro.in. fragment Fausta 
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Puszkina (1825), ale w przeciwieństwie do Byrona autor 
miał tu na tyle zdrowego rozsądku, że swego bohatera, 
którego główną dolegliwością jest - nuda, potraktował iro
nicznie. Przezwyciężyć bajronowski stereotyp udaje się tyl
ko niewielu, wśród nich przede wszystkim Nicolausowi Le
nau; Jego poemat dramatyczny Faust z roku 1836 (osta
teczna redakcja 1840) może stanowić do dzisiaj żywą pro
pozycję czytelniczą. 

Autor poematu to jedna z najtragiczniejszych postaci 
epoki i późniejszy pensjonariusz słynnego zakładu w Ober
dobling pod Wiedniem; jego Faust jest wyrazem niekłama
nego romantycznego obłąkania buntem przeciwko Bogu 
i porządkowi świata. Krzyk poety wybucha w liryce to na
strojowo brzmiącej echami Schilf lieder i Pocztyliona, to 
strzelającej bluźnierstwem w scenie burzy na morzu, to 
zgrzytającej makabrą w momencie, gdy z pięknego jeziora 
Mefistofeles wydobywa kości utopionego noworodka -
Faustowego syna. Niby natarczywy refren powtarzają 

się ciągle w ustach szatana ·własne słowa Fausta, wypowia
dane ongiś z entuzjazmem, a potem powtarzane szyderczo, 
gdy rozszarpany zostaje kolejny złudny ideał bohatera. ( ... ) 

Pełną uwodzicielską siłę nadał wkrótce temu pomysłowi 
Charles Gounod (1859), a wprawką, poprzedzającą jego 
operę, był scenariusz Heinego do baletu o Fauście, zamó
wiony przez dyrektora jednego z teatrów londyńskich 

w roku 1845. Pozostał z tej imprezy wydany w roku 1851 
„poemat taneczny" prozą Doktor Faust. Powaby opery 
i baletu źle się jednak godzą z tematem poczętym w pra
cowni uczonego pod patronatem Diirerowskiej Melancholii. 
Libretto Barbiera i Carrego wraz z muzyką Gounoda zabi
ło w świadomości tłumów całą wielkość historii Fausta, spro
wadzając ją do powszedniego przypadku uwiedzenia· mało-
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letniej przez lubieżnego belfra. Nawet Heine, który w pro· 
gramowy sposób chciał się tu przeciwstawić Goethemu, 
ściągnął tragedię metafizycznego nienasycenia do horyzon· 
tów łoża, zmieniając szatana - postać bądź co bądź wzbu
dzającą szacunek, opromienioną blaskiem buntu i rewolu
cji - w proste wcielenie popędów płciowych - Mefisto
felę. 
Drogą, która miała prowadzić naprzód, a nie na melo

dramatyczne mielizny, okazało się organizowanie spotkań 
Fausta z innymi odpowiednimi po temu bohaterami. Karl 
Gutzkow pokazał takie spotkanie z Hamletem (Hamlet in . 
Witenberg, 1835). Książę Panii już śmiertelnie a jeszcze 
cnotliwie zakochany w Ofelii; spotyka w Wittenberdze Fau
sta i jego piekielnego sługę. Ten wywołuje przed Hamle
tem obraz ukochanej , ale jako że sprawa dokonuje się przy 
pomocy sił nieczystych, Ofelia ukazuje się w postaci zmy
słowej uwodzicielki, która łamie charakter księcia i czyni 
go niezdolnym do podjęcia ciężaru zadań, czekających go 
po powrocie do kraju. I tutaj wielkie możliwości, leżące 
w spotkaniu dwóch typowych renesansowych Burtonow
skich melancholików utonęły w melodramatycznym ekspo
nowaniu motywu miłosnego. 

Równie płodne a lepiej wykorzystane spotkanie ogląda
my w tragedii Christiana Dietricha Grabbego Don Juan 
und F(lust (1829). Możliwości są tu ogromne: można np. 
rozdzielić między dwóch protagonistów cechy charakteru 
Fausta, tkwiące w nim od początku, i zawsze przysparza
jące kłopotu przy ich łączeniu - apetyt życia i użycia oraz 
kontemplacyjną postawę uczonego. U Grabbego kluczo
wym motywem stają się konkury obu bohaterów do wdzię
ków Donny Anny. W tej rywalizacji Faust nie ma okazji, 
by ukazać to wszystko, co czyni go jedną z najbogatszych 
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postaci w literaturze światowej, natomiast Don Juanowi po· 
wodzi się świetnie, przynajmniej z literacko-artystycznego 
punktu widzenia. ( .. . ) 

Jeśli rozwinięcie motywu Fausta - jednostki doprowa
dziło po ·ooethem do powstania w XIX wieku kilku wy· 
bitnych dzieł, wśród których prym dzierży do dzisiaj po
rywająca wersja Lenaua, to znacznie trudniejsze okazało 
się naśladowanie arcy-poety w ukazaniu „wielkiego świa
ta" - kolei Fausta jako wcielenia drogi całej ludzkości. 

Klinicznym przykładem jest tu płód jednego z najżałośniej
szych grafomanów epoki wiktoriańskiej w Anglii - Festus 
Philipa Jamesa Baileya, który laury popularności u współ
czesnych i kpiny potomnych dzieli tylko z Martinem Far
quharem Tupperem, autorem zbioru bełkotliwych aforyz
mów Proverbial Philosophy. Dzieła Baileya, które w kolej
nych wydaniach - od roku 1839 do ostatecznego w roku 
1889 - puchły niby potworny zakalec do 52 aktów i ośmiu
set stron bitego nonparelu, nie uwzględniła w swej mono
grafii nawet pracowita panna Butler. ( ... ) 

Jedyne dzieło Faustowskiego nurtu uniwersalistycznego, 
które doczekało się trwałego uznania, Tragedia człowieka 

Imre Madacha (1861) zawdzięcza swe powodzenie precyzji 
założeń, które mocno trzymają w karbach rozlewny temat. 
Zakład między Bogiem a Lucyferem polega na tym, że 

przez poznanie ponurego obrazu przyszłości rodu ludzkie
go Adam ma zostać doprowadzony do rozpaczy i zwąt
pienia w życie. Jako jedyne narzędzie działania daje Bóg 
szatanowi tylko dwa drzewa w raju. Od tego punktu wyj
ściowego rozpoczyna się seria obrazów z histo.rii ludzkości, 
z których każdy wciela kolejny z ideałów Adama, aby ziścić 
go w błocie i hańbie. ( .. ) 

W wiek dwudziesty z bliską nal)l już problematyką 
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wprowadza czytelnika Faust Ferdynanda Avenariusa (1919), 
dzieło zasłużonego poety, wydawcy od r. 1887 czasopisma 
Der Kunstwart i pioniera krzewienia kultury w założonym 
przez siebie Towarzystwie Dtirerowskim. Rzecz rozgrywa
jąca się w Rzymie i reformacyjnych Niemczech należy do 
Faustowskiego nurtu „panoramicznego". W dość martwej 
dziewiętnastowiecznej konwencji profesorskiej zostaje zary
sowany tzw. „obraz epoki" - renesansu i reformacji, na
tomiast idee Fausta, który w wojnie chłopskiej walczy na 
czele oddziału studenckiego, pozostają wyraź.nie pod wpły
wem wydarzeń współczesnych autorowi. Przy ognisku ma 
Faust widzenie przyszłości: ukazuje mu się człowiek-bestia 

i tańce paskarzy dokoła wora z pieniędzmi. Zakończenie 
stanowi scena bardzo piękna, choć trudna do realizacji 
w teatrze bez sukursu techniki filmowej. Ponad pandemo
nium wojny i spekulacji ukazuje się na niebie olbrzymia, 
wykrzywiona szaleństwem twarz człowieka. W miarę jak 
Faust, mimo całego oglądanego bestialstwa, dochodzi do 
uznania w człowieku boskiego pierwiastka, rysy twarzy ła
godnieją, aż w końcu staje się , ona szlachetnym obliczem, 
przypominającym Goethego w jego pogodnej starości. 

Zgodnie z dedykacją dramatu „den Werdenden" („tym, 
którzy się stają") , głowa oświadcza: „Jam jest bóstwem, 
które staje się w człowieku". 

To zrozumienie jest dla Fausta zastrzeżoną w układzie 
(jak u Goethego) najpiękniejszą chwilą, Mefisto, który 
z rycerza zmienił się stopniowo w szpetnego demona, ude
rza go nożem w serce. Faust umiera. „Widać tylko szerokie 
niebo w całym majestacie. Gwiazdy błyszczą w błękitnej 

nocy. Panuje najgłębsza cisza. Po długiej chwili spada kur
tyna". Na progu nowej epoki ciąg Faustowski · zamyka się 

pięknym hołdem złożonym pam_ięci i ideałom Goethego. 
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Obydwie sceniczne wersje Fausta z lat po pierwszej i po 
drugiej wojnie światowej wyrosły, co ciekawe, z gruntu jak 
najbardziej obcego legendzie - z francuskiego obszaru ję
zykowego, na którym historia Doktora nigdy dobrze się 

nie udawała. Obydwie usiłują zerwać z tradycją - czy to 
legendy, czy Goethego. Obydwie wreszcie próbują odnieść 
się do tematu z ironicznym dystansem. Pierwsze z tych dzieł 
to La mort du Docteur Faustus Michela de Ghelderode 
(1926, grane 1928), a drugie - dwa fragmenty Paula Va
lery, zatytułowane Mon Faust (1946). 

Kiedy młodzieńczą „tragedię jarmarczną" Ghelderode"ą 
pokazała po raz pierwszy na scenie w Paryżu pani Autant
-Lara, hałasy zachwytu dla „teatralizacji teatru", jaką 

rzecz prezentuje w klinicznej niemal formie, zagłuszyły 

wszelkie inne rozważania. Po trzydziestu latach forma ta 
(akcja we F landrii w XVI wieku i współcześnie na symul
tanicznej scenie, równoległe monologi, natrętne akcentowa
nie aktorskości i nierealności postaci, pandemonium kaba
retowe z głośnikiem jako rezonerem) wydaje się wręcz ba
nalna, a dowcipy - błazeńskie i zwietrzałe. Pozwala to 
jednak zwrócić baczniejszą uwagę na sens sztuki. 

Okazuje się, że pod epatującymi błyskotkami ma go ona 
bardzo niewiele i że Ghelderode'owi nie udało się (jak 
udało się jego koledze w Orfeuszu) zachować pod awan
gardowymi błazeństwami głębszej myśli starego mitu. ( ... ) 

Rzecz cała czyni wrażenie jakby Ghelderode za patrona 
swych ongiś szokujących „kawałów" obrał właśnie ana
chroniczne kpinki Meilhaca i Halevy'ego, a za parodiowane 
dzieło przyjął - libretto do opery Gounoda. Z treści mo
tywu Faustowskiego nie mogło pozostać nic, poza ordy
narnym uwiedzeniem; przeskoki w czasie, teatralizację tea
tru zdublowaną sceną na scenie, zagubienie samego siebie, 
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aluzje do literatury zalewającej wszystko sosem nudy, czy 
kabaretowe orgie nowoczesności AD. 1926 można było 
właściwie pokazać pod jakimkolwiek innym pretekstem. 
Poza zdobyczami czysto teatralnymi sztuka wydaje się 

wyjątkowo uboga. O ileż więcej w równie błazeńskiej 

formie zdołał powiedzieć Witkacy o sztuce i narodzinach 
artysty w podobnej tematycznie Sonacie Belzebuba! Faust 
Ghelderode'a to ani mały, ani wielki świat, tylko po pro
stu teatr czy kabaret, do tego mocno już trącący myszką. 
Większe ambicje intelektualne mają dwie „próbki" Pau

la Valery : niedokończona komedia Lust, la demoiselle de 
cristal i takaż „feeria dramatyczna" Le solitaire ou fes ma
ledictions d'Univers, obie poczęte w roku 1940. ( ... ) 

Komedia Lust miała być, jak się zdaje, ironicznym trak
tatem o zdepersonalizowanym, unaukowionym i zintegro
wanym w uregulowane życie pierwiastku Zła, o prawdzi
wym piekle, do jakiego doprowadziła ludzkość Faustow
ska namiętność wiedzy, a także o komicznym upadku nie
osiągalnego dotąd dla piekieł bohatera dzięki kobietce 
o symbolicznym imieniu Lust - Rozkosz i Chuć zarazem. 
W istniejącym fragmencie komedii drugi motyw dość wy
raźnie zaczyna brać górę nad pierwszym, co stanowi jesz
cze jeden dowód , jak wrażliwa jest historia Fausta na 
wszelkie obce wtręty - w tym wypadku na dławiący ją 
bulwarowy motyw szefa i pięknej sekretarki. 

Feeria dramatyczna Le Solitaire rozwija motyw Manfre
da oraz sceny z Arielem na początku drugiej części Fausta 
Goethego. Główny akcent spoczywa tu na poezji - na mo
nologu plującego goryczą Samotnika, spotkanego przez 
Fausta na szczycie góry, oraz na pieśniach elfów, kojących 
bohatera po strąceniu go ze szczytu przez szalejącego od
ludka. Morał sceny na szczycie, w której Samotnik zmienia 
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się w końcu w wilkołaka , to, obok inwektyw przeciw myśli 
ludzkiej i przeciw mowie jako narzędziu błędów („Rze
czywistość jest absolutnie niekomunikatywna"), stwierdze
nie, że samotność jest gorsza od szatana i zmienia człowie
ka w dziką bestię. ( ... ) 

Nie jest rzeczą przypadku , że jedyne dzieło francuskie, 
traktujące o temacie paktu ze Złem w sposób nie błazeń
ski i nie fragmentaryczny, wyszło spod pióra autora, prze
syconego filozofią niemiecką i nawykłego do niemieckiego 
sposobu myślenia - Jean Paul Sartre'a. Ale jego Diabeł 
i Pan Bóg (195 I) bierze s ię z natchnienia nie tyle historią . 
Fausta, ile - Branda Ibsena, który zresztą właśnie w okre
sie pisania tej tragedii równie jak potem Francuz zagłębiał 
się w pismach Sorena i Kierkegaarda. Z tego to może źródła 
wywodzą się wspólne cechy obu bohaterów: bezkompromi
sowość w służbie wytkniętemu celowi i dążenie, by zawsze 
być sobą . Obaj samotnicy spotykają s ię z podobnym trak
towaniem przez otoczenie: para fianie Branda porzucają go 
dla nadciągającej ławicy śled zi, chłopi Goetza nie dowie
rza ją jego refo rmom i wolą słu chać jowialnego świętokupcy 

Tetzla. Naukę ca ritatis, którą zamyka się dzieło Ibsena, 
głos i u Sartre'a Hilda ; oba dzieła służą w końcu odrzuce
niu zasady „wszystko albo nic". Brand przed śmiercią wąt
pić zacznie w swój ideał, Goetz zaś, odsłużywszy lata u sza
tana, a rok i jeden dzień u Pana Boga, dochodzi do praw
dy, że dobro i zło są nierozłączne. ( ... ) 

Faust dwudziestego wieku , który wraz z księgą Spiessa, 
Marlowem i Goethem wzniósł się na szczyt stuleci , · został 

co prawda już napisany, lecz w prozie, nie w d ramacie: to 
Doktor Faustus Thomasa Manna. ( .. ) 

Taka jest obiektywna historia motywu, który u Goethe
go zrodził dramat dla wszystkich czasów i narodów, 
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a u Manna najpiękniejszy i najgłębszy traktat o miłości 

ojczyzny, jaki zna piszący te słowa. A jeśli wolno na mar
ginesie całej historii dopisać jakiś komentarz, to ten, że 

w rzeczywistości tragedia Fausta przydarza się bardzo czę

sto - tylko nie geniuszom, ale właśnie Wagnerom i Zeit
hlomom - nieszczęsnym studiosis, którym w jak iejś go
dzinie staje przed oczyma pustka miernoty i zmarnowanych 
lat, a po których pilne duszyczki żaden Mefisto nie kwapi 
się z darami wiedzy, sztuki i życia. „A tej to myśl i się 

sprzeciwiajcie, mocni w wierze, wiedząc, iż toż utrapienie 
potyka braterstwo wasze, które jest na świecie. Amen''. 

Grzegorz Sinko 
Dialog marzec 1963 
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