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W opracowaniu muzycznym wykorzystano fragmenty następujących utworów: 

Ludwig van Beethoven Sonata Op. 111 , III Leonoren - Ouverti.ire Op. 92, Johann 
S. Bach Partita, Anton Webern Kahl Reckt der Baum z Fi.inf Lieder Op. 3, Gustaw 

Mahler Der Abschied, Richard Wagner Lohengrin , Vorspiel zum l Akt, Franz 

Schubert Im Dorte, z Winterreise Op. 89, D 911, Robert Schumann Zwielicht, 

z Liederkreis Op. 39, Bernd Alois Zimmermann Lamento, z Requiem fi.ir einen 

Jungen Dichter, Richard Strauss Salome, Fryderyk Chopin Walc, Op. pośm . , 

Paweł Mykietyn Piano concerto. 

Wszystko dają bogowie, wielcy nieskończenie, 

Swym ulubieńcom w całości: 

Wszystkie nieskończone radości, 

Całe nieskończone cierpienie. 

Johann W Goethe 
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Trudne dzieło sztuki przybliża 
ku Bogu tak jak na przykład bitwa, 
burza morska, zagrożenie życia, 

wywołuje bowiem nastrój religijny, 
pobożne pragnienie błogosławień
stwa, pomocy i łaski. 

Thomas Mann (ur. 6 VI 1875 w Lubece, zm. 12 VIII 1955 w Kilch
bergu k. Zurychu) pochodził ze starej patrycjuszowskiej rodziny kupieckiej. Po 
śmierci ojca, senatora Lubeki (1891) i likwidacji firmy przeniósł się z rodziną do 
Monachium. W 1905 poślubił córkę monachijskiego profesora Katję Pringshe
im. W 1919 otrzymał doktorat h.c. uniwersytetu w Bonn (odebrany w 1936 
i przywrócony w 194 7). W 1927 na zaproszenie Pen-Clubu złożył wizytę 

w Warszawie. 1933 - po dojściu Hitlera do władzy wyemigrował do Szwajcarii; 
od 1939 - na emigracji w USA. W 1944 otrzymał obywatelstwo amerykańskie. 
1952 powrócił do Szwajcarii, w 1955 otrzymał honorowe obywatelstwo miast 
Lubeki i Weimaru oraz został członkiem Niemieckiej Akademii Nauk. 

Ważniejsze utwory: debiutował nowelą „Upadła" (1894). Pierwszym wielkim 
sukcesem staje się powieść „Buddenbrookowie" (1901), za którą w 1929 otrzymał 
Nagrodę Nobla. 1903 powstają nowele: „Tristan", „Tonio Kroger". 1912 - „Śmierć 
w Wenecji" - w osobie bohatera Aschenbacha Mann zawarł cechy Goethego i kom
pozytora Gustawa Mahlera. 1924 ukazała się „Czarodziejska Góra'', powieść będą
ca jednym z najświetniejszych osiągnięć Manna. Utwór podsumowuje duchową sy
tuację Europy w przededniu wybuchu I wojny światowej. W latach 1933 - 1942 po
wstaje tetralogia oparta na biblijnej historii o Józefie pt. ,,Józef i jego bracia", 
w 1939 powieść ,,Lotta w Weimarze". W 1947 Mann wydaje powieść ,,Doktor Fau
stus". W 1954 - powieść „Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla". 
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Thomas Mann 

JAK POWSTAŁ DOKTOR FAUSTUS 
Dzięki włączeniu postaci narratora zyskałem jednak przede wszystkim 

możność rozegrania opowieści na dwóch płaszczyznach czasu i polifonicznego 
przeplatania przeżyć, które wstrząsają piszącym, podczas gdy pisze, z przeżycia
mi, o których tylko opowiada, tak że drżenie jego ręki da się dwuznacznie, a jed
nocześnie również jednoznacznie wyjaśnić wibracjami od dalekich wybuchów 
bomb a przerażeniem wewnętrznym. 

Fakt, że profesor gimnazjalny Zeitblom rozpoczyna pisanie tego samego 
dnia, którego w rzeczywistości ja sam rzuciłem pierwsze linijki na papier, jest 
charakterystyczny dla całej książki: dla szczególnej, jej tylko właściwej 

prawdziwości, która z jednej strony jest chwytem artystycznym, nieustanną nie
jako grą zmierzającą ku osiągnięciu pełnej , niekiedy aż nieznośnej realizacji fik
cji, tj. biografii, i ukazaniu postaci Leverktihna, z drugiej jednak strony dotąd mi 
nie znaną fantastyczną mechaniką, zdumiewającą swą bezwzględnością, techni
ką montowania faktów realnych, historycznych, osobistych, a nawet literackich 
w ten sposób, że - niemal, jak w owych „panoramach'', które pokazywano mi 
w czasach dzieciństwa - z trudem można rozpoznać, gdzie namacalnie realne 
rzeczy przechodzą w iluzoryczność i perspektywiczne malowidło. Ta stale mnie 
zaskakująca, a nawet budząca we mnie zastrzeżenia technika montażu łączy się 
ściśle z koncepcją, z samym „zamysłem" książki, a także z osobliwym, jedynie 
tu dopuszczalnym rozluźnieniem rygorów psychicznych, z których powstała, 
podwójnym jej charakterem - przetransponowanej i zarazem czystej bezpośre
dniości dzieła intymnego i spowiedzi z całego życia, co - dopóki pisałem odsu
wa ode mnie wszelką mys1 o dalszym jej życiu publicznym. 

Tragedia Leverktihna przeplata się tu z tragedią Nietzschego, którego na
zwisko przezornie ani razu nie pojawia się na kartach książki, właśnie dlatego, 
że zamiast niego występuje ów euforyczny kompozytor, tak że on sam istnieć 
już nie może; dosłownie jest tu przeniesiona przygoda Nietzschego w kolońskim 
burdelu oraz cała symptomaty ka jego choroby. 

Ponieważ w całej powieści jest tak wiele „Nietzschego", że nazywano ją po 
prostu powieścią o Nietzschem, łatwo już dopatrzyć się w owym trójkącie Ad
rian - Marie Godeau - Rudi Schwerdtfeger cytatu z oświadczyn Nietzschego 
o rękę Lou Andreas za pośrednictwem Ree, oraz o pannę Trampedach poprzez 
Hugona von Senger (który był z nią zresztą już na wpół zaręczony). Lecz ten 
właśnie epizod, rozpatrywany od strony Leverktihna, jest raczej reminiscencją 
szekspirowską - cytatem z sonetów, które Adrian stale ma przy sobie, a których 
„akcja", motyw: poeta - ukochana - przyjaciel, a więc zdradzieckich zalotów, 
powtarza się również w kilku jego dramatach. 
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Grzegorz Jarzyna (ur. 1968) ukończył filozofię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i reżyserię w krakowskiej PWST. Był studentem Krystiana Lupy 
i jego asystentem przy „Lunatykach" Brocha. Niejako w polemice artystycznej 
ze swoim mistrzem wystawił w Krakowie „Małych Lunatyków". Jeszcze przed 
studiami odbył szlakami Grotowskiego i Brooka podróże do Indii i w tropiki. 
W teatrze zawodowym zadebiutował w 1997 przedstawieniem „Bzik tropikal
ny" Witkacego (Teatr Rozmaitości w Warszawie, którego dyrektorem artysty
cznym został w ub. roku). Również w 1997 roku wystawił w Starym Teatrze 
w Krakowie „Iwonę, księżniczkę Burgunda" Gombrowicza. 

Oba przedstawienia odniosły sukcesy na festiwalach krajowych i zagranicz
nych (Festiwal „Na Granicy", Opolskie Konfrontacje Teatralne, Festiwal Sztuki 
Reżyserskiej w Katowicach, Divadelna Nitra w Słowacji , Festiwal „Imagine" 
w Rumunii, Bonner Biennale w Niemczech, Festiwal Unii Teatrów Europej
skich w Sztokholmie). 

W Teatrze Dramatycznym w Warszawie wystawił w 1998 sztukę Brada Fra
sera „Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości" , a w 1999 
„Magnetyzm serca" Fredry (Teatr Rozmaitości w Warszawie). Dla Teatru TV zre
alizował „Historię" Gombrowicza (1998) i „Bzika tropikalnego" (1999) . 

Jest laureatem nagrody im. Swinarskiego, przyznanej przez miesięcznik 
Teatr, Paszportu „Polityki" oraz Nagrody reżyserskiej „Laur Konrada". 
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Thomas Mann .. 

Około połowy grudnia (1944] zacząłem - „cokolwiek by z tego wyszło" -
pisać XXV, szatański rozdział, na początku którego Leverki.ihn, s iedząc we 
włoskiej sali, trzyma wszakże w rękach tom „chrześcijanina". „Pisałem rozmo
wę z diabłem" - brzmią nieodmiennie przez ponad dwa miesiące bieżące notat
ki o mojej pracy, w czasie świąt Bożego Narodzenia i przez spory jeszcze kawał 
nowego roku - wśród zmiennych kolei życia, wydarzeń wojennych, okoliczno
ści zdrowotnych, a także nieuniknionych przerw w robocie, z których wymienię 
tylko: wciąż jeszcze na każdy miesiąc przypadające audycje dla Niemiec, dla na
grywania których jeździłem stale do National Broadcasting Company do Holly
wood, oraz ów, pod wpływem wielkich wstrząsów napisany, już przez swój ty
tuł z najintymniejszym wątkiem powieści związany artykuł o agonii Niemiec -
The End- przeznaczony dla „Free World", który poprzez „Readers Digest" i kil
kanaście większych radiostacji rozszedł się szeroko po całym kraju. 

Rok ten zakończył się wśród bardzo realnych trosk natury politycznej . 
Ofensywa armii Rundstedta, ostatnia, rozpaczliwie zuchwała i starannie przygo
towana próba hitlerowców, pragnących odwrócić przeznaczenie, była w pełnym 
toku, odnosząc przerażające sukcesy. 

Mając jeszcze w uszach pogłos histerycznych deklamacji niemieckich spikerów 
na temat „świętej walki o wolność przeciwko bezdusznym masom", pisałem owe 
stronice o piekle, będące chyba najbardziej wstrząsającym fragmentem tego rozdzia
łu - zresztą nie do pomys1enia bez wewnętrznego przeżycia lochów Gestapo[ ... ] 

Richard Palmer Blackmur 

DIABOLOS 

z: Jak powstał Doktor Faustus. Powieś{ o powieki. 
tł. Maria Kurecka. Czytelnik 1962 

Zajrzyjmy do słownika: diabolo.\· znaczy w języku greckim tyle co oszczerca, 
potwarca, zaś w języku hebrajskim diabeł oznacza kusiciela i duchowego wroga 
ludzkości , ofiarowującego odmienne od ludzkich warunki egzystencji. Jedną z form 
tragedii chrześcijaństwa jest poplątanie tych dwóch rzeczy, pomieszanie oszczercy 
z kusicielem. Grecka duma spotyka się tutaj z dumą szatańską i właśnie to pomie
szanie, ta dwuznaczność istnieje w duszy Mannowskiego doktora Faustusa. Dlatego 
to w pierwszym rozdziale tego dzieła widzimy Serenusa Zeitbłoma, katolickiego hu
manistę i syna muz, rozmyślającego o życiu swego przyjaciela, wielkiego muzyka 
Adriana Leverki.ihna, i dochodzącego do wniosku, że to życie, że dany mu od Boga 
geniusz walczący przeciwko niegodnemu Faustowskiemu paktowi, zmusza jego, 
Zeitbloma, do dalszych rozważań nad demonicznością: nad życiem przyjaciela 
i przede wszystkim nad jego muzyką, a jedno i drngie kochał miłością czułą i wy
lęknioną zarazem. Tytuł dzieła zapowiada od razu całość tematu. 
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Tutaj obraz Fausta przełożony został na muzykę, a w muzyce tej słyszymy 
klasyczną mowę ludzkiego rozumu i godności przeciwstawioną innej mowie 
dźwięków, mowie niehumanistycznej, niegodnej zaufania. Obie te mowy współ
istnieją w naturze człowieka na zasadzie przeciwieństwa, jedna wyraża szlachet
ność myśli, druga zagrożenie ducha; obie są tu złączone w nowej służbie u bóstw 
głębi. To tak, jakby humanista twierdził z naciskiem, że zadaniem jego kultury, 
przez pietyzm dla jego pamięci, jest kierowanie i łagodzenie przejścia ciem
nych i tajemniczych sil na służbę bogów. 

Na tle biografii Leverki.ihna rozwija się potrójna krytyka: krytyka społecz
nych dziejów wyższej warstwy niemieckiego mieszczaństwa w okresie 1885-
1940, krytyka niemieckiej historii narodowej w latach wojny 1939-1945 oraz 
krytyka najważniejszych dzieł muzycznych Adriana Leverktihna - a wszystko to 
znajduje wyraz w coraz bardziej rozpaczliwej tonacji humanistycznych rozwa
żań Serenusa Zeitbloma. Te trzy krytyki razem wzięte składają się na jedną, na 
krytykę Europy w sytuacji przymusowej wyprzedaży. 

Fragmenty eseju: Parodia i krytyka: „Doktor Faustus ", Tomasza Manna, 1964 
tł. Maria Boduszyńska-Borowikowa 
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.ZDZISŁAW ZIÓŁKOWSKI 

Informacje i zamówienia na bilety zbiorowe i indywidualne 
w godz. 9 - 16, tel. 343 87 89 oraz 343 86 53 w. 261 

Redakcja programu Maria Dębicz 
Opracowanie graficzne Studio Grafiki Reklamowej IMPRESJA 

Na okładkach: fragment rękopisu „Doktora Faustusa", nuty Arietty z Sonaty Beethovena Op. 111 
oraz Kwadrat magiczny. 

Kasa biletowa, DUŻA SCENA, ul. Zapolskiej 3, tel. (071) 343-86-53 w. 262 czynna jest codziennie 
(oprócz niedziel i świąt) w godzinach: 11.00-14.00 i 15.00-19.00. W niedziele i święta dyżury 

kasowe na 2 godziny przed spektaklem. 
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