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Nie trzeba robić dużo 
trzeba robić tylko rzeczy wiellkie 
Rozpędzamy lokomotywę, 

jedziemy w pędzającej rakiecie 
bądźmy nienasyceni... 

Szajna 

Mówi Szajna: 

Mój stosunek do Fausta Goethego był ża
den. Faust wydal mi się komedią. Pomyśla
łem: jak zrobić z tej komedii ludzką trage
dię. Tyle wiełkich słów jest u Goethego, że 
przesta!y cokolwiek :zmaczyć. Zacząłem się 
więc interesować owym „riic" to znaczy sa
mym Faustem, bo „•nic" u Goethego to czło
wiek (Faust), a „coś'\ to diabeł (Mefisto). A 
cóż u diabla obchodzą mnie dzisiaj diabły? 
Diabłami usiany jest świat, w takim świecie 
sprawdza!Ilie przemocy stało się zajęciem ba
nalnym. W takiej sytuacji owo małe czło
wiecze „nic" zaczęło mi rosnąć, urastać do 
postaci już nie Jedermanna, ale zwykłego, 
samotnie wakzącego człowieka. Walczącego z 
kim? Przede wszystkim z sobą samym. Czło
wieka podejmującego próbę zwalczenia swo
ich niemożności na rzecz moZliwości. I te 
właśnie jego osobiste potencje i impotencje 
stają się w określonych sytuacjach szkiele
tem· i kanwą przedstawienia. 

Dlatego wybory Fausta dokonują się w 
pierwszej części, a jego historia czy los za
myka się implikacjami tekstów z części dru
giej i z Urfausta, które umieściłem w Nocy 
Walpurgii - w trzeciej części przedstawie
nia. Tak więc doszliśmy - idąc od tylu do 
przodu - do konstrukcji tryptyku, którego . 
drugą częścią jest ziemia-natura (czyli karcz
ma Auerbacha), zaś pierwszą jest laborato
rium - w moim ujęciu prosektorium: miejsce 
preparowania człowieka (ludzi) pod względem 
nie tyl'ko biologicznym, przede wszystkim 
umysłowym - wiadomo że geniusz ludzki 
doprowadził nas do umiejętności preparowa
nia manekinów, stworów ludziom podobnych, 
z okaleczonych resztek, z łachmanów, strzę
pów, kikutów, kitórym wystarczą bełkoty, 
sygnały, sylaby, cyfry ... 

Ja po prostu nie aprobuję roziwoju cywili
zacji, !kwestionuję cywilizację, bo .nie chcę 
być ofiarą faustowSkiego laboratorium, po
trzebna mi jest ina.tura więc nawołuję do na
tury ... Rzecz dzieje się u mnie w suszy ni•by 
na 'jakimś dnie studni, •niby w jałowej próż
ni w sytuacji tropiku z wszystkimi konsek
wencjami: ulewnym desZJczem i ogniem, co 
spadają jak manna z •nieba; alkohol wy'ZJWa
la aurę przyrodzoną tym ludziom z natury, 
zielona s=ata jest trawą, z prosektoryjnych 
<truposzów orgainirzuję niby chóry... Sterylność 
i · jałowość sceny - · świata, w którym dotąd 
żyl Faust, ma tu swoje dwojakie znaczenie: 
Faust u:zimyslawia sobie pustkę, w jakiej się 
dotąd obracał, i wyważa ów świat hermetycz
ny, otwierając mu bramę na widownię. Po
stępuje jak •samobójca, który się odważył na 
bunt: .przełamuje własną słabość, która była 
do tej pory jego ·siłą, silą przekonań i po
staw, IJS~Qn.;Y'Ch sądów j pojęć. 0Q W}'refy-



serowanej przez siebie sytuacji - nar ze 
szkieletami jak w ilros·tnky - rozpoczyna 
swoje własne konfrontacje, dramat wyboru. 

Faust zmierza eię tu z tezami przyjętymi 
obiegowo i szeroko i w trakcie pierwszego 
aktu kryrstalizuje się jego decyzja (która ko
łowała mu rpod czas:llką i dlatego obwiąza.lem 
mu głowę ręczmikiem niby obręczą). Pod ko
niec tego aktu stawia nam pytani.e zasadni
cze: czy człowiek błądzi póki dąży czy dąży 
tak długo póki błądzi. Z · dotychczasowego 
błądzenia wyciąga wnioski: nie wystarczają 
mu już przestarzale doktryny myślowe i for
malne, szuka teraz porozumienia ze światem, 
którym dotąd gavdzil, a który trzeba urządzić 
inaczej; w zetknięciach i konfiliktach między 
człowiekiem i światem ·rozgrywa się dramat 
Fausta. W jego racjach i argumentach bunt 
sąsiaduje z uległością, nonkonformi= z opor
tunizmem, czyli inie jest to postawa roman
tyczna., jiak się to zwykle oceniało. Albo też 
weźmy rzecz inną - zmaczenie postaci sym
bolicznych. 

Kogo reprezentuje Duch Ziemi? Dla mnie 
jest to Słowo i Moc, Słowo to duch - idea, 
mś Moc to po prostu Bóg ·czyli nakaz czy 
przymus wiary. Do tej .pory najwyższa wła
dza, dziś przestarzały model ideowości wsze
lakiej, religijnej, mitologicznej, politycznej „. 

Faust jest człowiekiem, który uważa się za 
cząstkę Boga, może jakimś Chrystusem. Na
stąpilra tu jak widać zamiana starego pojęcia 
ewangelii: „Na początku było Słowo" ma dziś 
znaczenie podwójl!le - słowo i moc, czyli 
przemoc, czyli inaczej mówiąc idea totalitar
na. Mefisto jest anarchistą, rzecznikiem świa
ta chaosu, silą destruktywną i niszczącą, 
tym, który neguje i tworzy - czyli twórcą 
świata przemocy. Przerost świata przemocy 
pomniejszył Fausta, przedstawiciela Ducha; 
tej epizodyczmej roli n.ie może udźwignąć 
człowiek - szary, skromny, dzisiejszy 
dlatego szukając oparcia Faust sprzęgną! się 
z Duchem negacji - Mefrsitem. 

Faust stal się wypadkowym kolorem w 
walce białego z czarnym. Białego Ducha Zie
mi z czarnyim reprezentantem przemocy -
jest szary i niąpokaźny wobec okamlośd 
tamtych. Porządek tego świata stal się jego 
więzieniem; skoro lepiej mniej wiedzieć niż 
więcej należy unrkać wiedzy, odpierać nad
miar informacji, bo tak tylko może człowiek 
uchronić •swą osobowość. Natomiast w kon
'kretnym uklradzie zbiorowości zun'ifikowanej 
staje się Faust kimś innym - ze zbiorowej 
powszechności wyłania się indywidualność. I 
na tym właśnie gruncie - stosunku do zbio
rowości - rozgrywa się ważmy konflikt mię
dzy Mefistem i Faustem. Bo Faust jako re
~olucjonista żywi szacunek dla ludu, a Me
fiisto ludem pogardza, Faust chce być jednym 
z tłumu a Mefisto ~puje tłum za kilka be
czułek wina, Faust pokochał Małgorzatę a 
Mefisto zabija jej brata, który stanął w 
obronie jej cnoty. 

Lecz przedstawmy rzecz po 'kolei. Faust na 
samym początku stracił wiarę w ideologię: 
słowa dotyczące przemocy przetłumaczył na 
sens polityczny. Jest rozczarowany, stracił 
wiarę, 1ja'k:by zagubił się w czasie: zbyt bo
lesne były jego ikonfrontacje. Wymawia więc 
posłuszeństw.o i .próbuje się odrestaurować: 
może wrócić do początku - do idei, 'jaką 
była !kiedyś, do słowa, które nie straciło sen
su. Odrzuca Moc jako Przemoc · (propozycje 
Duclla Ziemi) i ITTVraca się do Negacji: wrzy
wa Mefista jako silę, która powinna mu po
móc w odnaleZ!-eniu samego siebie. 

Dotąd istniał poza społeczeństwem, z dala 
od ludzi; znal tylko system, był ideologiem 
intelektualistą, naukowcem. Teraz zstępuj~ 
między ludzi, poznaje ich w piwnicy Auer
bacha, gromady bezduszmych konsumentów 
żyjących bezmyślnie jak zwierzęta. Ale on tej 
gromadzie zazdrości, zapragnął być jednym 
z nich, chce uciec od samotności, może poz
być się intelektu, który stal mu się nagle cię
żarem. 

Ale przystosowanie olmzuje się n.iemożli
VLością. Faust ulepiony jest z innej gliny. Bo 
nie ma faktyrczmie mo:liliwości porozumienia 
:;ię intelektu z przeciętnością. 

Eugenia Herman 
(Duch), August Ko
walczyk (Mefistofe
les), Bronislaw Paw
lik (Faust) 

Dokonuje się dramat człowieka. Bo 111ie ma 
powrotu do idei, nie ma Boga, •który by.l, 111ie 
można żyć bez iidei jak nie moż,na •żyć 'bez 
kraju i ludzi. Więc farpie się zli.emi i ludzi, 
ale p9zostaje wśród ni•ch obcy. Ta spolecz.ność 
jest bezideowa, a Faust się łudzi nadzieją, że 
da się odbudować ideę. ·I Faul!>t ipopada w pu
larpkę, zastaw.Janą ma niego przez Mefista: 
wpada w sidła Małgorzaty, którą mu tamten 
pods\lJiląl. Malgorizata staje się egzekutorem 
zemsty osobistej i zemsty Ducha Ziemi, któ
r~o Faust ma !POczątlku z'<iradzil. W Nocy 
Walpurgii Małgorzata [przybiera postać śmier
ci, czyli czasu, !który przemi•ja. 

Co z tego wynika? Symbole zamieniliśmy 
na ·imaki dnia powsłedniego, ·czy raczej dnia 
dzisiejszego. Faust zrezygnował z intelektu 
dla szczęścia, bo intelekt okazał się balastem. 
Szczęśliwsi są ludzie prości, ale czy można 
się pozbyć balastu, zahamować proces myśle
nia? To się tylko udaje w telewizji. 

Afirmuję jednak Fausta jako wyraz ko
nieczności przełamania pewnej stabili'zacji. 
Człowiek jest ofiarą mitów, przebija się przez 
doktryny, przez zestarzałe komunały, przez 
mur cementowych głów i skamieniałych 
łbów, żeby iznaleźć dla siebie szczelinę ... Dra
mat indywidualisty, który woale nie pragnie 
\kosmosu, lecz kawałka miejsca na ziemi ... 
Mój tryptyk siklada ·się z trzech części: filo
zoficznej, politycznej i ludzkiej. Swiat zos'tal 
dawno zbudowany. Marzenie, żeby go prze
budować (w pojedynkę jak Faust) jest naiw
nością, hochsztaplerstwem. Skończmy z ge
niuszem ludzkiego umysłu, który przyniósł 
nam bombę atomową. 
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„Żeby ·w coś wierzyć - trzeba zdradzić 
wszystko: taka jest nowa, totalna konstruk
cja wiary". I to także powiedział Szajna. I 
jeszcze paręset, a może parę tysięcy zdań 
związany·ch z Faustem, z których dałoby się 
złożyć poemat, może nowego Fausta, który 
byłby równie niezwykły i niepodobny do 
Goethego jak ten oglądany w teatr.ze. Jeszcze 
'kiJJkia '2l tych zdań, związanych tym razem ze 
spektaklem, trzeba tu będzie przytoczyć, by 
uniknąć nieporozumień, jakie mogą się zda
r:zyć nieświadomym. Na przykład takie 
oświadczenie na .temat własnego :przedsta
wienia: 

„To się nie nazywa reżyseria, ani scenogra
fia, ani srtuka dramatyczna. To jest po pro
stu Wieża Babel. Jakbyś się dostała pod 
wielką czaszę świata, gdzie Breughel, Bosch 
-i nowoczesność zamieszkali w najlepszej ko
mity·wie. Wy, krytycy, pieprzycie na temat 
aktorstwa. A ja odebrałem aktorowi twarz, 
za to dałem mu osobowość, to znaczy postać 

i ruch. Przywiąizuję aktora do projektu, a 
tek.st idzie swoją drogą. Ze aktorzy do tego 
nie przywy1k.li? Na poazą tku byli obrażeni. 
Jedna z aktorek uciekła aż do szpitala: wo
lała się przechQrować niż zagrać w takim 
spektalclu. A potem się wszystko zmieniło. 
Teraz Czengery mówi: tak mi się to podoba, 
że do bufetu chodzę z tymi strasznymi cyca
mi, palcami zjadam kiełbaski i wycieram je 
o ten biust". · 

I jak tu o takim teatrze pisać „recenzję"? 
A przecież odbywa się ten Faust na scenie 
najbardziej tradycyjnej, oparty jest na litera
turze najbardziej klasycznej i grają w nim 
„prawdzli.wi" aktorzy. Siiajina mówi wpraw
dzie, że „nie używa obrotówki, skończył z 
architekturą, nie ma u niego dekoracji, wy
rzucił ze sceny_ wszystko poza rzeczami, k'tó
re stają się instrumentem gry". Można by 
na to powiedzieć: a konstrukcje międzypla
netarne, służące do wykrzesywania k<Jloro
wy•ch świateł i błyskawic, opuszczane i skry
wane jak ów krzyż - mistyczna metafora i 
dźwig, na którym odbywają swe podróże Me
fisto i zdiablony Faust? I moż,na by odpo
wiedzieć, że tym podobne efekty znane już 
były dawno: w teatrze jarmarcznym ·z cza
·sów Fausta i na ludowy.eh festynach. Bo i co 
to w istocie za „technika" - te worki za
wieszone jak lampiony, którymi w Noc Wal
purgii kamienować się będzie Fausta, ów dia
beł fruwający na linie albo też ów pęk re
flektorów jak ·wypalone rurociągi, które w 
chwilach zdarzeń szczególnych (metafizycz
nego ożywienia - powiedziałby Witkacy) 
błyskają feerią świateł i dymów jak na św. 
Jana? 

Nawet Duch Ziemi, figura najbardziej me
taforyczna, pok.azal!1y tu został środkami 

dobrze znanymi. Eugenia Herman występuje 
w tej roli jako ii'i""wahdka totalna na in
walidzkim wózku i opięta bandażami jak 
gorsetem, żeby się nie rozsypać; jak Starsza 
Bani Dilrrenmatta mówi głosem rytmicznie 
skrzypiącym i porusza się w rytmie zepsute
go mechanizmu. 

K to widywał już teatr Szajny zobaczy tu 
rzeczy. znane, jakby skądi·nąd, ale inaczej 
wyzyskane i dające nieoczekiwane efekty 
malarskie i teatralne. Ta sarrna „sterylność" 
w wyposażeniu sceny - użyteczność rzeczy 
najprostszych, z którymi miewa do czynie
nia nędzarz i wi.ęzień, ludzie spoza cywili
zacji i jej dobrodziejs tw, którzy cały swój 
ziemski dobytek zwykli dźwigać na sobie. 
Stąd zapewne breughlowska objętość posta
ci, wyipchanych warstwami liachmanów, któ
ry•ch bezbarwiile ubóstwo pokrywają koloro
we kaftany. Na owych pokładach garderoby 
oparto tu przecie efekt 'Zbiorowego ,,stnp
-teasu" w bakcMcznej scenie milosnej za
aranżowanej w Piwnicy Auerbacha, scenie 
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„ 
'przypominającej mszę orgiastyczną Leonar-

l
da w rewolucyjnym obozie Nie-Boskiej. 

Nie obciążone rzeczami-ubiorami są po
stade metaforyc:zme, 'jak trupy w prosekto
riuID> prof. Fausta; przylkryte prześcieradłami 
zrywają się nagle z nar, by Ukazać swe 
skrwawione szkielety i w upiornym tańcu
...,painltomim'ie niby chór potępionych duchów 
wziąć udział w monologu Fausta, który 
oskarża ten świat. 
WŁasne kształty 'i twarze zachowują posta

cie cen>trałne, ideologowie i intelektualiści -
Faust i Mefisto - którzy dźwigają ·czy dźwi
gać powinni ciężary myśli - idei. Ci dw:aj 
tyilko gmją twarzami, myślami, słowami, na
wet kiedy te słowa nikną pośród wrażeń wi
zualnych. Reszta ma tylko ciala, zuniformi
zowane ubiorami, zunifikowane ciężarami, 
jakimi zostali obwieszeni; każdy z nich dźwi
ga tu ·na ·sobie sławne Szajnowskie rekwizy
ty: worki i puszki od konserw, tekturowe 
pudl:a i toaletowe _papiery, nanizane na s:zmu
rek jak ipaciorki. „Twarzą" Małgorzaty jest 
jej nagość - naga uroda młodości, oo którą 
kryje się śmierć. Małgorzatę o baletowych 
ruchach i seksualnym powabie gra Jolanta 
Wollejko-Czen.gery. 

Rzeczy najbardziej codzienne, na poziomie 
śmietnika i prowincji ilustrują fi1.ozofię 
utworu, którego autor bogactwem myśli pró
bował prześcignąć filozofów. W świecie 
oszalałym od wynalazków technicznych Szaj
na doprowadza do konfrontacji przekornej : 
myśli będącej tak czy i•naczej wytworem 
ludzkiego ducha ze światem naiwnej materii, 
służącej 1potrzebom ciała nieoświetlonego 
umysłem. 

Co wynika z takiego Fausta? że sytuację 
człowieka myślącego można zilustrować 

sty: dzieło Bordowi et.a 1 :SzaJnY od bilo się od 
Goethego jak raikieta odczepiona od macie
rzy, która iweszla we własną 'Orbitę. 

Teatr Szajny •jest autonomiczny, mógłby 
się obejść ibez słów jak Teatr Tomaszewskie
go, albo słowa ograniczyć do sylab jak w Te
atrze Grotowskiego. Szajna potraktował Goe
thego jak Goethe swoich poprzedników pi
szący.eh o Fauście. W oparciu o dZielo mi
strza stworzył własną legendę czeripiącą z in
ny·ch doświadczeń niż te, które posłużyły 
Goethemu. Zapewne znajdą się tacy, którzy 
zechcą Szajinę ukamienować. Ale Szaj.na da 
się obronić: choć heretyk nie sprofanował 
tematu, ja'k się lto zdarza często wielu te
atralnym przedsiębioreom, którzy pod szyl
dami aut.orów przemycają własne wy.twory, 
nie mające na ogól nic wspólnego ze sztuką. 

* 
„Faust wygląda jak stary Rembrandt z ka

wa1kiem ręcznika na głowie. Człowieka n1e 
trzeba popraiwiać, ze smbości, ułomności, 
brzydoty robię piękność. Faust •ma opuszczo
ne portki, bo nie ma tu nic z Mody Polskiej 
ami z Adama. 'Wyrzucaim wszystko, •co mię
dey komisem i komiksem". To ZJnowu Szaj
na. Fausta gra Pawlik czyli mały człowiek 
do wielkich interesów. Smjna przewiązuje 
mu głowę jak obręczą, żeby mu ·Się nie roz
waldła. :Prószy go mąlką, cementem, przy
gważdża do ziemi buc'iorami, choć nawet bo
sy Faust 1potrafi się wznteść ·ponad ziemię 
wyłącznie za pomocą diabla. W owych wo
jażach na 'krzyżu zdiablalego Fausta z Mefi
stem zawart.o może najwymowniej diabelską 
prizekorę Szajny. Co to ma znaczyć? „Diabeł 
zajął miejsce Boga" - mówi Szajna-te
oretyk. Zjeżdża, podróżuje na !krzyżu, ikrzy-

Scena zbiorowa, na pierwszym planie August Kowalczyk (Mefistofeles), na górze Bronisław Paw
lik (Faust) 

środkami, o ja.kich się nie śniło filozofom 
teatru; bo właściwie bez literatury i bez 
aktorów - takich co grają myślenie - .bez 
teatru mi:zdrzącego się do widza możiliwościa
mi swej sztuki : upiększania i kompromilto
wania, im'Ltowania i demaskowania świata. 
Sytuację każdego można zilustrować byle 
czym, garścią rel:Qwizytów, którymi dysiponu
je kawy. Ich układem malarskim można za
stąpić literaturę, z obrazów można wykrze-
5ać sens stanowiący o d"lli.ele. 

Ma się rozumieć, że Goethe dostarczył ty[
ko Szajnie pl.'etekstu. Faust Goethego prze
pus2lczony przez laboratorium (prosekt.orium) 
Bordowiaza przerobiony ·został na scenariusz, 
na .·którym artysta malarz rom·nuł swoją wi
zję teatru. Bordowicz dokonywał swej opera
cji pod sugestiami Szajny, jak asystent pod 
bokiein ·profęS«?rą, Ęezql~t jest Qczyw.i-
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żem zabija jedynego sprawiedliwego, bra
ta Małgorzaty Walentego. Biało...,srebrzy·sity 
Walenty - rycersko stający w obronie po
gwałconej czystości, ginie uderzony !krzyżem. 
Czystości. ? Takiego pojęcia nie ma w teatrze 
i w świecie Szajny. Małgorzata, choć wyglą
da jak wypoczwarzona dZiew-częoość !Z Wios
ny Botticellego - prezentuje tu wedle Szaj
ny ,;niewinność sprzed Europejs·kiego". Sce
nę miłosną z Faustem, opłaconą z góry przez 
Mefista hełmem pełnym b'iżuterii zagrała z 
perwernyjnym wdziękiem. Po paru zacho
dach miłos•nych Potoczyła się po scenie para 
spleciona w eroty;cznym akcie - i była to 
jedna z najpiękniejszych m'ilosnych g.cen, ja
kie pokazano w teatrze. Na ·czyim to polega- • 
Io? Chyba na poezji ruchów i ich malarskiej 
kompozycji. 

lVUllgorzata jest nie ty.lko .sprzedajna. Okru-

cteństwo Smjny nie ma granic. To niewir,ne 
dziewczątko jest agentką diabelskiego wy
wiadu nasłaną ma Fausta przez Mefista -
żeby go uwiodła i zgubiła. W Nocy Walpur
gii Malgo=ta !I1aloży ślubny welon, maskę 
śmierci i uwodzicielskie szczudła; jej taniec 
wokoło Fausta będzie już tańcem śmierci. 

I Z'nowu: co z tego wynrka? Nic pociesza
jącego dla człowieka, jeżeli Pawli'ka~Fau
sta uznać za symbol człowieczeństwa. Wszyst
kie •nauki i mądrości, wied·za wydarta temu 
światu doprowadiiły go do stanu, w jakim 
go poznajemy: nędzarza szarpanego zwątpie
ni·em 'i wzywającego na pomoc wszystkie za
ziemskie moce. Widać niewiele mu dały zdo
b}'Cze umysłu i ducha, skoro ofiarowuje je 
diabłu za rzecz najzwyklejszą - za miłość 
dziewczyny. 

Co prawda Sziaj-na-iteoretyk dostrzega w 
Fauście zbuntowanym jakiegoś Prometeusza, 
ale prZiebieg wydarzeń i cena, za jaką Pro
meteusz zaprzedał się diabłu, świadczą tu o 
rewolucjonizmie umiarkowanym i rozsąd
nym. Wedle Sziajny-teorety'ka Faust chce po
pełnić samobójstwo na ~nak protestu, a ~edy 
mu w tym przeszkodzili, rw ipoczu'ciu własnej 
bezsilności odwolal S'ię do Mefistofel.a. J·ako 
czlowiek cierpial na 111iemożność, >żeby uzy
sk>ać silę musi obudzić .Zło, >ezyli iprzez zło do 
dobra, IPI"Zez negację do afirmacji (referuję 
„dialektykę" S.za1j1I1y). 

A naprawdę można temu Szajnowskiemu 
Faus'towi przypisać różine inteI1)retacje. Je
go sojusz z Mef.iistofelem wydaje się w re
zulitacie oparty na wolcie dość nieoczekiwa
nej i cynicznej. Nasz Mickiewiczowski Kon
md zażyczył sobie ·od Boga mi mniej ni wię
cej tylko us:llCzęśliwienia narodu. A 1en zbun
towany intelektualista 'zaprzedał diabłu du
szę za nikczemny, bo zlotem opłacony ro
mans. Nawet nie za miłość - za stworzenie 
„warunków". żeby go ona zechciała, czyli za 
coś, co bez diabelskiej interwencji mógł mieć 
kawy rz: tej ludowej gromadlO, ·z której po
chodzi Małgorzata. 

W spektaklu Szajny oszukani zostali 
wszyscy. Faust. 'którego poszukiwania nauko
•we zawiódły do prosektorium, lud:zlka nie
możność karala. mu zawrzeć sojusz z diab
łem, a miłość za· ltę cene zdobyta okazała się 
prostytucją i śmiercią: ludek roznamiętniony 
zdarizeniem. który zabawił się w sęd,.;jów i 

. egzekutorów wyroku na jawnogrzesz.nicy po
zornej. będącei tu narzędziem diabla; Walen
ty. którv sądził. że broni uczciwej czvstości, 
a zginął w obronie roZipusty; nawet Mefisto, 
którego zagrał Dyrektor Teatru w nadziei, Żf' 
blvśnie ak'tors·twem diabolicznvm, a ·okazał 
całą łagodność Osoby Zinstytucjonal'izowanej. 

* • 

Szajna podobnie j1ak Grotowiski należy do 
a·rtystów teatru.. k'tórym trzeba przy:zmać 
w.szelkie praiwa autor:s'kie. Pracuje przecie 
iak twórca, dla którego utwór litera('.'ki staie 
się tylko motywem za'Pladniaiacym wyobraź
nię. 2iaipożycza od autora dzielo, jak malarz 
wvzy.skuje m,odel. Transformacja · modelu ·na
leży do uprawnień artysty. 

Takie posteoowanie bywało z dawien daw
na przywilejem jednostek, 'lecz w · naszvch 
demokratvczin}'Ch ·czasach zaczęli z niego ko
rzystać różni : szukający 'i ~;ipekulujacy, mod
nisie i karierowicze, w Warszawie i na pro
wincji, w · teatrach akademi·C'ki·ch i studen
oki·ch. Nie można wobec powvższego narze
kać na brak l'ozmaitości 1 wrażeń w na~7.vm 
żvc'iu teatralnym. Weźmy dla urzykladu War
szawę z jei mnogością teatrów. dyrektorów 
i premier. olanów wvkonvwanvch z nadwvż
ka: z publioznością i 'Prasa pełna ŻV'Czliwości 
i zaoału. A skoro iuż mowa o prasie, to 
przecie ona to wła~ie - recenzenci i kryty
cy warszawscv 'Z Romanem Szvdlowskim n::i 
czele jak notable Rewizora z Horodnk zvm -
WY'stępuje w wiekszości w rolach afirma'to
rów i chwaków istnieiącee:o blo~osbnu. 
Głównym źródłem poe:ody <''11cha a fa'kże 
wielorakich korzvści iest zgoda z rzeczvwi
stośda - to jes:?Jooe nrzed Szydłowskim wv
myśl'il któryś z fi'lozofów. · 

Lecz skoro jest tak radośnie - 1;o czemu 
okazało się tak smutno? Czemu zdarzenie 



„ 

Szajny zabłysło w Warazawie z mocą, z ja
ką zwY'kłY uw.idoczniać się zjawiska pozba
wione !konkurencji i tła? 

* • 

Bo wrażenie, jakie wywołał Faust wysta
wiony pwez Szajnę w Teatrze Polskim w 
Warszawie latem 1971, przypomina Rewizora, 
który zjawił się w rosyjskim miasteczku w 
pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Zesta
wienie dotyczy oczywiście wyłącznie· rozmia
rów reakcji, jaką obydwaj wywołali; w obra
zowym języku Szajny wyglądałoby to niby kij 
wsadzony przez nich w mrowisko. 

A przecież Szajna nie narodził się ra
zem ze swoim Faustem. Maluje i robi teatr 
w Krakowie i rw Nowej Hucie, we Wrocła
wiu i w Katowicach, w Polsce i iza granicą. 
Bywał gościnnie w Wal1Szawie i stras:zył kry
tyików „szajnizmem", dopók1 nie ,po.sypały się 
na 'niego laury 'Zldobyte za granicą, w tur
niejach teatralnych i plastycmych. Teraz zo
stal dyrektorem Teatru Klasycznego(!) mie
s=ącego się w Pałacu Kultury- i Nauki oraz 
dostał Nagrodę Ministra II stopnia (choć ja 
bym mu dala I). W sumie zjawislko wydaje 
się prawie normal,ne: największy „awangar
dzista" wystawił swoje dzieło w teatrze kla
sycyizującym i niemodnym i dostał za nie w 
nagrodę warszawski. Teatr Klasyczny. Gdyby 
brody nie 1były właśnie omaką mody mło
dzieżowej - S?Jajina powinien 'Sobie zapuścić 
długą, sęd.2Ji.rwą brodę. 

A naiprawdę zdarzenie Fausta polega na 
rzeczy najprostszej: do warszawskiej prowin
cji artysty·cznej wkroczył arty s ta. Miastu 
odwykłemu czy odwylkającemu od sztuki 
(wbrew temu co powyżej imieniem recenzen
tów powiedziano) unaocznił bezbarwną jało
wość teatralnego żyCli.a stolicy. Do zwycięstwa 
Szajny (oo nie uwłacza jego randze, której 
chwalę od dawna głosiłam) przyczyiniła się 
zarówno konstelacja jak sytuacja, w jafilej 
od kilku lat znalazły się warszawskie teatry. 
Z paru kierowniczych stanowisk wyiparowa
li artyści, a ze scen powołanych do pokazy
wania sztuki ró:imorakiej i prawdziwej za
częły promieniować komiksy i wyłaniać się 
wy,praoowainiia: pomiędzy szarlatanerią i nu
dą zjawiają się niekiedy sipekta.k:J.e godne 
uwagi i U:zJnania - choćby dla aktorskiego 
pokazu i reżysel'Skiej uczciwości. Lecz są to 
przypadki sporady<czne i :peryferyjne 'i raczej 
o mocy artystycznej 'Il.ie mogącej zrównowa
żyć Sza'j'll.y. 

Toteż Szajna znalazł się w Warszawie w 
sytuacji Amtysty-1II1onopolisty. Jego Faust 
postawiony na tle Teatru Wielkię11:0 (bez ope
ry i bez :baletu) - o profilach ro:mnai.tych: 
Narodowego, Polskiego, Dramatycznego -
zająłby właściwe miejsce 1przynałeżne sztu
ce torującej być może drogę teatrowi p;rzy
szlości. W stanie wlaśn:ie istniejącym Szaj·na 
wstał zaangażowany w charakterze solisty. 

Przybycie Szajny do stolicy bud2'Ji jednak 
• dobre nadii.eje. Niezal·eżnie od Teatru Szaj

ny, który od bardzo dawna stanowił wyrzut 
polskiej polityki kulturalnej - obecność Ar
tysty w stolicy nie może pozostać bez wpły
wu na inne „ok-oHczne" teatry. Sytuacja jest 
prawie literacka: Artysta to przecie Gangster, 
Wiel!ki Prowokator, Ktoś Inny, Rewizor i koń 
trojański, !kolubryna z Potopu Sienkiewicza 
i Starsza Pani Dilrrenmatta - ktoś, kto 
świado-mie lub bezwiednie burzy istniejący 
, 1porządek". Należy się bać Artysty. Należy 
go obstaw'ić, otoczyć, stworzyć dla niego kon
kurencję i koniunkturę, uczynić go jednym 
z kilku, wyrwać go samotności. 

Bo Szajna nie może być rsam, jak Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej nie może być jedy<ne w 
mieście, które chciałoby być kulturalne. Szaj
ną się można wpić, łeaz nie może być kon
sumow;,my 'Il.a co dzień, przez wszystkich jed
nakowo i powszechnie jak narodowy bigos. 

MARIA CZANERLE • 

P.S. O n'ieZJW}'lklości zdarzenia Fausta Sza.j
n'y świadczą też niezwykłe przy<padrki towa
rzyszące kolej1:ym premierom. Na premierze 
prasowej rozegra~ się tylko pierwszy akt. Ze
la,znej kultu·ry, któt'l się Szajna posłużył, nie 

Bronisław Pawlik (Faust) i August Kowalczyk (Mefistofeles). Na zdjęciu dolnym scena zbi orowa, po
środku Bronislaw Pawlik (Faust) 

udało się po przerwie podnieść. Rzekomo 
(jak oświadczył dyrektor Krasicki) po raz 
pierwszy w dziejach tego 'llie najmłodszego 
teatru kurtyina odmówiła posłuszeństwa. Za
cięła, czy zepsuła się korba, co wedle ko
mentarza S?Jajny miało znaczyć manifestację 
rzeczy martwych, które w jego teatrze zna
czą co najmniej tyle co ludzie. I.nni posą
dzali autora, który zza grobu się zemścił za 
to, co robiJOno z jego dziełem. Przedstawie
nie odwołano. 

Na spektaiklu następinym wyszedł znów dy
rektor teatru .przepras?Jając za przedłużającą 
się .przerwę w I aikicie, bo tym razem zasłabł 
Faust. Do ludzkiego niepokoju o u!lubionego 
aktora doląozył się metafizyczny n!iepokój. 
Przedstawienie - ,jak się ktoś wyraził -
płynęło na diabelskiej fali. Obecny na wi
downi ·ksiądz z kurii udał się m kulisy. Mó
wiono że odprawił egzorcyzmy. Pawliika, Mó
ry „wródil" do roli powitano gorącymi okla
skami. 

MAł.:E I DUŻE CELE FAUST A 
MARTA FIK 

ż ądać od Szajny „posłuszeństwa" autorowi 
to urągać jego sztuce. Jest to truizm zby

wany jednak zbyt lekko; wydaje się tak 
oceywisty, iż można o nim zapomnieć. I zaw
sze z jakiejś tam okazji pisze się o nieprzy-

stawalności (czy przystawalności) teatralnej 
wizji tego artysty do dzieła, które bierze na 
wars2Jtat. Solidarne utyskiwania zarówno 
zwolenników, jak i przeciwników warszaw -
skiego Fausta też zdają się mieć ten pod-
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