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Johann Wolfgang Goethe 

Do Charlotty 
von Stein 
przełożył Robert Stiller 

Po coś dał nam tę głębokość wejrzeń, 
Co przeczuwa kształty przyszłych zdarzeń, 
Zamiast wierzyć błogo, bez podejrzeń, 
W miłość i ucieleśnienie marzeń? 
Po cóż dałeś nam uczucia, losie, 
Byśmy serca swe zgłębiali spojrzeniami 
I śledzili w dziwnym -spraw chaosie, 
Co naprawdę jest pomiędzy nami? 

Szczęśliw ten, kto żyje złudnym śnieniem, 
Szczęśliw, komu obca przeczuć waga; 
Dla nas z każdą chwilą i spojrzeniem 
Snów i przeczuć razem moc się wzmaga. 
Powiedz, znasz zamiary losów skrytych? 
Powiedz, czym tak mocno nas złączono? 
Ach, tyś była w czasach już przeżytych 

oją siostrą czy też moją żoną. 

Aż do dna zgłębiałaś mnie tajemnie, 
Znałaś nerwów mych najsubtelniejsze tony, 
Rzutem oka mogłaś czytać we mnie, 
Dla śmiertelnych oczu niezgłębionym. 
Chłodząc krew mą wrącą i upartą 
Kierowałaś dzikim pędem moim, 
Brałaś mnie w ra~ona, pierś rozdartą 
Sycąc znowu zdrowiem i spokojem. 

Cudnie lekkie więzy nań rzuciwszy, 
Dzień po dniu igraszką zapełniałaś. 
Gdzie jest dzień od tamtych dni szczęśliwszy. 
Kiedy wdzięczny za to, co mu dałaś, 
Czuł, jak serce koło serca wzbiera, 
Czuł, jak dobrze mu pod twoim wzrokiem, 
Jak ze zmysłów ktoś zasłonę zdziera, 
Jak się krew ucisza krok za krokiem. 

Teraz już wspomnienia tylko wioną 
W sercu, które przez niepewność i udrękę 
Czuje w sobie tamtą prawdę niewzruszoną, 
Nowy stan przyjmując jako mękę. 
Duszom naszym brak po jednej części, 
Dzień nasz ciemny jest o każdej porze. 
Lecz ten los gnębiący nas, na szczęście, 
Zmienić jednak nas nie może. 



Johann Wolfgang von Goethe (ur. 1749 
we Frankfurcie nad Menem, zm. 1832 
w Weimarze) wychował się i kształcił 
w patrycjuszowskim domu ojca , radcy 
cesarskiego. Studia prawnicze odbył 
w Lipsku i Strasburgu, gdzie w 1771 pro
mował się na licencjata praw. Przechodził 
praktykę adwokacką, zajmując się jed
nocześnie twórczością literacką. Jej 
początek - „okres burzy i naporu" -
przyniósł dramaty: Gotz z Berlinchingen, 
pełną młodzieńczego buntu sztukę osnutą 

na wydarzeniach wojen chłopskich Clavigo 
oraz powieść Cierpienia młodego Wertera, 

w której znalazły wyraz marzycielsko-świa
toburcze nastroje młodego pokolenia owej 

epoki i która w krótkim czasie zapewniła 
autorowi światowy rozgłos. Z tego okresu 

pochodzą też wiersze, m. in. Podróżny i Znasz-li 
ten kraj, znane u nas z tłumaczeń Mickiewicza . 

Decydującym zwrotem w życiu Goethego był wyjazd do Weimaru 
w 1775 roku na zaproszenie młodego księcia sasko-weimarskiego, Karola 
Augusta. W Weimarze pozostał aż do śmierci. Na weimarskim dworze 
Goethe został radcą legacyjnym, trzy lata później tajnym radcą, a w 1782, 
po nobilitacji, prezydentem Izby Finansów. W zakres jego funkcji 
publicznych, od których uwolnił się dopiero w 1788 wchodzilo zawiady
wanie kopalnictwem, komunikacją, podatkami i szkolnictwem. W latach 
1791-1817 kierował teatrem weimarskim i wszystkimi artystycznymi 
i naukowymi instytucjami księstwa. W 1786 Goethe wyjechał na dwa 
lata do Włoch. Przeżycia tej podróży wzmogły jego zainteresowania 
tematyką antyczną - powstały Elegie rzymskie, które zadecydowały 
o poświęceniu się całkowicie twórczości artystycznej. Ten okres przyniósł 
obfity plon: wiersze liryczne, ballady, dramaty: Ifigenia w Taurydzie, 
Egmont, Torquato Tasso, satyryczny epos Lis przechera, sielankowy 
epos Herman i Dorota. Jego twórczość wieńczą dwie części Fausta -
dzieła, nad którym pracował 60 lat. 
W 1788 Goethe poznał prostą dziewczynę , Christine Vułpius, z którą 
zamieszkał, i ożeruł się wl806. Utracił ją w 1816. Miary osamotnienia, 
którego doznał u schyłku życia , dopełnił zgon (1830) jedynego syna, Augusta. 

gdy doktor Wolfgang Goethe przybywał do Weimaru, był 
• • • wysokim, szczupłym, prawie chudym mężczyzną 

o wysokim czole, długim nosie, pełnych wargach i wielkich, błyszczących, 
czarnych oczach, które mogły melancholijnie marzyć, śmiać się z swawolną 
zuchwałością i humorem, a w gniewie miotać druzgoczące gromy. 
Był przy tym w pełni sił fizycznych, niezwykle zręczny we wszelkich 
gimnastycznych ćwiczeniach, pełen zuchwałej buty i przekornej płochości, 
niewyczerpany w żartach i szaleńczych pomysłach, kipiący inteligencją 
i dowcipem, przyzwyczajony do wesołego życia, pewny siebie w poczuciu 
własnej wartości i własnej, młodej, lecz wielkiej poetyckiej sławy . 
Pojawił sie więc - piękny mężczyzna, niezależny, uznany i podziwiany jako 
wyjątkowy geniusz - na dworze weimarskim, gdzie, jak sam to określał, 
„zebrała się szalona kompania, jaką trudno gdzie indziej znaleźć na tak małym 
skrawku ziemi", w kręgu ludzi nie tylko wysoko postawionych, lecz i wysoko 
wykształconych; ludzi, którzy lubili sztukę i literaturę, a nawet, co w owych 
czasach zasługuje na specjalne podkreślenie, którzy lubili niemiecką sztukę 
i niemiecką literaturę. Pojawił się na dworze młodzieńczym, na którym już 
owdowiała księżna Amalia zerwała z surową etykietą, nie można się więc dziwić, 
że rychlo życie stało się tu inne, niż zazwyczaj praktykuje się po dworach. 
Mimo że na razie przyjeżdżał jako gość panującego księcia, jego wybitny 
umysł i w ogóle imponująca osobowość zdobyły tak wielkie uznanie , 
że stał się on i pozostawał przez wiele lat elementem nadającym ton 
i decydującym o wszystkim. 

August Diezman, Goethe und die /ustige Zeit in Weimar, 
A. Duncker Yerlag . Weimar 1925. Przeł. Z. Krawczykowski . 

J. W. Goethe w Kampanii Rzymskiej portret olejny J. W . H. Tischbeina 



Charlotta von Stein, najstarsza córka 
marszałka dworu von Schardta, urodzo
na 25 grudnia 1742 roku, dzięki swej 
pięknej postaci, której walory umiała 

zawsze podnieść wytwornym, pełnym 
smaku strojem, dzięki swym ujmującym, 
wyrazistym rysom, swojemu uprzej
memu, szczeremu obejściu, jak również 
dzięki swej niezachwianie spokojnej 
postawie była jako dama dworu księżnej 
Amalii zjawiskiem niezwykle powabnym. 
Wyróżniała się także wielkim rozumem, 
wielostronną i gruntowną wiedzą, za
miłowaniem do literatury i sztuki, 
wykonując jednocześnie z pilnością 

i zapałem swe obowiązki w gospodar
stwie domowym.( ... ) 

Gdy Goethe ( ... ) przybył do Weimaru i ujrzał tam pociągającą kobietę, 
natychmiast zapłonął ku niej i z gwałtowną namiętnością domagał się jej 
wzajemności. Jej także mogło być trudno zwalczyć w sobie skłonność do 
tego inteligentnego, pięknego mężczyzny i utrzymać się w granicach 
serdecznej przyjaźni, na którą jedynie zezwalał obowiązek. Był to dla niej 
czas bolesnego egzaminu, zanim to rozsądnymi wymówkami, to pełnym 
godności gniewem, to łzami, świadectwem jej bólu, przekonała 
gwałtownego ciemiężcę jej serca, że nigdy nie będzie dla niego czymś 
innym, jak tylko siostrzaną przyjaciółką, ale to już w nieograniczonej 
wierności i oddaniu. Poeta stopniowo się poddawał i wycofywał się, choć 
z melancholijną rezygnacją , do granic, jakie mu zakreślono, często jednak 
namiętna miłość brała górę, czym nieraz przyczyniał sobie i ukochanej wiele 
cierpienia. Lata minęły, zanim stosunek ten doszedł do owej serdeczności, 
delikatności i czystości, jakich świadectwa, godne podziwu i zazdrości, 
mamy teraz przed sobą w pismach Goethego. Prawie każdego ranka, bez 
względu na to, czy był w domu czy w podróży, pisywał do przyjaciółki; 
również niemal codziennie rano otrzymywał liścik od niej, a jeśli go kiedyś 
zabrakło, był w złym nastroju przez cały dzień. Ich stosunek był powszech
nie znany, a listy, które pisali do siebie, przewozili bez jakiejkolwiek złej 
myśli, gdy Goethe był w podróży, nie tylko husarzy, pełniący funkcję kon
nych posłańców, lecz także przyjaciele i znajomi, a nawet sam książę i von 
Stein, mąż Charlotty. Jak dalece wierzono w cnotę tej kobiety, świadczy fakt, 
że nawet zaślepienie i zazdrość nie odważyły się jej urazić, i że Schiller 
w roku 1787, gdy Goethe przebywał we Włoszech, mógł pisać o tym stosunku: 
,,Mówią, że ich pożycie jest zupełnie czyste i nienaganne". ( ... ) 

Z Włoch pisał do niej serdeczne listy prawie co tydzień i z tych listów do niej 
stworzył później w przeważnej części swoją Podróż wioską. Zażyłość stosunków 
wygasła, gdy Goethe po powrocie wziął do swego domu Christianę Vulpius, 
która w roku 1806 miała zostać jego żoną, ale już w roku 1791 urodziła mu syna. 
Zraniło to nieuleczalnie panią von Stein, która przez tyle lat była przyjaciółką 
jego duszy, strażniczką wszystkich jego tajemnic, jego drugi1!1 .~a".~ jego 
związaniu się z ową ,,Demoiselle", jak ją zawsze nazywała, w1dz1ała większy 
występek, niż mogłaby prawdopodobnie widzieć w niewierności małżeńskiej 
swojego męża. Jego rozstanie z nią wydawało jej się rozłąką dusz. 
Przez całą resztę życia Charlotta odczuwała i znosiła ból tej rany. Znajduje 
to wymowny wyraz w niewielu słowach jej dwóch listów do syna, raz 
w roku 1801, gdy donosiła mu o ciężkiej chorobie Goethego, mówiąc: 
,,Nie wiedziałam, że dawny nasz przyjaciel Goethe jest mi jeszcze tak drogi", 
drugi raz w roku 1806, gdy po śmierci siostry jego „Demoiselle". woła: 
„Biedny Goethe, powinienby mieć przy sobie same szlachetne istoty! 
Zapewne ma on także dwie natury". 

August Diezman, Goethe und die lustige Zeit in Weimar. 
A. Duncker Verlag, Weimar 1925. Przeł. Zbigniew Krawczykowski. 

Charlotta była chłodną kobietą. Nosiła zawsze eleganckie białe 
stroje. W jej życiu niepodobna zauważyć jakiegoś wybuchu namiętności, 
kierowała się, i to w znacznej mierze, uczuciem, miewała też później kobiece 
utrapienia i chwile gorzkiego podrażnienia, kiedy ją Goethe zdradził, co 
zapewne dotkliwie przeżyła. Można przy tym pominąć całkiem jej 
małżeństwo. Rodzice wydali ją za mąż, ówczesnym zwyczajem. Majętny, 
świetnie prezentujący się wielki koniuszy był dobrą partią dla 
ubogiej dworzanki. Urodziła mu siedmioro dzieci i potem się 
rozchorowała. Męża traktowała zawsze z wyrozumieniem 
i cierpliwością; nie potrzebowała zresztą silić się na 
wyrozumienie, albowiem koniuszy nie jadał u niej, 
lecz stołował się na dworze. Przeważnie nie było go 
w domu, odbywał podróże służbowe, zakupywał 
konie, pilnował stadniny, która była obok polowania 
drugą pasją Karola Augusta . Prezentował się 
doskonale, uchodził za najlepszego jeźdźca w 
Weimarze . .. Na dworze był wziętym tancerzem. 
Dokuczały mu dotkliwe bóle głowy i zmarł na para-
noję. Goethe traktował go, kiedy się z nim spotykał, 
zgodnie z regułami czysto towarzyskimi, a w swoich 
zapiskach i listach nie wspominał o nim słowem. 

Richard Friedenthal, Goethe,jego życie i czasy. 
„Czytelnik" 1969, Przeł. M. Rotter 



Domek Goethego w Parku Weimarskim wg Akwareli G. M. Krausa, 
(w) Deutsche Literaturgeschichte in Bildem, t I , VEB Bobbographisches Institut , Leipzig , 1968 



domu państwa Stein o nieobecnym panu von Goethe 

- tytuł sztuki Petera Hacksa sugerować może, że na scenie 
toczy się dialog, którego tematem jest życie wielkiego poety. 
W rzeczywistości jest to długi, świetnie skonstruowany 
monolog Charlotty von Stein. Jej osobie, przede wszystkim, 
poświęcony jest monodram Hacksa. 

wewnętrzny 

Charlotty 
von tein 

Weimar. Rok 1786. Goethe jest daleko. 
Przed kilkoma miesiącami pod fałszywym 
nazwiskiem uciekł z Weimaru. Zanim 
wyjaśni się sprawa, gdzie jest Goethe 
(odnajdzie się we Włoszech) opuszczona 
przez niego, znacznie starsza kochanka 
(on ma lat 37, ona 44) próbuje 
wytłumaczyć - niby mężowi, przede 
wszystkim jednak sobie - przyczyny jego 
ucieczki. Dość przewrotne wyznania damy, 
gdzie spowiednikiem ma być własny mąż, 
wydają się perfidnym żartem obycza
jowym Oświecenia . Jednak porzucenie 
kochanki - po dziesięciu latach - przez 
osobę o tak wysokiej pozycji na 
weimarskim dworze , jaką miał Goethe, 
było nie tylko ciosem raniącym serce 
dumnej kobiety; rzutowało też na pozycję 
towarzyską rodziny. 
Nie jest to zresztą spowiedź szczera, 
zwłaszcza z początku . Z czasem staje się 
rozrachunkiem dokonywanym przez 
Charlottę w imieniu własnym i Goethego . 

.... 

Jest w tym też wątek rozrachunku z mężem. W owej próbie generalnej, 
zaaranżowanej przez Charlottę, Hacks przedstawia kolejne fazy wyznań pani 
Stein. W przypływie wspomnień i odżywających uczuć znikają maski i pozy . 
Lodowato-szyderczy ton wypowiedzi zaczyna zwolna topnieć, aż wyniosłe 
i zwycięskie oblicze przysłoni grymas porażki. Dumna heroina zamieni się 
w ofiarę, zaś niedoskonały, lekceważąco traktowany kochanek okaże się raptem 
obiektem pożądania i daremnych zabiegów ze strony rzekomo niedostępnej 
kobiety. Ten długi monolog pani Stein - jej fikcyjny dialog z mężem, a po trosze 
i z poetą - jest jej teatrem wewnętrznym. Hacks przekazuje psychologicznie 
skomplikowaną sytuację zakochanej kobiety, usprawiedliwiającej uczucie, 
z którym walczyła i któremu się poddała. Na ów steatralizowany monolog 
bohaterki składają się przeróżne „gierki wielkiej damy", niuanse, dygresje, 
cytaty samego poety - samozakłamanie i nagłe wyznania prawdy. W jej grze 
ze światem i samą sobą Hacks odkrywa skomplikowany świat uczuć zakochanej 
kobiety . Cała niemal akcja dzieje się retrospektywnie. Jaka będzie przyszłość -
trudno jej sobie wyobrazić. Ucieka przed tą myślą. (Jak wiadomo, po powrocie 
z dwuletniej podróży Goethe związał się z Christine Vulpius .) 
O bohaterce monodramu Hacksa napisano już wiele. Uchodziła wśród współczes
nych za damę niezwykle cnotliwą i obdarzoną wielkim umysłem. Późniejsi pisarze 
widzieli w niej osobę uczuciową, wprost egzaltowaną, która swymi romantyczny
mi wybuchami potrafiła przy sobie utrzymać młodego poetę. Hacks, który prze
studiował wiele dokumentów, zobaczył nieco inną Charlottę; niewątpliwie mądrą 
damę swej epoki, inteligentną, patrzącą trzeźwo na otaczający ją świat i ludzi, ale 
przede wszystkim kobietą zakochaną, walczącą z tym uczuciem i wreszcie kapi
tulującą przed nim. Kobietę, która wbrew pozorom świadoma jest uczucia, 
które ją trawi. Hacks ukazuje zatem dramat za-
wiedzionych uczuć . Odsłania paradoksy życia 
i potęgę fikcji w tworzeniu mitów o ludziach. 
Na swoją bohaterkę i jej kochanka patrzy 
z dystansem, z dzisiejszej perspektywy. 
Toteż jego Charlotta jest kobietą wyprze
dzającą swój czas, dostrzegającą własną 
słabość i poddającą się jej. To kobieta 
zarazem mądra i ogłupiona swym 
uczuciem. Prawdziwa. Oczywiście, wy
modelować, dowartościować i uwiary
godnić bohaterkę musi wielka sztuka 
aktorska. W prapremierze niemieckiej 
zagrała tę rolę Karin Gregorek. 
W Polsce w Charlottę wcieliły się tylko 
dwie artystki: Aleksandra Śląska i Teresa 
Budzisz-Krzyżanowska. 

Agnieszka Koecher-Hensel 



Kto ponosi winę za zerwanie? Nikt; przyczyna rozbicia miłości tkwiła poza 
jej własną regułą. Nie chodziło tu o zimny pokój Charlotty czy przegrzany 
Goethego, nie chodziło o jej niechęć do odbierania rozkoszy cielesnej czy też 
o jego niemożność dawania jej; nie chodziło nawet o pudla: chodziło 
o podatki za Kochberg. Od pierwszego do ostatniego dnia Goethe nie 
przestawał domagać się podatków od drobnych dzierżawców gruntowych 
i w ten sposób prostą drogą prowadził ich do bankructwa; chce tego jeszcze 
w latach wędrówki. A pani Stein pod groźbą utraty jakiego takiego utrzymania, 
zmuszona była bronić się przed tymi żądaniami. Zrobiła to na koniec 
w mądrej sztuce, którą napisała, w „Dydonie". 

Peter Hacks 



Peter Hacks, wybitny dra
maturg i publicysta niemiecki, 
urodził się w 1928 r, we Wrocławiu 
jako syn znanego adwokata. Po 
zakończeniu wojny studiował 
w Monachium socjologię, ger
manistykę, filozofię i teatrologię. 
Po uzyskaniu doktoratu (1951) 
współpracował z teatrami, radiem 
i telewizją. W roku 1955 prze
niósł się do Berlina Wschod
niego, gdzie do roku 1963 był kie
rownikiem literackim Deutsches 
Theater. Później poświęcił się 
wyłącznie działalności pisarskiej. 
Jako dramaturg wiele nauczył się 
od Brechta. Bliski jest mu też 
w pasji interpretowania zjawisk 
społecznych i historycznych, 
w przeciwstawianiu się kłamli
wym prawdom i legendom. 
Zadebiutował sztuką o wyprawie 
Kolumba i odkryciu Indii 
Zachodnich (Inauguracja wieku 
Indii 1954), w której ukazał 

ekonomiczne korzenie odkrycia Ameryki, rozprawiając się z legendą 
o bohaterstwie odkrywcy. Później, w sztuce Opowieść o księciu Erneście, 
czyli bohater i jego świta przedstawił bohaterstwo feudalnych wodzów 
jako „funkcję pozycji społecznej". Trzyaktowa komedia Bitwa pod 
Loviscami była ostrą satyrą na militaryzm pruski, zaś komedia Młynarz 
z Sanssouci obalała legendę o rzekomym umiłowaniu praworządności przez 
Fryderyka II. Współczesnym problemom społeczno-politycznym poświęcił 
dwie szeroko dyskutowane i kontrowersyjne sztuki: Troski i władza oraz 
Moritz Tassow. Lata sześćdziesiąte zaznaczyły się zwrotem w stronę wiel
kich tradycji kulturowych. Oparte na wątkach mitologicznych i bilblijnych 
komedie Amfitrion, Omfale, Adam i Ewa pod żartobliwo-poetycką formą 
ukazywały humanistyczny sens ukryty w pogańskich i chrześcijańskich 
mitach. W Rozmowie w domu państwa Stein o nieobecnym panu von 
Goethe Hacks rozprawił się jednocześnie z dwoma mitami: Goethego i pani 
Stein. Z jednej strony - ludzkiej - przybliżył współczesnym tę parę. 
Z drugiej zaś, na posągu wielkiego poety pozostawił osad małości, tak samo 
jak na jego przyjaciółce , owianej literacką legendą. 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Ewa Kozaczyńska 

Dział promocji 
Anna Boska 

Konsultant programowy 
Agnieszka Koecher-Hensel 

Koordynator pracy artystycznej 
Jolanta Zmitrowicz 

Kierownik pracowni elektroakustycznej 
Andrzej Król 

Akustyk 
Ewa Zatońska-Skrzecz 

Brygadier sceny 
Wojciech Reczulski 

Rekwizytor 
Andrzej Łopusiński 

Pracownia krawiecka 
Jan Bańka 

Teresa Maliszewska 

Pracownia tapicerska 
Franciszek Mierzejewski 

Pracownia ślusarska 
Jacek Stegenko 

Kierownik Techniczny 
Bogusław Lorenc 

Redakcja programu 
Agnieszka Koecher-Hensel 

Projekt I strony okładki 
Rosław Szaybo 

Projekt i opracowanie graficzne 
Bogusław Jakub Lorenc 

Wydawca - Teatr Na Woli 

Skład komputerowy i druk 
AW-P Mirjan 

KOSMETYKI NATURALNE 

Sponsorem spektaklu jest 
Wytwórnia Kosmetyków 
BIELENDA, firma 
kosmetyczna z siedzibą 
w Krakowie, producent 
kosmetyków naturalnych 
oraz ekstraktów ziołowych 
i owocowych. Założycielka 
i właścicielka firmy, Bar 
Bielenda, od dziesięciu lat 
odpowiada na potrzeby 
wielu kobiet w Polsce i na 
świecie, oferując szeroką 
gamę kosmetyków 
pielęgnacyjnych do k.a.'roeet:I 
rodzaju skóry i włosów. 
Dzięki odważnym 
i nowatorskim posunięci 
w dziedzinie produkcji 
i promocji kosmetyków, 
firma Bielenda osiągnęła 
sukces nie tylko w Polsce 
ale i poza granicami 
naszego kraju. Jej ostatnia 
nowość: Seria Zielona 
Herbata - Kuracja Piękn 
dla Ciała zdobyła 
prestiżową nagrodę Złoty 
Orbital oraz wyróżnienie 
w konkursie Malwa 2001. 

Barbara Bielenda - Wytwórnia Kosmetyków 
BIELENDA 

Cholerzyn 215 
32-060 Liszki k. Krakowa 

tel. (0-12) 280 68 74 
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Teresa Budzisz - Krzyżanowska 

premiera 29 września 200 l 

Magdalena Warzecha 
rezysena 
Bogdan Augustyniak 
scenografia 
Dorota Kołodyńska 
muzyka 
Janusz Strobel 
światło 

Andrzej Król 
dźwięk 

Ewa Zatońska - Skrzecz 
inspicjent 
Beata Jakubowska - Nieśmiałek 


