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Dziś Muza nasza nie chce maszerować 

ani po sławnych polach Trazymenu, 

gdzie Mars poślu bił bitną Kartaginę, 

an i też plą sać w miłosnych a lkowach, 

ani na dworach kłaniać się króle wskich, 

gdzie od podmuchu upadają rządy -
a ni chce wielbić niebotycznym rymem 

czyny niezwykłe: d umne i zuchwałe. 

Jednego pragnie -

publiczność za bawić 

I dzieje Fausta, Doktora , przedstawić; 

złe oraz dobre. 

I to o d zarania; 

z góry o łaskę prosząc pobłaża nia . 

U rodził się w Niemczech, w mieście Roda, 

z rodziców małego rodu. 
W młodości udał się do Wittenbergi, 

gdzie wzrastał w domu krewnego. 

Kształcił się w teolog ii; 
z takim p·owodzeniem 

ii wkrótce stał się chlubą Fakultetu 

i zy s kał tytuł zaszczytny Doktora. 

Był niezrównany w uczonych dysputach, 

w któ rych roztrząsał zagadnienia Nieba 

nad wyra z zręcznie; 

zgubiła go pycha 

Na skrzydłach woskiem klejonych nietrwałym 

chciał sięgnąć wyżej, niż ludziom sądzono; 

lecz stopił skrzydła i wyrokiem Nieba 

strącony został, jak Ikar, na ziemię .. . 

Wpadł bowiem w zachwyt dla sztuczek szatańskich 
i syty wiedzą rozkosznych owoców, 

sięgnął po zgniłe jabłko nekromancji; 

i bardzo sobie jego słodycz chwalił. 

Ono dla niego - czym miód dla niedźwiedzi. 

Ten oto człowiek w swej pracowni siedzi. 

Chris to p her M a rl owe 
Tragiczne dzieie Doktora Faus ta 
Pr o I o g 
Spo l szczył Jerzy S. Si to 



Christopher Marlowe (1564-1593) 
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Anne Barton 

I JE ZIE 

C hristopher Marlowe zmarł śmiercią gwałtowną wieczo
rem 30 maja 1593 roku, w okolicznościach, które do d zi ś 
nie zostały wyjaśnione. Miał wówczas lat 29. Ingram Fri
ze r, jego za bójca, utrzymywa ł, że działał we własnej obro
n ie, M arlowe bowiem zaatakował go pierwszy w czasie 
kłótn i o płace nie rachunku w o berży. Relacja Frizera ze 
zda rze ń, które rozegrały się owego wieczora w oberży 
D eptford, nie przekona/aby dzisiejszego sądu, wówczas 
j ed nak uzys ka ł on przebaczenie. Prawdy należałoby zapew
ne szukać w jego dawnej, niebezpiecznej działalności szpie
gowskiej w służbie Sir Francisa Walsinghama, która tak 
się zakończyła. Większość ludzi epoki elżbietańskiej wi 
działa jednak w osobie Frizera narzędzie sprawiedliwości 
Boga, przejaw boskiej interwencji, kary wobec znanego 
a teisty i bluźniercy. Tuż przed swą śmi erc ią Marlowe otrzy
mał wezwanie do stawienia się przed Królewską Tajną 
Radą Przyboczną. Jak się zdaje, w/adze poczęły się nie
pokoić tym, co ws-pólcześni określali jako potworne po
glądy Mar/owe'a (a mianowicie, że religia została ustano
w iona dla utrzymywa1nia ludzi w stanie lęku ·i służalczośC'i, 
że Nowy Testament jest podłym fałszerstwem). Jego śmier
ci towarzyszy/o niewiele wyrazów żalu. 

Marlowe pozostawi/ po 'sobie wątpliwą sławę, ·która sta
nowić może przykład, jak bystre, inteligentne sprawy ule
gają zamąceniu, ,i s·iedem sztuk. Jedynie dwie części jego 
sztuk·i zatytulowa·nej T amburlaine the Great (Tamerlan 
Widb) - dramatyczny splot krwawych działań i gry pie
niądza, zostały opubhkowane za żyoia pisarza (1590 r.). 
Tamburlaine - niezwykle popularne dzieło scen,iczne -
zmieni/o 1kierunek rn·zwoju dramatu angielskiego. Pnzez pe
wien czas nawet Shakespeare ulega/ temu wpływowi. Dla 
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dramaturgów niż szego lotu ateista T amer/an, który odważył 
się wygnać Boga z Nieba stał się na pięć lat modnym wzo
rem, chociaż żaden z nich n·ie zdoła/ dorównać błys·kotl· i
wości jego poetyckiej formy, ani się też nie ośmieli/, w owej 
epoce pobożności i cenzury, naśladować n•ieortod'Oksyjną 
postawę Marlowe'a, którą ucieleśnia jego wyzywająco an
tychrześcijański bohater. Inne dramaty Marlowe'a: Dydona, 
królowa Kartaginy, Masakra paryska, Zyd maltański, Ed
ward li i Tragiczne dzieje Doktora Fausta opublikowano po 
śmi e rci pisarza. Daty ich powstania są niepewne, podobnie 
jak w różnym stopniu, sprawa -ich autentyczności . 

Szczególnie problematyczny jest tekst i czas pows·tania 
najznakomitszej chyba jego sztuki, jaką są Tragiczne dzieje 
Doktora Fausta . Nie wiadomo, kiedy Marlowe napisał tę 
t ragedię, poza tym żadna z dwóch wersji t ekstu, dochowa
nych do naszych czasów , ni e może uchodzić za wierną 
wobec dzieła, które wyszło spod pióra Marlowe'a. Tekst 
z roku 1616 jest znaczn·ie dłuższy od tego, który po·chodzi 
z roku 1604; miejscami jest on zdecydowanie lepszy niż 
wersja wcześniejsza, zawiera jednak fragmenty (zwłaszcza 
w scenach komicznych), których nie mógł napisać Marlo
we. 

Przygo towując sztukę do wystawienia reżyser musi decy
dować, co w tekście pozostawić, a co usunąć, i jak najl e 
piej p-ołączyć obie wersje w jedną spójną całość, moż li 
wie n aj b liższą zagin·ionemu, autentycznemu tekstowi . Pod 
tym względem nigdy nie można osiągnąć cał·kowitej pew
nośc i swoich racji. 

Reżyser musi się także zmierzyć z równie złożonymi pro
blemami interpretacji. Tragiczne dzieje Doktora Fausta to 
s.ztuka sugerująca równocześnie dwa przeciwstawne ro
związania. Można w niej widzi eć antytezę Tamerlana: ro
dzaj testamentu spóźnionej ortodoksj.i poglądów, wyraz ci
chego uznania chrześcijaństwa przez drama.turga, którego 
ate izm, choć wydawał się tak ugruntowa.ny, mia/ swoje 
źró dło w nerwowośoi i niepewn•ości. Można ją także trakto
wać jako czołowy dokument renesonsowego wolnomyśli
cielstwa: jako tragedię człowieka, który mimo swych w szy
stbch wad, ka·rmi s• ię cudownymi maneniami o potędze 
wiedzy ścisłej i humanistycznej. zbyt skąpo wydzielanej mu 
przez wszechświat. 



W świecie Doktora Fausta nic nie jest jasne ani p ro
ste. Sztuka przestrzega zasad konstrukcji utworu dydaktycz
no-moralizatorskiego - zawiera opowieść o pokusa ch, ja
kim poddawany bywa każdy człowiek, o grzechu, ni emożno
ści skruchy i wiecznym potępieniu - zarazem jednak po
doje w wątpliwość lub przeciwstawia się pog l ądom orto
do ksyjnym w każdym niemal momencie. 

Tak więc Piekło u Ma rlowe 'o to jednocześn i e konk retne 
miejsce poniżej scen y, teren udręk i 'i wi eczystego og n ia, 
skąd ·pod kon'iec sztuki wyrzucane są pojedyncze członk i 
ciała Faus•tusa, i zad z i w iająco nowocześnie pojęty , w sen 
sie sartrowskim, stan d ucha .: la siedzę w piekle, przecież 
to jest piekło! 

Mefistofeles mówi, że Faust jest zbyt zaślepiony, by po
jąć tak wyrafinowa ny rodzaj kory . 

Podobnie Dobre i Zie Anioły, będąc pra wdziwymi wy
słannikami Boga i Sza tana, prezentują zarazem róż ne as
pekty osobowości Fausta: j ego wewnętrzne g łosy . Fa ust 
ma wolną wol ę i sam jest architektem sweg o po tę pien i a, 
jednocześnie zaś jest pionkiem w rękach potężni ejszych 
mocy. Jest uroczy i godzien pogardy, wspaniały i trywia lny. 
Złożoność naszej reakcji no tego człowieka i jego h i s torię 
wyra ża w skrótowym u j ęc iu incydent rozgrywający s i ę pod 
koniec sztuki. Faust zapragnął mieć kochankę i otrzyma t ją 
w osob ie Heleny troja ńskiej . Ucieleśnia ona zmysłowe pięk
no ziemskie i starożytną ideę utraconej wolności . Ale jest 
także złym duchem, zjawą stworzon ą przez d.ioblo. 

Istnieją lkzne b udzące gmzę świadectwa z okresu e lż bie
ta ńskiego, dotyczące przedstawień Doktora Fausta, m. in . re 
lacja ze spektaklu, kiedy to aktorzy, uświadomiwszy sobie 
nagle, i e na scenie wśród nich pojawił się jeszcze jeden 
dia beł, przerwali g rę i rozeszli się do domów. 

D awna tra dycja g ło si , że aktor Edward Al !eyn, któ ry grai 
Fausta, pod wp ływem takiego właśnie incyden tu ufu n d ował 
College of God's G ift w Dulwich. W innym z kol ei opisie 
czytamy, że w czasie przedstawienia budynek teatru począł 
trzeszczeć, co bardzo wystraszy/o widownię. 

Z tych enigmatycznych wzmianek wylania się pewien nie
bezpieczny sens tej sztuki, określający strefę jej oddziały
wania dużo szerzej, niż by zapowiadała to ateistyczna po
stawa autora. Trzeba przyznać, że Marlowe'owi udało się 

z pelnym sukcesem stworzyć niesłychanie zaw i łą i sugestyw
ną mieszan i nę poj ęć: wiary i sceptycyzmu, potępienia i po
chwały, ortod oksji i b l uź nie rstwa, tragedii i far sy . Sam ska
zuje wprawd zi e Fau sta przy końcu sztuki no p i ek ł o , lecz 
j ego własne poglądy pozostają subte lnie za ma skowane, nie 
dające się uchwycić w ca ło ści. Kontrast sta nowi poustawo
wą zasadę kon strukcji tej tragedii Jest ona dziełem •Z ożo
nym i rozm y śl nie am biwalentnym w wy mowie, prz yk~adem 
zjednoczenia w chwiejnej równowadze ca łkow icie wyklu
czających się postaw. 

Przełoży/a Halina Andrzejewska 

do „Tragicznych dziejów Doktora 
Morlowe'a. Wydanie z. 1631 r. _______ _. 



Fausta nie zadowalają, a nawet nudzą studia nad etyką. 
boskością i metafizyką . Jego wyobraźnię fascynuje magia -

nie da jmy się jednak zwieść rodzajem skojarze11, jakie w 

nas wywołuje ten termin obecnie. Wiedza, jaką Faust chce 

posi ą ść, ma cele praktyczne . Bertrand Russel kiedyś (daw

no temu) określił taką wiedzę - jako wiedzę siły, która po

.zwala dokonywać zmian w otaczającym świ ecie. 

Z Cleanth Brooks fh e Unity of 
Marlowe's Dr Fau stus (1966) 

W czasach el ż bi etańsk ic h pod pojęciem ś mie rte l nego g rze

chu le nistwa rozumiano zarówno rozpacz, jak i ro zlen i

wienie . 
P H. Loc ke (1967) 

Idea rozpaczy pojmowana w sensie teologicznym (tj. jako 

prześwi adczen ie o istnieniu takiego potępi en ia, w jakie 

popadł John Bunyan) stanowi nić przewodnią sz tuki. Cho 

dzi tu m ianowicie o środki. j a ki mi poslugujq s i ę diabty od 

samego początku (tra ged ii), by pozyskać dla siebie duszę 
Fausta , czyniąc go całkowicie niezdolnym do skru chy, choć 
z wszystkich sił p ra g ni e on ją w sobi e wzbu dzić. Na opi 

sanie tego stanu psychicznego używa się alternatywnie wy

rażenia „udręczony" . Chwilami jednak Faust jest na tyle 

zdeterminowany, że jego decyzja wydaje się śmieszna. 

M. C. Bradbrook, Marlowe's Fa usf us. 

Ironia sytuacji polega tu na tym, że Faust w żadnym przy
padku nie jest na tyle „ zdecydowany", jak by sobie ży
czył Jego bunt to tylko maska pokrywająca dręczącą go 
niepewność, zaś drugą stronę jego intelektualnej pychy 
stanowi rozpacz - za tę włośnie rozpacz zostanie potępio
ny na w ieki . 

Philip Hende rson, Christoph er Marlowe· 

Pewni a ktorzy wystawiali w Exeter tragiczną historię Doktora 
Fausta - Czarownika; pewna liczba diabłów trzymała się 
swo ich wyznaczonych miejsc, a Faust zajęty był swym i p rak
tyka mi magicznymi, nagl e powstało zamieszanie, wszyscy 
coś do siebie zaczęli mówić, uświadomili sobie bowie m, że 
jest wś ród nich jeden diabeł więcej: i w krótkiej p rzerwi e 
poprosili widzów, by im zechcieli wybaczyć, iż nie mogą 
kontynuować sprawy (widowiska); ludzie zrozumieli, o co 
chodzi, i każdy w pośpiechu rzucał się do drzwi. Akto rów, 
(jak słyszałem), mimo ich zwyczaju spędzania nocy na czy
taniu i modlitwie, wyrzucono z miasta następnego ranka. 

Spra wo zdan ie z przedstawi enia z c za
sów wspó lcze nych Marlowc 'owi, cyto
wane za D. J. Palmer Mag ie and 
Poetry in Dr Faust us (1964) 

Oczywiście, moralny upadek Fausta ni e jest mechanicznym 
skutkiem jego paktu ze złem. Zalążki rozkładu, choć tak 
usilnie dążył on do poznania prawdy, tkwią w jego chara k
terze od samego początku„. Jakże bowiem inaczej mogłoby 
dojść do tej fatalnej transakcji handlowej? 

W. W. Greg The Damnation of Fauslus 
(1946) 



Wedł u g opinii teologi cznej, Faust, mimo że w końcu prag
nie wzbudzić w sobie skruchę, nie zosta nie zbawiony, po
niewa ż pycha, jaką napawała go st ra szliwość jego uczyn
ków, n ie pozwala mu wierzyć , że Bóg mógłby mu wyba-
czyć . 

P. W . W orstho rn (1 952) 

... Fa ust sam jest przekonany, że nie może do stąpić zba 
wi eni a , a w istoc ie to jego ro zpacz ,, J aremnia mu całko 
w ic ie ka żdy czyn, któ ry mógłby go po p rowadzić ku ocale 
niu. W pewnym sen sie sztu ka ta stanow i studium rozpa 
cz . Roz pacz j ednak n ie para l i ż uje wyobraźni Fausta. On 
za ws ze wie, co się z n im dz ieje . Relacjonuje swoje stany 
wewnętrzne z bezlitosn ą uczc i wo śc i ą. Na k o ń c u sztuki w 
d ra ma tycznych , potężnych st rofa ch demon str·uje nam dozna
nia, ja kie towarzy s zą n ieuchronnemu procesowi pog rą żania 
się w otchlani człowie ka, który nie jest ani odrętwi ały, ani 
apa tyczn ie obojętny, któreg o ka żdy zmysł reaguj e os tro i po 
zosta je w ustaw icznym napięc iu. 

Z Cleo nth Broo ks The U ni i \' of /Vl a rlo
we's D octor Fa uslu s (1 966) 

Fa tt st wa lczy z ogra niczonosc 1 ą ludzki ej natury i d latego 
świ adom i e sp rzed aje swą d u szę. Marlowe przed stawia 
Fa usta jako człowieka , który w ie, ch ce wiedzieć i zabiega 
o posiadanie s ił y. 
To n ic typowa mo ral iza torska sztuka o pokusach zła uoso 
bioneg o w czlowieku lub d iable, zla, które zdobywa wła
dzę na d niew innym Faustem i pcha go na drogę występ 
nych dz i ała ń. Mamy przed sobą Fausta, człowi eka świado 
mego, który z rozmy słem podąża drogą zła, jest uczonym 
opanowanym intelektualną pychą ... 

Willord Fornhom (1969) 

C V S; Sztych 
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Otwórz się, ziemio! 
Nie, ziemia nie zechce dać mi schronienia, 
Gwiazdy migotliwe -
które świeciłyście w dniu mych narodzin, 
wy, których władza śmierć mi naznaczyła 

i potępienie -
raczcie wessać Fausta jak mgłę wieczorną 
we wnętrzności chmur 
brzemiennych deszczem ... 
A kiedy zrzucicie nawilgły c1ęzar, 

niechaj moje członki wypłyną z głębi dymiącyc h gardzi el~ 

dusza moja uleci do nieba! 

(Zegar wybija wpó ł do dwunastej) 

Pół godziny mi nęło; już wkrótce się skończy ... 
O Boże l 

Jeżeli nie masz nade mną litości -
przez krew Chrystusa błagam cię, 
wylaną również i za mnie -
skróć czas mojej męki! 
Niech żyję w piekle choćby tysiąc lat 
lub sto tysięcy -
byleby na koniec dostąpić nieba. 
Nie może być końca dla dusz przeklętych ... 
Czemu nie jestem stworzeniem bez duszy? 
Lub czemu dusza nie jest nieśmiertelna? 
O, gdybyż prawdę mówił Pitagoras 
w Metempsychozie -
dusza by wybiegła i zamieniła 
w jakieś dzikie zwierzę ... 
Zwierzęta są szczęśliwsze; 

z chwilą śmierci ich dusze stają się cząstką żywiołów. 
A moja dus:la w piekle -
i na wieki! 

\ 
I 
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Przeklinam lędźwia, które mnie poczęły 
i łono matki -
nie, przeklinam siebie! 
I Lucyfera, który mnie pozbawił rozkoszy nieba, 

(Zegar wybija dwunastą) 

O, bije już, bije ... ! 
O, ciało moje, rozpłyń się w powietrzu, 
albo się sta niesz łupem Lucyfera! 

(Pioruny i błyskawice) 

O, duszo, zamień się w kropelki wody 
i ukryj się w głębinach oceanu -
tam cię nie znajdą ... ! 

(wchodzą Diabły) 

O, Boże mój, Boże! Nie patrz tak strasznie! 
Jadowite żmije -
pozwólcie mi oddychać, choć przez chwilę ... 
Nie ziewaj, Piekło! 
Precz stąd, Lucyferze! 
Ja spalę książki ... O, Mefistofilu 

(Diabły unoszą Fausta) 

Christop her Marlowe 

Trag iczne d zie je Doktora Fausta 
Fra g ment sceny 13 

Spo l s zc zy ł Jerzy S. Sito 
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(Fragmenty artykułu) 

Jan Zygmunt Jakubowski 

I 

W legendzie o doktorze Fauście zawarly się bogate zaso
by myśli, doświadczeń i dążeń ludzkich, na które składają 
się nie tylko losy historycznego Fausta i nie tylko to, co na 
tej kanwie wypisywały różne generacje twórców-poetów, pi
sarzy, muzyków i przedstawicieli sztuk plastycznych. Legenda 
o Fauście sięga swoimi korzeniami - choć inaczej była na
zywana - do bardzo starych doświadczeń i tęsknot ludz
kości. 

Nie znamy dokładnie życia ·i działalności h·is-torycz.nego 
Fausta. Georg (czy - wedle innych źródeł - Johannes) Faust 
urodził się w wirtembersk·iej miejscowości Kn-ittli·ngen około 
roku 1480. Z różnych, często •Sprzecznych źródeł. wyłania się 
postać dość osobliwa, w której splatają się w całość trudną 
do rozwikłania rysy uczonego, parającego się literaturą i fi
lozofią starożytną, szarlatana posługującego się magicznymi 
sztuczkami, lekarza, awanturnika i obieżyświata. W swoim 
niespokojnym życiu wędrownym przebywał w różnych mia
stach niemieckich. Miał być najpierw nauczycielem w Kreuz
nach . Później przebywał w He'idelbergu, Erfurcie, w W:itten
berd.ze. Ingolstadt. Według przypuszczeń - trudnych do 
sprawdzenia - bawił i w Krakowie. Michał Wiszniewski, 
autor dzieła Historia literatury polskiej, 1840-45, pisał (V 
tom): Zdaje się, iż niektórzy z akademików krokowskich po 
kryjomu magią trudnili się, o u jednego z nich słowny tego 

wieku czarnoksiężnik, doktor Faust, magii wyuczył się. Ni
gdzie długo miejsca nie zagrzewał. Zmarł w miasteczku 
Staufen (Schwarzwald) w roku 1539 lub 1540. 

Już współcześni otoczyli jego życie legendą czarnoksięż
nika, który zawarł .pa'kt z diabłem, zyskując w ten sposób 
siły nadprzyrodzone. I właśnie w tej legendzie odzwieroie
dliły się opowieści wcześniejsze, z pierwszych wieków chrze
ścijaństwa, jak np. historia Szymona czarnoks.iężn, ika, który 
- jak czytamy w Dziejach apostolskich - zajmował się czar
noksięstwem, zwodził Jud Samarii i podawał się za kogoś 
wielkiego. 

Na chrześcijańskie genealog.ie legendy o człowieku, który 
zawiera pakt z szatanem, wskozuje i słynna średniowieczna 
opowieść o Theofilusie (wiek VII lub VIII), księdz.u, który dla 
zyskania wysokiego urzędu kościelnego zaprzedaje s·ię dia
błu, a później, żałując, zostaje za wstawiennictwem Marii 
Panny ocalony. Przykładów można by przytoczyć więcej (jak 
np. legenda o papieżu Sylwestrze li, zaprzedanym diabłu). 
Znakomity krytyk ·i historyk literatury, Ignacy Matus·zewski 
(autor m. ·in. studiów Diabeł w poezji - oraz Czarnoksięstwo 
i mediumizm) pisał w r. 1894: Z diabłem mógł obcować tyl
ko człowiek „uczony", czyli umiejący pisać i czytać, a to by
ło przywilejem duchowieństwa; przyzwyczajona do dźwiga
nia ciężkiego żelaznego hełmu mózgownica rycerza nie da
łaby sobie rady z lamigówką zaklęć kabalistycznych; zresztą 
prmvdziwy rycerz wierzył wówczas tylko w pięść i wyższych 
aspiracji nie posiada/„. 

Ignacy Maituszews•ki ,zwrócił również uwagę, że myśl o pak
tach z szatanem mógł nasuwać ustęp w Nowym Testamen
cie o kuszeniu Chrystusa przez szatana (Znowu wziął go 
diabeł na górę wysoką bardzo i ukazał mu wszystkie króle
stwa tego świata i wspaniałość ich, i rzeki mu: To wszystko 
oddam tobie, jeśli upadłszy oddasz mi pokłon). 

Chrześcijańskie genealogie legendy o pakcie człowieka 
z szata nem, mając swe źródło w dualizmie średniowiecznej 
wi ary (Bóg jako źródło dobra, diabeł jako sprawca ·i wcie·
len ie zła), nie wyczerpują treści fa.ustowskiej legendy. Jest 
w n iej i odblask mitu prometejskiego. W renesa.nsowej le
gendzie o doktorze Fauście spod śred n i owiecznych zabobo
nów i czarnoksięskiej atmosfery przeziera bowiem jej zasad
niczy rdzeń: na wskroś 1ludzkie, głęboko human:i1stycz.ne 
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l dumne dążenie do śmiałego poznania i opanowania rze
czywistości oraz najpełniejszego rozwoju człowieka. Wska
zuje na to pośrednio pierwsza biążka o Fauście, która roz
poczyna jego wędrówkę przez stulecia zaświadczoną pisa
nym słowem. Ukazała s-ię ona w roku 1587 we Frankfrucie 
nad Menem. Autorem jej jest Johann Spiess, luteranin. 
Z długiego tytułu przypomnijmy początek: Historia o dokto
rze Janie Fauście, szeroko okrzyczanym guślarzu i czarno
księżnilw„. (Historia von D. Johann Fausten, dem weit
-be schreyten Zauberer und Schwarzkunstler„.). Autor napi
sai tę książkę - jak głoszą dalsze słowa tytułu - dla odstra
szającego przykładu (zum schrecklichen Beispiel), dla odra
żającego exemplum (abscheulichen Exempel) i dla dania 
szczerej przestrogi (treuherziger Warnung). Te ostrzeżenia 
zwracał Spiess do wszystkich wynoszących się, dociekliwych 
i bezbożnych ludzi (fUr a/len hochtragenden, fUr witzigen 
und gottlosen Menschen). Aby zaś silniej podkreślić odra
żający przykład życia doktora Faw;ta, na tejże stron'icy tytu
łowej umieścił jeszcze autor wezwanie: Bądźcie ulegli Bogu, 
przeciwstawiajcie się diabłu, wówczas ucieknie on od was 
(Sei Gott untertanig, widerstehet dem T eufel, so fliehet er 
von euch). 

Książka Spiessa (Volksbuch - jak piszą niemieccy histo
rycy literatury - księga ludowa i jarmarczna) zyskała ogrom
ną popularność. Została natychmiast przełożona na inne 
języki (angielski, francuski, duński, niderlandzk·i), a w sa
mych Niemczech w ciągu 5 lat od ukazania miała czter
naście przedruków. Przerabiana i poszerzana n•iejednokrot
nie, przyczyniała s-ię decydująco do rozgłosu faustowskiej 
legendy. W intencji pobożnego luterskiego autora miała być 
ostrzeżeniem przed szatanem i jego pokusami. Ale grzech, 
jakiego dopuścił się doktor Faust wędrujący po Eurnpie 
i zaznający różnych przygód, musiał i nęcić, skoro owemu 
grzesznikowi szatan oddaje za żonę najpiękniejszą kobietę 
świata, Helenę. Z tego małżeństwa rodz·i się syn, Justus 
Faustus. Ostrzegając przed paktowaniem z diabłem, biążka 
Spiessa, pełna gwaru zabaw ludowych, studenckich żartów, 
śmiałych poszukiwań, budziła i ciekawość, i podziw dla 
zuchwalstwa człowieka i jego niespokojnej myśli. Renesan
sowa pochwala życia i śmiałości umysłu ludzkiego torowało 
sobie drogę nawet wbrew intencjom przerażonego au·tora. 



* 

I już żadna siła nie mogla powstrzymać faustowskiej le
g en dy. Książkę Spiessa wykorzystywano w różnych przerób
kach dla celów edukacji religijnej. W ·tym duchu przerabiali 
ją Rudolf Widmann (rok 1599), Nicolaus Pfitzer (lekarz z No
rymbergi rok 1647), autor-anonim („Der Christlich M einen
de" - Myśfqcy po chrześcijańsku). Przerażenie i groza, jaką 
miały budzić losy śm i a ł ego bohatera, łączyły się zapewne 
w świadomo ści wie lu z podziwem dla jego buntu ·i poszuk1i
wań. Upodobał go sobie lud, a wielki przedstawiciel Oświe
cenia, G otthold Ephraim Lessing, nawiązał wyraźnie do re
nesansowych pierwiastków legendy faustowskiej 'i pod n.iósl 
z uznaniem pomowcze ambicje bohatera. Z zag in ionego 
Fausta Les sing a znamy tyl'ko niewielkie szczątki. Ale wiemy, 
że autor ocalił go od piekła. 

Wcześniej, bo już w roku 1588, wprowadzi/ legendę fau
stowską do dziejów dramatu największy przed Shakespea
re 'e m pisarz dramatyczn y Anglii, Christopher Marlowe, au
tor utworu Tragiczne dzieje Doktora Fausta (The Trogi cal Hi
story of the Life and Death of Doctor Faustu s). Potęp i ł go 
wprawdzie zgodnie z tradycją teologiczną za zuch·walstwo 
i paktowanie z diabłem, ale spotęgował zgodnie z najgłęb
szą treścią foustowsk.iej legendy prometejskie dążenia bo
hatera dramatu i renesansową radość życia (! prochem jest 
wszystko, co nie jest Helenq). 

W nowej, dra matycznej szacie wrócił znów Faust do swo
jej niemieckiej ojczyzny. Tu ulegał rói:nym przeobrażen i o m, 
uzupełniany m. in. elementami obyczajowo-farsowymi. W y
sta wi ano go w wędrownych teatrach marionetkowych. W tym 
właśni e kształcie poznał młody Goethe przyszłego bo ha tera 
swego arcydz.iela . I oto, po różnych wędrówkach, ni ejedno~ 
krotnie znieksztalcana i parodiowana, zna·lazła lege nda fau
stowska twórcę, który podniósł ją do rangi wielkiego poe
matu filozoficznego i dramatu całej ludzkości. 

Próżny to trud w zwięzłym szkicu prowadzić analizę dz·iela 
o tak imponującym bogactwie myśli. Nie sposób równ1ez. 
omawiać dokładniej dalszych artystycznych woieleń legendy 
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faustowskiej. Fascynowała ona i po Goethem wielu twór
ców. Sięgali do niej au,torzy niemieccy (jak np. Grabbe -
Don Juan und Faust, 1829, Lenau - 1836, Heine - 1847), 
francuscy (Paul Valery - Mon Faust, 1840). Zapładnri ała le 
genda faustowska malarzy (np. Cornelius, Kaulbach). Ope
ry o Fauście komponowal·i m. in . Gounod (1859), H. Zollner 
(1887), Bus·oni (1920). Faustowską uwerturę stworzył Richard 
Wagner, do fragmentów Fausta komponował muzykę Robert 
Schumann itd„ :itd. 

W nowoczesnej, oryginalnej wersji wróciła legenda fau
stowska w słynnym dz.iele Tomasza Manna Doktor Foustus . 
Jeśli jednak Faust Goethego był jakby najwyższym, filozo
ficzno-poetyokim spotęgowaniem i ukoronowaniem starej 
legendy, to dzieło Manna - mimo analogVi poszczególnych 
motywów i wyraźnej aluzj i w samym tytule - jest jukby za
przeczeniem tych optymistycznych elementów, jakie tkwiły 
w renesansowej legendzie o doktorze Fauście . Jeśli stary 
Faus•t, ten z legendy i ten z utworu Goetheg•o, wydZ"ierał się 
ze swojej pracowni w świat i widział perspektywy wolnego 
ludu, reprezentował więc - mimo tragicznych doświadczeń 
- postawę aktywną, to Faust Manna jest - ja·k pisał Lukacs 
- Faustem gabinetowym, bo żyje w świecie, gdzie niemożli-
we jest połączenie prawdy i poszukiwań z praktyką spo
łeczną. Ale to już temat do odrębnych rozważań, wy·kracza
jących poza te historyczne wspominki o legendzie faustow
skiej. Zakończmy więc tylko uwagą, że może jednak coś z tej 
dawnej legendy, z jej humanistycznej i twórczej atmosfery 
zostało zawarte w słowach, jakie wygłasza Adrian Leverk'Lihn 
w zakończeniu powieści, gdy mówi, że arty-sto p·owinien mą
drze zabiegać o to, co potrzebo no ziemi, oby lepiej się no 
niej dziać zaczęło, a roztropnie przyczynić się do tego, oby 
pomiędzy ludźmi ład znowu nastoi, który glebę stosowną 
i tło rzetelne dać zdoła pięknemu dziełu. 

* ::: * 

Legenda o doktorze Fauście wyrosła z gleby niemieck iej . 
Czerpała ona wszakże - jak przypominaliśmy na wstępie -
soki żywotne z tradycji dawniejszych, ze świata starożytnego . 
W kulturze pols.kiej wariantem tej ogólnoludzkiej legendy 

jest postać Twardowskiego. Zapewne miała ona pierwowzór 
w rzeczywistości, choć brak tu udO'kumentowanych zapisków. 
Twardowski, znany z opowieści ludowych, druków ·stragano·
wych, a spopularyzowany w znanej balladz:ie Mickiewima 
nie stał się bohaterem większego utworu literackiego, któ~ 
uczyn·il by zeń polskiego Fausta. 
Gdybyśmy zaś szukali najwyższej mia·ry artystycznej w 

poezji polskiej dla pewnych elementów legendy faustow
skiej, tych szczególnie , w których wystąpiły przede wszystkim 
motywy prometejskie, trzeba by sięgnąć do Mickiewiczow
skiej Improwizacji w Dziadów części Ili.„ 

Jan Zygmunt Jakubowski 



nie było postaci sprytniejszej i bardziej wieloksztaltnej 
niż Faust; uwiódłs zy w siedemnastym wieku Ma ~gorzatę , 

zrzucił w Wiedniu habit franciszkański i zmienił się w baro
kowe go kawa le ra, spokrewnionego blisko z Don Juanem. 
W rodzinnym Weima rze urodził się jakby po raz d rugi - pod 
pi órem Goethego, co zobaczył w nim niemal Prometeusza. 
Za sprawą Fausta stworzo nego przez G oethego nawet zło 

przyczynia się do budowania przyszło ści . Za czasów roman
tyzmu bohater nasz obnosił swój nihi izm po za ułkach ros
nącyc h metropolii , świecąc potęp ieńczym blaskiem radykal
nego bun tu. W wie u dw udziestym Paul Vale ry ;:o baczył w 
nim sceptyka, bawiącego si ę wła s n ymi możliwościam i in ~e

lektual nymi, Tomasz Man n zaś - symbol przek l ę tej sztuki 
i potępionej ojczyzny. Można spokojnie powiedzieć, że nie 
było w kultu rze europe jskie j zja wiska, do którego Faust nie 
wściubiłby nosa. Ale u Marlowe'a ma pierwotną siłę i ży

wiołową prostotę . Ma świeżość i moc, któ ra umożliwia Je
szcze wszystkie interpre tacje. Jego Faust je st zarazem śre

dniowiecznym g rzesznikiem, renesansowym kondotierem 
i nowożytnym tytanem. Trag iczn e d zie je powstały bowiem 
niemal u ko le bki mitu , jednego z najorygi nalniejszych , jakie 
wydała Europa. 

JAN BLOŃS KI 



* * * 

Te odlegle od nas sprawy prowadzą bezpośrednio do 

istniejącego obecnie stanu myśli humanistycznej. Faust bo

wiem nie tylko odrzuca wszelkie skale wartości. Ustanawia 

on nową metafizykę - taką, która wypływa z istnienia jed

nostki i z jej wewnętrznego poczucia, że istnieje przeciw 

światu. W Tragicznych dziejach doktora Fausta człowiek po 

raz pierwszy nie jest karłem wobec świata potęg nieludzkich. 

Nie jest nawet tragicznych konfliktów ofiarą. Jest partnerem 

świata, i to partnerem dyktującym warunki gry, warunki te 

wypływają z faktu, że istnieje człowiek, a nie, że istnieje 

świat. I dlatego Faust staje się istotnie panem natury, włada 

żywiotami i geniusze są mu posłuszne. 

Zan im jednak to nastąpi, musi przejść przez próbę, próbę 

iście tytaniczną. Przez próbę taką, która była możliwa jedy

nie dla bezrozumnej odwagi młodzieńca. Bo przecież zanim 

stanie się to, o czym pisaliśmy wyżej, twórca nowych, egzy

stencjalnie istniejących zaświatów, nie jest ani przez chwilę 

pewien, czy istotnie nie porywa się przeciw potędze demiur

ga. Czy istotnie nie skazuje się na roztrzaskanie piorunem. 

Faust bowiem nie dokonuje eksperymentu myślowego; jego 

eksperyment jest zmierzeniem się z ewentualną realnością 

sądu bożego, stworzeniem sytuacji, z której żywy może wyjść 

tylko jeden z nich - człowiek lub Bóg. 

MACI EJ SZYB I ST 



* * * 
CHóR: 

'Odcięta gałąź, która rosnąć miała 
prosto ku niebu; 

i szczep laurowy, 
który Apollo w człowieku uczonym 
zasadził niegdyś -

spłonąl, i na wieki .. . 
Fausta juź nie ma. 

Niech jego upadek w czeluście piekieł 
służy za przestrogę; 
a jego los, przez diabła sterowany, 
niech ludzi mądrych skłoni do zadumy: 
są rzeczy tajne, których głębia skłania 
umysły ludzkie do próby poznania -
a to jest więcej, niż Niebo zezwala. 

(wychodzą) 

Terminat hora diem: terminat Author o pus. 
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