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Marlowe umdzil się rw 1564 r. w 031Ilterbury, 
w Anglii. Był sy.nem szewca, ale ukończył Cam
bridge, zrezygnował z kariery duchownej i o
siadłszy w Londyruie ,zajął się LiterntUJrą ,i ak
<torstwem. Początkowo zyskal przede wszy
stkim slawę poetycką za poema1t Hero i Lean
der, przektady Owidiusza i 1wiers:ze liry1czne. 
Do hiS'bo1.1Li przeszedl 1przede wszystkim jako 
dramatU1.1g, a LLilor Tamerlana (1.536), Żyda z 
Malty (1591) i nade 1W>Szys tko Doktora Fausta. Nie 
są ,to zresztą jego jedyne dramaty - na sce;nach 
polskich oglądaliśmy w ios ta1:nich laitach pairo
k!rotnie Edwarda II, .na przyswojenie czeka Pa
ryska masakra. 

Marr-lowe zginął bardzo młodo, zasztyletowany 
w burdzie kairczemnej. Wtedy, w 159:3, miał za
ledwie lat dwadzieścia dziewięć. Otoczyła go 
legenda. 1P.r;zypuszczano, że jego śmierć była 

skutki.iem prowokacja. Ale nie ito bylo 'naj waż

niejsze. Dramaty Marlowe'>a, arcydziela 1rzeczy
wiste, przypornl!nały późniejszego nieco odeń 

Szekspfra. Poniewaź .zaś 1tl.1\va od stuleci już dy
skusja, zresmą ,mczej .jałowa, <kto był w rzeczy
wistości autovem Hamleta, więc podejrzenia nie 
ominęły i Marlowe'a. p ,odejrzewamo, że jego 
śmierć :była 1powrna, on 1zaś w rzeczywistości 

przeżył ,jeszcze :następne lata pisząc :pod imie
niem Szekspi<ra. 

Nimv;ielkJie to ma jednak znaczenie. Fakltem 
nato.mdast jest, że dzieła MaD1owe'a do dzisi:ij 
zachowały żywotność d siłę. I że znalazło się 

wśród nich piel"'Wsze arcydzieło pośw1ięoon.:: 

F:ausbowi, owemu piętmastowiecz;nemu :allC'he
mikowi, studento\V!i krakowskiej akademii, k tó
ry mrał rSpnzedać swoją duszę diablu. Za Mar
lowem szJ:i Milller, Grabbe, Lenau, Goethe, 
Mann ... Muzykę !komponowali Gounod, Boito, 
Be1ioz, LiS2lt, SChubert d wielu innych. W tej 
plejad.zńe znakomitości dzieło MarlOIWe'a jest 
do dziś jednym z najcenniejszych klejnotów. 
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POSTAĆ I MIT FAUSTA 

Nie;z;wykle d2Jieje, osmłamiająca staiwa ! Faust wohod:L.i 
w poczet wie1k.ich (pOslJaci 11IDtemtury świiaitowej, kttóre zna
lazły się 'W iPQWszeohnym :obiegu ,na mocy ,niezwyczajnych 
i pr;z;ykuWiającyoh rrysów osobowości, postaiw ,i czynów. Na
leży do 'tej iOOd.ziiny ozlow:ieczej, <ibok 'Don Kiichota j Hamle
ta, 1k.tól'a itrwa d promieniuje, jest wspamialym ·7llllyśłeniem 

czlowielm ti porailającą rprawdą jego :islm:ien:i1a. F1aust, po
dobnie ja!k Don K'iohat 'OZY Ha.mlet, ma ten s am patę:żmy, 

aczkolwiek inny wymiar, równą im siłę promieniowania, 
przeobrażającą się iZ biegiem 'CiZasu, Iecz 1J1.iesła:bnącą oj 
1wiek6w, jest <::ZJUłym ,zwoiini:k!iem 1mspiil1acj,i i wyobnaźmi. 

O F1auście '~is.ano c>1brzymią brb1iotekę, !bynajmniej nie 
zamkniętą, bo każde pokolenie będzie zapełniać nowe rega
ły. A!le los FaUSlta jest swoisty, nie poczęła go 1maginacja 
poety, chociaż znany nam F1a:ust jest tworem geniuszu 
Goethego. 1Ma on dw1a życiorysy, Rzeczywisty i 'legendar
no-mityc2my, a iten ostalln!i wciąż się !Spełnia ,i 'tworzy oo no
wa. F1aust, rz:anilm stał się 1pod.Jni.otern bariwnej, niiesa:mowi
tej legendy, nim uskirzydLiły go !JiJteraitura ,i s71tuk.a, był posta
cią 1histJoryc2lilą. 1Prrawdopoddbnde ,z 1prayczyn świ,adomie s ty
ltiwwanej ,tajemil!i<ezej egzystencj·i, r1JaJk niewiele o nim :wie
my. Urod2'lił rsię ok. rr. '1480 w KnLbtlillngen kolo Maulbronn w 
S:ziwabii, studiował m. in. 'W K!I1akowie magię, był wędrują
cym scholarem, a potrosze awanturnikiem, karciarzem, po
trosze znachorem i szarlatanem. Najchętniej podawał się 

rza szarlia!t= d cu<lotwóiicę. Miał jakieś 1kontaiktty z ·ue,zony
mi, ·zaś ;podstawą jego słaiwy, ~ória ,go pDZerosla, byl:y roz
mai te sztuczki, przepowiednie, wywoływanie duchów i po
noć udane zabiegi medyczne. Tytułował się chętnie, nie 
gJrzesząc sk!nomnośoią, o czym świiadczy podpis z r. 1513 : 
Hemitheus Heide1bergensis ;p · osophus phJfosophorum, 
czyli półbóg heidelberski, filozof filozofów. Łączenie auten
tycznej w ,iedzy z 1różnymi o dmi,a:nami \v;redzy rtajemnej czy 
zwykłej s21a1rl!aitainerili ibyło udziałem 1wyib.iitnych ludzi Odro
dzenia, iktóre 'rehaibi'ldtowalo anlty;czne spekuJ.acje d praiktyki 
tajemne, szczególnie kia'balę. Np. Marsi1io F,ieiino, 111auczyeiel 
Lorenzo Ma!gnifico, tbyl mistrzem •neoplatoników ri leka
[1zem, 'Wy:ziniawał się przy rtym doskallale !11!a magiri !i alche
mii. U1p.mwd,ainie białej ti oza.Tilej magil mLalo wply<w na 
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ówczesne S2ltuki, bo sztuką zajmowraino się na rów1ni z ma
gią. SyLwetiki ówczesnych twórców staną się peltniejsze, jeś
li wprowadzimy w ich biografię nieposkromioną żądzę 

przygód i szaleństw, awanturnictwo, potwierdzają to żywo
n:y B. Celhl<I11iego, Oh. Mairlowe';a, B. Jonsona. Historycznego 
Fiausta ulksaitaMowala ep0ka, 'był jej 1ruieodrodnym dziec
kiem. Oczy;wJ.ste, riż rta~i ŻY'Wdt musiał <przejść do -legendy. 
Legendę rQ F1auście utr\wtlił:a najrpiel'W tradycja us ina, 

•wzbogaicając ją, co rbyfo nat l.lll.""<ailine, o rysy heroirezne i de
moniczne. Ple.r:woM'zór bohaitera ina miarę gustów, up do
bań 1i ~1potrzebowania cz,asu byl gotowy, ct:eraz mogla go 
przyswoić literatura masowa, jarmarczna, znowu modyfi
kując do s1wych celów a .zadań. 11ak się rt.eż stało w niespel
JDa pięćdzliesiąit 1.at po śmieoci Fausta. W ·r. 1587 W)~tloczo

no we F1na!111kfurcie n. M. pierwszy egzemp1arrz Histo·rii o 
doktorze Janie Fauście, szeroko okrzyczanym guślarzu i czar
noksiężnik-u fiitd, rpióra J. Spiesa. Książeczka, mimo wyso
kiej inaonczas ceny, zdobyła natychmi t ryinek, w ciągu 

pięciu lat miała 14 1wyda11. Odtąd datuje się beziprzyklad:!"lct 
ka1riem 11terackdego Faustia. Począbkowo w N.iemczech , gdzie 
uk zują się Lioz;ne iprz;eró'bkli , w tym !i. Wriel'S0()wane, na. ęp

nie, ZJa pośrednictwem pnrekładów, ,poza granicami jego oj
czyzny. Mruteri!a ·tej przypo.wdeści jest dostateczinie fascynują
ca i p.:iu=jąoo. w sensie .moralnym; .tym tłllrffiaczyć trze
ba rosnące zairuteresowainie .temaitem, także d1raimaJtopisarzy. 
Korzystając !Z ·wersji Spiesa, Oh. MarJ.owe, poprzednik Szek
spixa, isze Doktora Fausta (1589). Tragedię obwożą po 
konty,nencie angielscy komedianci, cieszy się wielkim 
(i zasłużonym) ,powodzeniem. Dostaje się w l!"ęce adap
t aitorów, kitór:L:y dobudowując isceny komediowo-rubasz
ne, ·przeinaczają •i spłaszcza.ją rtragioz.ną formułę moraliLetu . 
Stępia się ona jeszcze bard7.Jej, gdy temart; !faustowski adap
tuje się do potrzeb wędrownych, licznych np. w połowie 

XVIII ·Wieku na .g,runaie Niemiec, 1teabrów marionetek. Z 
ta.ką lalkową <wersją zapoz;nal się po :riaz pierwszy Goethe 
w latach dzilecięcyoh. Olśniła go ta postać d jej dzieje, urze
kła !lak dalece, że już w 23 rok.u życia (rl 774) mlail go wy 
pierwszy szkic Fausta tzw. Prafausta (Urfaust), którego rę

kopis pozmano dopierio w 1887 1r. Tę redakcję pisał j edno
cześnie z Cierpieniami młodego Wertera. Od Wertera od-
żegnał się niebawem, jark sam pośwfadczył, nie zdobył ię 

w późnriejszy1ch łwta.ch na ponowne odczytanie. Od Fau h 
nie odemvał się do końca życia, tworzył ito crnielo przez b t 
bez mala sześćdziesiąt. 
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Nie <t)"Lkio <koncepcje t rtowfic:nne li 1ta:lenty kolejnych auto
rów lecz li <praeobrażenia is.połeazme i pol!itymme, choćby 
wu.eika R€'wlO'h1cJa F1ramcuska, ikSi2ltałtowaly wizerunek du
chowy F1austa. Spies, j1aik saan 'wy=al, s.piisal swą Historię 
_ „dta odstrasw.jącego przykładu wszysbklim 1w~noszącym 

się, dooieldiwym •i ibeZlborżmym ludziom, dtla dairua oosbra
szającego exempLU!ITI ·i ku sz,crere~ przestrodze". Dla .Mar
lowe'a dzieje dokitora Fausta U'llie 1zawieraly już crz;ysteJ dy
daikftyld, ipodszyttej 1re1ii1giij1nymli illtencjami gwo1l!i ocall~nia du
szy 1nariażonej na pakt z d!ia:bl:em. Pokazał 1>vipnawdzie <trage
dię' 1zwy!klego czlow.i·ek!a, krthreg.o pyooo ii ambicje doprowa
dzają do aJbso1utmej kllęskii, lecz 1w samej świadomości. upa~: 
ku 

1
ootryun 1poczuoiu przemijirunia żyaia, dosbr.zegł w1elkosc 

i r~nagii:mn j·ego czl:owieozeństwa. I rtak, uwa1Lniiając się ze 
schematów oiaisno rpojmow>anego 1iatum, Faust stawał SlG 

:z:wolna już ·nie ofiarą pieh"ieLnych mocy, czyli egzemp1i:fii
kacją rteologicznej lkonstrukcjli, 1lecz ,głęboko •wrażliwą lis1to
tą ludziką, rpodda11ą wszelkim przy,padlościom żyda, Wi7.Jo
tom, cierpieniom, poniżeniom, zagładzie. W tym przewo
dzie humani'za:cji Fausta <niebaiga.teJ1ną 1ro.lę odegrał Lessing, 
który rz legendy fatustow1skii.ej wydobył ogólnolud~ sens tej 
postaci, 21dbaczyl w nim ,człowieka, ·który 1pragnie rpoznać 
wszystko, odsłonić ,wsze1'1"ie t;a:jemnice bytu, zdeptać tabu, 
ustanowione rpr:zez d dkitryn·a1ne myślenli:e. Ten ibunt pirze
chv uznanym autorytetom, przeciwk!o ofic·jalnej iil!auce i 
książ;kowej, ni1eżydowej uczoności, którym .tętmi liiteratura 
niemieolm okresu „bwr;zy i naporu", domimuje 1W ;pełni w 
I częśai Goetheańskiego a!'Cydziela. JeśH za główną myśl 
tragechi uznać "Zdanie - „Zibaw,ion być może, kto się dąże
niem w,ieczystym trud21i" - to określa .ono 1111iedwuznacLJnie 
etyczny ideał Goethego. Jest ,nim człowiek aktywny wiedzy 
i czv,nu. T. ,Mainn ·w swym eseju o G oethem p11zypomiiina , 
że \~łączył on do iniemczyzny neol gizm „lebenswi.i,rdig'', t::i 
znaczy - ,godny żyoi1a. „Być godnym życia uw,ażał (Goethe) 
za najwyższe szlaoheot;w10, które ipow1nno właści•wJe uchro
nić ·p·rz;ed 1:ugubą". To dumne prześwi·adczenie ·impl:ikowalo 
zarazem konieczmość podjęcia walk.i o wolność czlawieka, 
nakiazywal::i •poecie w1ie11zyć w misję czlow iecz.eństwa, ·W je
go rhruman:is:tyczmą pI'zy.sztość. Faust jest wlaśotwie jedno
s!Jką skrojoną rna tę miarę, zina najdotJMrwsze doświadczenia, 
zna ·w.a11tość i sma·k 1\WJillności, pożytek li sens cywiilizacyj-
1nego •pos:tępu. Wymowny .i z.narrnienny byłby tu odsytacz do 
twórcy Fausta. Goethe przeży\val radość z cyw,i,Lizacyjnych 
i komun1kacyjnyoh osiągruięć 'i obw1ierającyoh się pe·rspek-
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tyrw, np. entuzjazmował się projektem ,przekop3!rrda Kanału 
Pa:namsk!iego. I n.ie dziiwi rto u autora Fausta, którego boha
łer przeżyl „na:j rwyższą wolę", spelniadąc prakitycznJe ma
irzen.ia •osuszefri,a ba~ (II cz.). 
Według T. Manna Faust jest „klasyczmym poematem nie

mieckości ,i ·lud2lkośoi, kitóry ot'\viera .się rtak, jak dtwiera 
się Bilblię, alby zmajdować w .nim .pocie.sz;ający i potężmy hu
•manrtzm". „Spojrzeniem - pisał autor Doktora Fausta -
„ogarniał rziemię, nie wiąrział się z ,własnym krajem; daleko 
sięgała jego 1w:tzja radosnej rprzyszlości; 'ObejmaWial caly 
świat.„ Był rto impenialrizrrn 1milości..., ·kitóry \.W'1litr)"W1ał 1wiel
kość przede wszyistkim w wolności". 

Jak 'trafnlie zauW!ażyl Mickiewicz, Faust ukazuje się „co
raz innym i coraz •rozmaitym". Takim był dla kolejnych ge
neracj1i, .pocz}"nając tod XVI 1wieku, bak<im 1powstal i d:ziisiaj. 
Zdumiewał 1wielkich poetów, linspkowal malarzy ii muzy
ków - „jest rt:ak, jak1by duch muzyki 1zmierzal do •mzwią
za111ia w tej 1poezji" - ,absonbawał - i nadal <tak się dzieje 
- ludzi teatru, rnęoił inmvet reżyserów fHmoiwyoh. Lecz za
ledwie fragmenty czy okruchy itej l\Vspani:ałej budow1i dają 
się !()garnąć, całość jest nie21glębionym „niedocieczonym 
wątkiem", przyswajalnym na rwydol!ll.ość seroa ,i rozumu. 
Być może, że odrobGna prawdy jest l\V :l\131tegoryczinym orze
c:z e<ruiu K. Irzyko•.vs:kiego: „Faust •wca·le s.ię 1n1ie nadaje n:ł 

scenę" i „powinien należeć do rezerwatów wyobraźni, nie
t yikal.nych pr.zez teaftr ani .p1iziez kino, mak jak są ,rezer\v:i ty 
przy.rody". 

STANISLAW KASZYŃSKI 



FAUST Tl<AGICZNY 

Marlowe - kitórego dzielo jest l\Vspólczesne dzielu Kyda 
i który, jak Kyd, cieszy się w,zględami pubLicwści - w 
większym stopniiu niż Kyd madaje formę i rtreść dramaitowi 
elżbietańskiemu. Najbardziej spośród elżbietańskiej czolów
ki gwal:towny, n a jbardziej elokwen:tny, najbardziej ·tra
g i cz ny i zapewne też najbaiI'dziej p-0 ety ck i, a jednak 
mimo niezmier21onej dumy ·i pragn'eń .zd~by,czy, trawiony 
przeczuciem klęski. Wszystkie je~ szituk!i rtchną nie2lwykłą 

ins!)'iJracją. Jego bohaterowie są zdobywcami poryw,ający

mi się na 1ZJdoby<ez &bsorlutną. Przed scyrtyjsk.im pasterizem 
Tamerlanem trony pa·dają ,ja'k 1zeschłe liście", prz;esitr2leń 

kapituluje, ziemia zostaje ujarzmiona, królowie zamienieni 
w juczne :zwrierzęt.a. Upaja się on wtadzą i przywlrlejan1i, jak 
nigdy nie upajral się Ż·aden t y.ran. Elgzattuje się swadą sz::t
leńczą patęgą - „Bóg nie jest t0d krróla wspainiailszy" - jak 
gdyby mógł przekroczyć możliwości ludzkie. Ale pomijając, 
że pojęcie c wyższym iprze;maczeniu najukochańszych wy
brańcó.w fortuny rstam.owti jeden z niewątpl!il\vych elementów 
rozcza rO\\"ania, tJo jednak n iew.ia1rygodne okrucieństwo Ta
mel'larna, jego wielki pociąg do uciech =yslowych, nawet 
jego ambicja, jaikko1wiek wydaw:alaby się ruie2lffiierizona, je
go zwycięstwa nad 1w,rogiem - wszy'9tko rbo ogranicza je
go ludzka natura, ta jedyna r.zecz real;na i nie podlegająca 
kwestii: gdy wy•czel'puje się szaleństwo slów, pozostaje 
zwykły faklt dośw:iadczenia - na 1pl'Zyklad niemoimość w~1·

nażenia v adeID\vraibnych s lo\\Vach urody urnilow·anej kobie
ty, Zenoikr.ate; ba;!'dziej jeszcze: bezużyrtec:mość buntu lub 
smutku ·wobec faktu śmierci; a wreszcie d prizede wszystkim 
daremnooć okriutnych zmagań, potężnych k!rzyków, gdy z ko
lei śmierć chwyta T a1merlana. Tamerlan na próżno rzucił 

ńiebu wyzwanie. 
Zyd z Malty przedstawia inny rodzaj żądzy pOltęg'i: chci

wość Ba-i1aibasza .zwnaca się ku bogactwom ])iegiem zapew
ne ,nartumarlnym. Liryzm, rz jakim wyHcza s.we klejnoty i iz lo
to - w gięthm ri :z;myslowym rytmie - odd2lialuje sku,tecz
niej i bardziej bezpośredm.i·o od ·płomiennej •retoryki Tam.e!'
lana. Sztuka zaczyna >S'ię (Ben .Jon.<;:on przyiPOmni sobie o 
tym w Volpane) pokaza1n>iem rroz;iskl'z0rnych wspaniałości, 

które Barabasz ,naimiętn:ie przegarinia dłońmi. Ale to jest 
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skąpstwo; tej żądzy •bogactw nie toiwa·rzyszy jiak u Volpo
ne'a podejrzana ·radość ze zdobycia lich podłym podstępem 
- to czysta ekstaza wyiwolana św1iadomością, że wsl'lelkie 
bogactw.a ś•wfa.ta naply;wają do jego i tak już przepeinio
nych skrzyń, ri .obliczaniem wm1tości ładunków na żeglują

j ących ku niemu statkach: 

Tedy mam nadzieję, 

Ze moje statki gotowe czekają 

U krętych brzegów Nil'U. Moja flota 

Dziś w Aleksandrii - ladowna jedwabiem 

I korzenia.mi - rozwinąwszy żagle 

Gładko przemyka wzdł'UŻ kandyjslcich brzegów 

Prosto do Malty przez Sródziemne Morze. 

Ten poszuk<iwiacz absolutu, którego najwięk ą pasją jest 
gromadzenie bogactw, .zostaje z kolei wykpiony ,przez los, 
i bo nie .tylklO dlatego, że perypetie s<it.ulci doprowadzają go 
do ruiny - uozyn.i'Wszy zeń O\Vprzódy <lyszącego gniewem 1i 

zemstą szaleńca - ale o:ównleż dlaitego, że sam Marlowe, 
raz postawiwszy problem, nie umie albo inie chce ~chować 
jednolioośai sztu~i. Po dmgim akoie sztuka, 1rozpoczęta 'stot
nie piękną pautią liryc2mą ri wspierana ppzez 1ludM pmb
lem chr:ześcijańskiiej sp:oow,iedliwości wobec Żydów (ozy ma 
się prawo ograbiiać Barabasza, a iw 'każdym TI1!2lie j.aką po
stawę przyjmie ograb iony Barabasz?), gubi 1się w ciągłej 

=ianie scen 1i niespodziewanych ef~tach. W moim mnie
mamiu jest •to dowód ('lliie imam kwa:lifi'kaoji, aby osądzić, 

czy sztuka mak została napisana, czy są to 1i.nteflP01acje ·wpro
wadzone cudzymi rękioma), że w umyśle samego Mairlowe'.a 
występuje ~ozlam spowodowany w21ra'Stającym poczuciem 
klęskJ. 

Lecz bolesny spór między dwoma niepr:z.ejednanyimi w.obec 
siebie światamJ .występuje przede ws-zy;stklim w Tragicz
nych dziejach doktora Fa"Usta (The Tragical History of Doc
tor Faust"Us). Ambicja Fausta podejmuje •i •UZUipelnria ambi
cje dwu bohaterów Marlowe'owskich. Odnosi się ona tak 
do świata mCYteriaihnego, jak duchowego. Faust wy;mienia 
swą duszę 'W zam.ian za dar nieograniczonej władzy. Jego 
pragnienrie wlad'Zy ,i •w1iedzy jes·t nienasycone: wy.czerpał 

wszystkie rz:asoby poznania ludzkiego - medycynę, 1pl'awo, 
teologię, fi,lozo~ię. 
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Chce zgromadzić najwy;kw.intniejsze boga'Otwa: 

Każę im latać do Indii po złoto, 
Perły dobywać z głębin oceanu, 
Każę im wszystkie przetrząsać zakątki 
Nowo odkrytych ziem, przynosić stamtąd 
Rzadkie owoce, książęce przysmaki... 

chce 2lwyoiężyć czas ,i przest!'!Zeń, wy,zwoHć s'ię z lud.Miego 
j_aPzma - matel.lialności, ciężaru, starości, chce panować .nad 
umysłami, poznać •wszyst kie tajemnice stworzenia, czenpać 

ze wszelkich fu'ódel :rozkoszy. Ale, .praktycznie -biorąc, je
go Li['yczina egzal.tacja mimo kiilku ·Wspaniałych wz:lotów : 

Ta twarz sprawiła, że tysiąc okrętów 
Na wielką wojnę niegdyś wyr'Uszylo? 
Przez nią spłonęły dumne wieże Troi? 

za lmżdym ·r>aizem opada z podciętymi skirzydlami. z 1p.iękn:l 

umie uchwycić tyllio cień, z bogactwa - tylkio jego a try
buty zewnętrzne, z w1iedzy - til!ko jej ,zlo\vrogie id~alani e , 

z władzy - tylko zręczność kuglarz;a. Nie zwycięża ani 
przestrzeni, ani czasu, ani ma;ter~i, arui śmierci. Wszystko 
mu się wymyka, w szys·bko 1prześ1i.zguje mu się między rpal
cami - a l2lWlaszrna najwyższa satysfa:k!cja, ~vynikta ,z po
C2lucia pewności jego efemeryC2ll1y;ch zwyoię:stw. Ten czl -
'W!iek pyszny jest inajbaTdziej niiespokojiny spośród lu~i, ten 
zdoby:wca - 1najbardziej staby, 1ten ateusz - 1najholeśnicj 

niepewny swych pewnuków. Oto wuęc człowiek sl!aby, prze
rażony swymi zuchiwalstwa<mi, 1niezdecydowany wtedy, k ie
dy najbar~iej chel1pi się swą nieugiętością; a:izuciwszy wy
zwianie Bogu .i tliaiblu, natychmiast W\Pada w sl'l<ll przeraże
l'llia, wybierając raz ducha, raz materię, 1niezdolny ,pojąć jed
ności ŚO\v;ia.ta ·i '8ibworzyć syrutezy między duchem, kitórego 
istmłenia nie może zapnzeczyć, a mater.ią, kltóra narzuca 
mu swe ,prawa. Ży.v.ri nadzieję 1i •rezygnuje, wzywa .i odpy
cha, chełpi się 'i drży. Są to naprawdę „itra~iC2lne dzieje" 
Tllie dlatego że końozą się śmiercią bohatera, ·ale dlatego że 
są jakby purnkt•em k.rystaJ,il'l<lc~i dłu@ego isporu, prowadzo
nego od trzech stuleci i dłużej, między światem ducha i 
światem codz.ienności. Faust szamocze się jaik pta!k w klat
ce .i rozbij-a sobie cms2.1kę o jej pręty. Na jego żądain;ie słoń
ce nle zatrzymuje się, jego •ciabo się •nie .rozpada, dusza nie 
unicestwia, Bóg nie rpnzebacza. W osta1bniej ch:w!ili wszy-
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stko .przed nim ucieka, 1po7JC>Staje 1tyłlro śmierć i potępienie. 

Czy człowiek: graesrzy zaitem, gdy dąży do Bo§a. i pragnie 
być do Niego podobny, gdy w materialnym świecie stara 
się 1pmezJWyciężył słabość, za.ga;r:niać dobra, aby ~ię nimi 
oieszyć, 'WŁadizę po ito, żeby ją 1spr8!Wować, a wiedzę, a:by po
większać jeszcze swą władzę? Gdy dąży do tego, aby mz
ciągnąć swą •wladizę !Jl!al\Vet 1poza ś·wi·ait mateniia11ny? Grzech 
pJdhy 1to negować wliasną słabość, zależność od praw bo
slcich, mleimość od <tego, oo mIB przerasta. Najoiężs-zy grzech 
polega ,na .tym, że illlie ·chcemy dOSltrzec jedności sbworizenia, 
że dążymy do dwóch absolutów, które .nie są bynajmniej 
wymienne, ale wewnętrzmie złącrone, ·i że w ostatecznej 
desperacj,i przemy głQWą nap~ód 1w jedną lub drugą ślepą 
ulicę dylematu. Sztuka tbrzrni niemal ja'k mora11itet. Faust 
lub Everyman Ilio ;te s ame itragicrne iakcenty. A'1e podczas 
gdy stopruiowe ogołacanie Everymana rn~e dociem 'W głąb je
go sumienia, w głąb żywego serca, gdzie dokonuje się cud 
skruchy d iktóre l•aska może dotknąć, Faust w swej zuchwa
łej 1wlie1kośai rzuca 1nieśmierte1ność psom na poża·rcie, nie 
pozbywając siię jednak mę!;:i 1n.iepokoju. 

Wynika z tego, że musimy grzeszyć, a tym sa.mym 
musimy umrzeć. 

Musimy umrzeć, wieczna śmierć nas czeka. 

Mniema, ·Że itros:roz:y się tyiłko o świat mater.iaJny, a jed
na!k 1niepokoi .go Ś'Wti•ait .irl'l!ny; jego serce 1twardnieje przy każ
dym 1p'O!ryiwie sk1ruchy: 

Czuję na przemian skruchę i zwątpienie. 

Cóż oznacza ta r-0zpacz, jeżel,i ,nie wyzna.nie, że ani duma, 
ani ibunrt:, aini iambicja ·nie nllzsl!rzy.gną moralnego d metafi
zycznego problemu, dość powiiedzieć, prioblemu religijnego, 
kitóry S'taiwia duahlzJm aziowieka - problem, który drama
tuI'gowie, [Jochłonięci spro'l.vami d:!Jiała1nia, smnienia oraz ce
low-0śoi losu ;lud.tkiego, zawsze będą mimowolnie znajdo
wać na 'Swojej da1odze. 

Dziebo Mail:ffowe'a odcina się wyrazme od humanizmu 
końca XV >.nieku, humal'l!izmu, -0 'kitórym wyżej wspomina
łem ,i kitóry tak szczęśliwie usito'1.vał 1pogod:Zić nową myśl, 

wywodzącą się ;ze ska;rbów doświadczenia i z rozmyślań 

stairożytności, z życiem duchowym wypracowanym !Z wolna 
pI'zez ponad tysiąolecie ,doś,wJadczeń i medytacji chrześci

jańskJ.dh. Człowiek 'Przekroczył ipunkit rów,nowagi, za wsze 
chwiej1nej, który os·iąmnęLi \!Jlielcy humaniści renes3.nsu , 
choćby ·za cenę męczeńs.!Jwa wieńczącego brud i 1\vyrzecze-
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nia. „.AJteiaun" Maailowe'a OOwod.2li ityiLko, ·iż l\IŚWiadomiono 

sobie jasno ipnrekrroczenie ducll.owego iklredyitu. Ma!l."l'OWe iwy
sllcrwti.a przyszłości czek 1i1n 1b1La.noo, odczuwając jednak uta
joną trwogę. Tein 2lar\1i.wy pragmatysba, ·ten Ślniały myśli

ciel gotów do st<>s-Ow.a!Ilda praeanocy, kitóry żyje życiem swej 
epokii, krocząc w awamgw-d2rle pionierów doczesne~ zba
w,ienia .elżbietańskiej Am.glil, definitywnie 'W)'IZ\V'ala itea.tr 
s.pod •tycr-aru<i Kościoła, za.pow-Jadając d przygotowując rtym 
samym tragiczną wielkość swych bezpośrednich następców. 
Istotnie wyzwolenie to nie nastąpi bez płaczu i zgrzytania 
zębami. (. .. ) 

Bohater Marlo'l.ve'a pnowad:zJ iwalikę 11.12ekomo ·tylko w 
śwti.eoie mateniiailinym. Lecz jeg.o świetme zwycięstwa cechuje 
praemijooność .rzeczy d :x:zesnyoh li w 1ubajonych zakątkach 
swego !Swniania na rpró:żm:o bunltuje isię przeciw upamtemu 
poczuciu d.nnej obecności, obeon-0ści śwJ·ata duchO'\Vego, wo
bec ikltórego śwtiat iczy,nów wtinien być .tyilk.o odbiciem. Zro
zumiale jest, że „a:tei.czm" MarJowe'a mógł być uw,ażany zia 
niebezpieczny. Dokonał on gpofulej dysjunkcji, kitóra będzie 
trwożyć i obezwładniać wielkich tragicznych bohaterów z 
dlzieł jego następców. Faust 1i MaJkibet 1Il'ie !r&'l:m.ią się natu
rą, ale jakością (.„) 

Tak czy 1inaozej, śwJ,a:t jesit odtąd przecięty n ·a dwo~e. Ży
de ziemskie otwJera szerokie horyzonty, 1kitóre będą ek!S!plo
atowiać wsze:1kiego .r;odzaju awanturnicy, n~e ltr-OSzcząc s·ię 

rzJbytn io o środkli. Ozlov.'liek wyi2w0Jony lwb p.rzyinaj.mniej 
uwailający się zia •wy;zwo1onego z dogma tu 1re:l.i·gij1nego ,i ogra
niczeń , jakie rnarziucał ró:imornik:ri!l'Tl fOill'Ilom swej myŚ'li 

i działalności, staje >Się 'W pewmyrm sensi·e swym 1własnym bo
.giem za cenę uczymienia 1się własnym katem. Nic już nie 
:z;ahamuje 1narporu jego ci~arw-0ści, · k1rańoo.wych •p.rzerosfo ,~, 
amcbicj1i , przewrotnośoi jego ,pychy. Gdybyż rten śwJat, 1przy
naj,mniej ;ba domena cztowieka, był świia!tem <losk!onałym, 

logricz;nym, ibez :?Jarauit,u ! Ale tak ·nie jest, bo jak zaprrreczyć 
i·stnieniu IZla, cierpienia, śmierci d spnzecznośai, ·W kitór:; _· . 
zamyka je sama jego natura. W miarę jak rozsądek rzucać 
będzie ziinme św1iatło na urny.sły zgorączikowane <walką 

i izbyrt iauwo 11l!iium:flujące, uniesienia piel'Wszych <ZJWycięstw 

ustąpią m iejsca ogromnemu roz~owan1u. 

(Z książki Henri Fluchere'a: Szekspir - dramaturg elżbietański) 

Cytaty na str. 13 i 14 w przekładzie W. L. Kowalskiego. 
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Do naszych czasów tekst tragedii Marlowe'a dotarł w dwóch 
pośmiertnych 1wydaniach - z 1604 ~ ,1616 rnku. Edycja z roku 
1604 opara była przypuszczalnie na tekście egzemplarza 
teatralnego, który zawierał liczne zmiany, wprowadzone sto
sownie do możliwości zespołu aktorskiego; edycja z 1616 roku 
wykazuje śfady ingerencji redaktorów oraz cenzury. Brak 
rękopisów, czy też wydania autoryzowanego pozwala snuć 

rozmaite domysły co do autorstwa poszczególnych fragmen
rtów uitwocu, zwłaszcza że oba rwydru1ia 1tragedii różnią się 

od siebie dość ma=ie, a rrównocześnie wi•adomo, iż auto
rem niektórych scen (przede wszystkim intermediów) był 

współpracownik Marlowe'a. Marlowe pisał „Doktora Fausta" 
dość pośpiesznie i zapewne ograniczył się do napisania scen 
podstawowych, przekazujących jego filozofię, pozostawiając 

Komu innemu autorstwo scen komicznych, jarmarcznych, któ
rych domagała się ówczesna publiczność. 

Adaptacja nasza opiera się na tekście, w zasadzie wspól
nym dla obu wydań, co do Mórego ikrytycey są zgodni, że 
został napisany przez Marlowe'a. Sceny wątpliwego autor

istwa 1zostaly usurnięte (wątek przygodowy) lub znacznie skró
cone (sceny komediowe). 
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CHRISTOPHER MARLOWE „DOKTOR FAUST'r 

FAUST 

Gdzie owo miejsce, co ludzie zwą piekłem? 

MEFISTO 

Pod niebiosami. 
FAUST 

O tak, jak wszystko inne. Lecz dokładniej? 

MEFISTO 

Jest we wnętrmtościach żywiołów. I tam 
Znosimy męki, co trwać będą wiecznie. 
Nie jest to jakieś miejsce określone 
I nie ma granic. Gdzie my - tam jest piekło, 
A gdzie jest piekło - zawsze być musimy. 

(Akt 1 scena 5. Przeklad: W. L. K owalski) 

JEAN Pil..UL SARTRE: 
„PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH" 

GARCIN 

Czy nigdy nie będzie nocy'? 
INEZ 

Nigdy. 
GARCIN 

Będziesz mnie zawsze widziała? 

Zawsze. 

INEZ 

GARCIN 
(Zbliża się do brązu) 

Brąz ... (gladzi go) Oto nadeszła ta chwila. Brąz jest tu ta j, 
wpatruję się w niego i wiem, że jestem w piekle. Mówiłem 
wam, że wszystko zostało przewidziane. Oni przewidzieli, że 
będę stal przed tym kominki em, L będę ręką dotykał tego 
brązu i czuł na sobie te wszystkie spojrzenia. Spojrzenia, 
które mnie pożerają .. (odwraca się gwaltownie) Co? .Jeste
ście tylko dwie? Wydawało mi się, że jest was o wiele wię
:ej. (śmieje się) A więc to jest wła~nie piekło. Nigdy bym 
nie uwierzył... Pamiętacie : siarka, stos, palenisko ... Co za 
ż-arty ! Żadnych paleni si( nie trzeba. PIEKŁO TO SĄ INNI. 
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ALBERT CAMUS: 

„Jeśli istnieje dusza, to blęJem jest wierzyc, ze została nam 
dana gotowa. Stwarzamy ją tu, przez całe życie. życie to nic 
innego jak to długie torturujące rodzenie. Kiedy dusza jest 
już gotowa, stworzona przez nas i ból, przyc~odzi śmierć". 

„ • • 

„Bunt. Absurd zakłada brak wyboru. Żyć to wybierać. Wy
bierać to zabijać. Sprzeciwem wobec absurdu jest zabój
stwo". 

„ • • 

„Bunt jest udziałem człowieka poinformowanego 
mego swoich praw". 

„ • „ 

świado-

„W naszym doświadczeniu codziennym bunt odgrywa tę samą 
rolę, oo ,1oogi1to" .w pol.'ządku myśH: jest 1p1eriwszą oczyiwisto
ścią. Ale ta oczywistość wydobywa jednostkę z jej samotno
ści. Jest wspólnotą, która opiera wartość naczelną na wszyst
kfoh [udziaah. Buntuję się, ,w,ięc jesteśmy". 

• • • 

_„Bunt metafizyczny jest ruchem, w którym człowiek powsta
je przeciwko swemu losowi i całemu światu. Jest on meta
fizyczny, ponieważ zaprzecza celom człowieka i świata. Nie
wolnik protestuje przeciw swojej kondycji jako człowieka. 
Zbuntowany niewolnik twierdzi, że jest w nim coś, co nie 
zgadza się na sposób, w jaki pan go traktuje; buntownik 
metafizyczny oświadcza, że Ś'Wliia!t <go zaiw.iódł. W obu .przy
padkach nie chodzi tylko o prostą negację, W obu bowiem 
znajdujemy sąd wartościujący, w imię którego zbuntowany 
odmawia zgody na swój los (.„) 

.Jeśli buntownik metafizyczny powstaje przeciw potędze, któ
rej istnienie jednocześnie potwierdza, nie kwestionuje tego 
istnienia do chwili, kiedy mu zaprzeczy. Wciąga więc tę wyż
.szą ,istotę rw upolrorzentle„ kltórego sam dośwJ-adC7Ja, -skoro jej 
daremna władza tyle samo jest warta, co nasz daremny los. 
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Podporządkowuje ją naszej sile odmowy, każe jej z kolei 
ugiąć się przed tym, co w człowieku nieugięte, włącza silę 

do naszej absurdalnej egzystencji, wydziera ją wreszcie 
z wieczności, by wprowadzić do historii, z dala od owej sta
łości niewzruszonej, którą mogłaby znaleźć tylko w jedno
myślnej zgodzie ludzi. Bunt stwierdza w ten sposób, że na 
jego poziomie wszelki byt wyższy jest co najmniej sprzeczny_ 
Historii buntu metafizycznego nie należy więc mieszać z hi
storią ateizmu. Pod pewnym względem wiąże się ona nawet 
ze współczesnym poczuciem religijnym. Buntownik bardzie j 
wyzywa niż przeczy. Początkowo przyna jmniej nie przekreśla 
Boga, rozmawia z nim tylko jak równy z równym. Ale nie cho
dzi tu o kurtuazyjny dialog. Chodzi o polemikę, którą ożywia 
pragnienie zwycięstwa. Niewolnik zaczyna od żądania spra
wiedliwości i kończy na żądaniu królestwa. Musi z kolei być 
panem. Powstanie przeciw losowi staje się ogromną wyprawą 
przeciwko niebu, aby sprowadzić stamtąd uwięzionego wład
cę; na jpierw głosi się jego upadek, potem wyrok śmierci. 

Bunt ludzki kończy się rewolucją metafizyczną . Przechodzi 
ona od złudzenia do działania, od dandysa do re\volucjonisty. 
Gdy tron Boga zostanie obalony, buntownik uzna, że spra
wiedliwość, porządek i jedność, których szukał na próżno we 
własnym losie, musi stworzyć sam, aby w ten sposób uspra
wiedliwić upadek boski. Wówczas rozpocznie się rozpaczliwy 
wysiłek, żeby zbudować królestwo ludzi, nawet za cenę zbrod
ni, jeśli to konieczne. Nie obejdzie się to bez straszliwych 
konsekwencji, z których kilka zaledwie znamy. Te konse
kwencje jednak nie zależą od samego buntu, a przynajmniej 
nie wychodzą na jaw, zanim zbuntowany nie zapomni o swo
ich początkach i, zmęczony nieustępliwym napięciem pomię
dzy „tak" i „nie", w końcu zaprzeczy wszystkiemu albo 
ulegnie calkowicie. Bunt metafizyczny w swym pierwszym 
odruchu ukazuje nam tę samą treść pozytywną co bunt nie
wolnika". 

(Albe<rt Camus: „Eseje", przekład Joanny Guze) 
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