
FAUST: 

Te moje uniwersytety! 
Nad filozofią i nad prawem, 
Nad medycyną, i niestety! 
Nad teologią w pocie krwawym 
Ileż to ja się naślęczałem, 
Nieszczęsny głupiec! Z zyskiem jakże małym! 
Magistrem jestem, ba! doktorem, 
Od lat dziesiątka już błędnym torem 
To tak, to siak, to wspak, to w skos -
Wodzę swoich uczniów za nos, 
A co ja wiem? to, że nic nie wiem! 
I z tak palącym w sercu zarzewiem 
Mądrzejszy wprawdzie od tych tam gamratów, 
Doktorów, magistrów, skrybów, prałatów; 
Obce mi wprawdzie lęk i wahanie, 
Nie straszny diabeł, piekielne otchłanie -
Lecz radość prysła, straciłem radość; 
O tym, co trzeba, sam nie wiem zadość, 
Nie wiem, jak miałbym być nauczycielem 
Ludzi naprawcą i ulepszycie/em. 
Cóż ja mam z tego? marne grosze! 
Zaszczytów w świecie nie obnoszę; 
I psu obrzydłoby takie życie! 
Dlatego magią zająłem się skrycie; 
Niechby w swej mocy, potajemnie 
Duch nieco prawdy mi wyjawił, 
Żebym, gdy żółć się burzy we mnie, 
O czymś nieznanym mi nie prawił; 
Żebym w najskrytsze wnikł spoiwo 
Świata, w nasieniu jego całym 
Odnalazł siłę stwórczą, żywą, 

I słów nie rzucał jak rzucałem. 
Precz stąd! Na wolność! W świat szeroki! 
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rnie niebios słońce 
~ną chwalę boskiego 
iemia musi sprostać 

oślepiającym sl01icem 
ajduje się świat człowieka. 
rwać się z nocy (..). Jego 

wnym kręgu światłą lampy. 
~dziej a sięga do tego miejsca, 
[ światło, sięga, ale nie dosięga: 
r człowieka. r światła, które jest przyczyna jej 

~
ąć: taka jest ludzka.forma ::ycia. 
ńczonego blasku słońca, człowiek 

dla siebie drogę w cieniu. 
ść. ożywić swój rozum. serce 

pnym świetle, w odbitej barwie. 
~gu. Zasięg ten, ten most barw 

~ 
ludzkie dążenie. Narodzone 

edykolwiek osiąga ono trwałą 
jest tragiczny problem Fausta. 

r· ltlt~!J~lluff 
1. r:emafutctt. 

~ 
ona 
ojęciu maga, 

, zakłada odzyskanie 
:nego Praczłowieka 

całość moie jednak istnieć 
vania się, w ruchu, w napięciu 
efistofeles, szczególny towarzysz 
ale też i erotycznych. Jak mówi 
1iekaz bezwładu. Całość pogrążona w 
1, lecz martwym chaosem sprzed 
fistofeles jako duch ironii wprawiającej 
stw, utożsamia się w pojęciu Fausta z 
nętrznej sprzeczności) życia. Ironiczna 
iym punktem widzenia a punktem 
Na doskonałego poniża Fausta we 
'doskonałości" Mefistofeles tworzy z 

nym diabłem( ... ). Figura to bardzo 
:dnak akuszer nowoczesności, 

przemiany: ( ... powtórnych 
iekolwiek pojawi się 

ię odwraca i zaczyna 7. 

imocą 

esa Faust 
1cję nad światem 
viefistofelesa jest do 
miczona: nie dosięga 
:szych stopni hierarchii 
!ruje z Faustem do nieba w 
: może zstąpić do źródeł 

;ą dlań niedostępne. Droga 
f, jest sumą trzech obszarów 
piekło, ziemia i niebo. Z tego 
samiony z człowiekiem 

1ie obejmuje nie tylko całą 
bszarwszechświata. ( ... ) 
człowiek, wznosi się do 

hodzi przez piekło. Jego 
1lega na doprowadzeniu 

ourano ano 
ourano kato 
aśtra ano 
astrn kato 
pan o ano 
touto [wto 
tauta labe 
ke etttt)cbe 

. '\)\,,~- „."'r b 
'ł,, ~' Goethe ''0 

~~ w • F a u ś c i e ą,... -
~~ / 

Cl) odmalowuje miłość jako istny ćł' 
-~ triumf diabla( ... ), poniewai miłość, ~ 

Przemijające - odblaskiem pełni, ;; rzecz najbardziej człowiecza, gdzie o 

niedosit;żone - tutaj sit; spełni, ~ pierwiastek psychiczny i animalny, boski i : 
niewysłowione - tutaj sit; głosi. o naturalny łączą się ze sobą w sposób ;· 
w· K b· ś - b . . . ~ symboliczny dla wszystkiego, co ludzkie, ;;· 

1eczna o ieco c - z awia 1 wznosi. . . li ś ~ jest w istocie areną diabła, dziedziną jego ;am 
0 

'\)\'O\\\ złowrogich triumfów, gdzie najłatwiej~ r 1J11{q 

Niebo na górze, 
Niebo na dole. 

~ ~ 'ł,, mu zrobić swoje, to jest wykorzystać i sprowadzić na złe drogi Q r/8' 
, ~ to, co w człowieku najlepsze. Na tym bowiem polega jego odwieczny ~ 
·~ proceder: to, co w człowieku. najszczytniejsze, a splecione z tym, co w nim -:? 
;; najpodlejsze, diabeł spycha w czeluść podłości; i byłby zwycięzcą, gdyby jego woli r::.. 
~ zniszczenia nie przeciwstawiała się wieczna dobroć ( ... ). '!. 
o ( ... )To, co Faust ma w sobie z ludzkości, dążenie do wybicia się na wyżyny rodzaju,( ... ) co jest ~
~ dobrocią, sprawia, że Faust i diabeł( ... ) w momencie zawierania paktu rozmijają się. Faust, gdy~ 
~ gotów jest nurzać się "w otchłaniach zmysłowości' , ma na myśli coś zupełnie innego niż diabeł ~ 
':, ( .. . ).Zwątpiwszy w wartość myśli, pragnie świata, życia.( ... ). ::;_ 
:, Mefistofelowy 'świat'( ... ) dla Fausta oznacza coś więcej, oznacza życie, z jego rozkoszą i $ 

?ot,- udręką; ale oddanie się życiu przybiera( ... ) charakter humanistyczny: Faust chce ..,~ 
/~/17 żyć w najpełniejszym, najbardziej ludzkim sensie,( ... ). Wziąć na siebie_\~~ 

arcana coe[estia 

.Jo liJ ludzkie radości i cierpienia, ~ \ 1. '\l ~ 
JO ~ )l 'O U\~ oddając się życiu ( ... ). Ale '"'2./q Jo lU 10 ~ · FAUST: 

~ jeśli nawet to dążenie do ~ Wszystek ból świata sercem niech wyczerpię, 
A kto natury nauk łucha ~ z d ~ b Y .c i a • k o r. o n Y % Losów całego człowieczego rodu 
Dusząodgadnąćbędzie~mocy ~ czło_w1eczenstwa' , ( ... ), iest w '?. Zaznam w sobie, w jestestwie swoim się odcierpię, 
Wszystko,cogadaduchdoducha. ·2 sensie tytanicznego z~chwal~twa ~ Duchem najwyżej i najgłębiej sięgnę, 

-:::: grzeszne, (to) 1 tak będzie w soiuszu ,,,.- Sercem swym ludzkie dole i niedole sprzęgnę 
o.t\S Qlmo"'? raczejzBogiemniżzdiabłem( ... ). lfl. ~is Qfmor b, · 

'\l~\Cj Pragni o ~ e n i e 'v;17 
~\ odrodzenia sił • ~ życiowych Fausta 1/8' 

r::;.~ zawieszone są między dwoma kobietami. Dzieli je '°"' 
.{;- oczywiście ogromna przepaść: Małgorzata jest naiwnym 9.-'. 

'Oo dzieckiem, sentymentalną i czystą "inkarnacją" ( ... ) "prostej duszy", która ~o 
. ~ stanie się obiektem kuszenia przez Fausta współdziałającego z Mefistofelesem. Faust ,...6 
i; szuka w osobie Małgorzaty uczucia "boskiej szczerości", choć sam zatrzymuje się na .;::. 

:;:; etapie zawikłanego pożądania. G 
.... Małgorzata objawia się Faustowi w dwu postaciach: po raz pierwszy jako refleks absolutnego ;=; 
~ piękna; Faust myli jąz twarzą Heleny Trojańskiej, którą ujrzał w zwierciadle u czarownicy. Za tym;: 

c5$ obrazem, ulotnym i dostrzeżonym w oparach halucynogennych ziół, bohater będzie gonił, aż !Q 
wreszcie dojrzawszy jego rzeczywisty odpowiednik na ulicy miasteczka, odnajdzie i ku sobie 3 

~ zawezwie. Wobec niej stanie się( ... ) kusicielem, ofiarodawcą klejnotów, które zaczarują najpierw o 
6 oczy, a potem uczucia dziewczyny. Działania Fausta pragnącego zdobyć Małgorzatę są;;;,. 
3 zarazem jego pierwszą aktywnością na drodze magii. To eksperyment, próba i sprawdzenie ;;· 
~ skuteczności paktu z diabłem. Dla rozwoju postaci Fausta doświadczenie Małgorzaty jest;;· 

,.., zarazem doświadczeniem egoizmu geniusza, jakim sam jest dla siebie.( ... ) r:: 
~ Druga kobieta, ponadziemska miłość Fausta, to Helena Trojańska, najpiękniejsza kobieta CJ<. 

Ó mitologii, przewyższająca urodą nawet Afrodytę.( ... ) .:; 
~ Po Helenę udaje się Faust już bez pomocy Mefistofelesa( ... ). Znaczenie tej podróży§' 

-~ jest nie tylko symboliczne: oto po raz pierwszy bohater odrywa się od świata ułudy i ;;' 
-:- pozoru i zanurza się w praźródło natury, by tam odkryć wiecznie tworzące moce. ';::-"' 
-'9,.. Helena ma być otwarciem na nieskończoność świata i wiecznie trwające_~ 

- P.,,,. piękno.( ... ) ~ 
o~ Ze wspomnienia Małgorzaty i idei Heleny narodzi się najważniejsza ~~ 
~ idea( ... ) Fausta: Wieczna Kobiecość.( ... ) Wieczna kobiecość, ~ 

.e która pociąga ludzkość ku wiekuistej harmonii, jest ~~ 
/./06: problemem nie tylko mistycznej jedni z Absolutem w r::,.,"> 

PAN: 7q zaświatach, lecz także łączy się teorią harmonii ,~'· 
N t . fi./ uniwersalnej. ( ... ) Jest ona właśnie tym, ~""- · Bóg i Szatan są zgodni co 

awe w ciemnym swym o,// co wywołuje u Fausta potrzebę ~cg 
popędzie . b /a dążenia jako wieczyste -$>'\l \ do tego. że należy Fausta 
Wie człowiek dobry, !łq źródło wewnętrznej ,~ uczy n i ć pro bi c r z cm 
gdzie właściwa droga. l./_1 q1 inspiracji. :O\~~ dobrych i złych cech 
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O ,,-.::i ludzkości. Zanim jednak 
lq o ... ~' ł ś . b h . 

Tym, co istocie ludzkiej pozwala zasłuży&'ćna siebie samą (. . .) jest wolność. (. . .) Wieczna w a ciwy 
0 

atcr po1awi 
szczęśliwość należy tylko do bóstwa; światowe bezpieczeństwo jest otępiające(. . .); wyniosłe si~ na scenic. ukazać si~ 

zadowolenie( .. .)- przeklętą złudą. Ale wolność, niezbędna dla każdego wyboru(. . .), jeśli musi cały kosmos ;ako 

Gwiazdy na górze, 
Gwiazdy na dole. 
Wszystko, co w gór::e, 
To też na dole. 

nie wypiera się siebie, ani siebie nie zdradza, mogłaby stanowić jedyną w czasie skończone arcydzieło. 
autonomiczność dostępną dla śmiertelnego człowieka. Taka wolność musi Wiara weń i dowodzenie 
stawić czoła niebezpieczeństwu, musi kroczyć prze ból (...). Dlatego ;ego istnienia ;est nic tylko 
właśnie Faust nie określa wolności jako jakiegoś powszechnie szcz~ścicm. lecz także 
dostępnego dobra wyposażającego gatunek ludzki, ale jako obowiązkiem człowieka. 

Pojmij to, 
I ciesz się. 

wartość, którą trzeba wypracować, jako sedno, które trzeba na Poza tym. powinniśmy 
jaw wydobyć, jako ostateczną formę odkrycia mądrości. Nie sobie uświadomić, że 9. 

Człowiek jest bowiem Bogiem, ale nie absolutnym, 
ponieważ przecież jest człowiekiem. Dlatego jest 
Bogiem na sposób ludzki. Człowiek jest też 
Kosmosem, ale nic pod każdym względem, 
albowiem jest przecież człowiekiem. Dlatego jest 
Mikrokosmosem. 

Cusanus 

każdy człowiek szuka mądrości, nie każdy wybiera drogę również diabeł ( ... ) należy 
wypracowania sobie siebie samego, nie każdy patrzy na * do sług bożych i że Faust 
czas jako na podstawę rozwoju; wolność więc może 

może do woli błądzić. lecz 
(...) być dla wszystkich, ale nie odkryta. Nie istnieje 
też w wizji Fausta, jakiekolwiek ustalone stadium nic może zabłąkać si~ na 
wolności, które można uznać(. . .) za osiągnięta zawsze. 

11. 

Sterifis t~eoria caelum et inferi 

metę. (. . .). (Wolność) utrzymuje się w 
istnieniu, tylko wtedy, gdy jest na powrót 

wydzierana samouspokojeniu, 
zwyczajowi i nawykor. 

martwemu już 

1y świata wyższego i 
:ż o wymianę ciała 
.vistości i idei. 

Goethego repre::entuje charakterystyczną jedność dążeń 

nienasyconej pasji poznania oraz marzenia o życiu pełnym i 
aktywnym. ląc::ylo się to zresztą z przeświadc::eniem, ::e ku 
po::11a11iu wiodą nie spekulacje teoretyczne. lee::: zespolenie 

Lecz pośród tych 
otchłani staranie 
naszego ludzkiego 
ducha tam zmierzać 
powinno, ku owej 
prostocie ma się 

wznosie, gdzie 
przeciwieństwa, 

jedno w drugie się 

zlewają. 

przeszłemu 

nabyciu 
zręczności, 

metody, 
sposobu 
postępowania. 

(. . .) Wolność jest nie 

fi \\ 
ws::elkich dyspozycji ducha ludzkiego, i z przekonaniem, że 
człowiek poznać może przede wszystkim to, co sam 
pr::eżył, czego sam do.~wiadczyl i co stworzył. Na glebie 

podobnych dą:!:e1I chce żerować Mefistofeles, ale 
jakże ograniczony-( . .) ogra 11 i cz o ny prze z 

di a Ie k tykę - w swej mocy. (. . .)Nie może 
011 pr::ekroczyć prawa calofri, które i 

jego także skazuje na ostatec::ne 
pojednanie. łi ... 

Cu san us 

czymś, co się ma, ale 
czymś, co się 
czyni. (. .. ) 
twórczym 
początkiem 

wszystkiego 
jest Czyn. 
(. . .) Wolność 

jest ( .. . ) 
"odbiciem' 

PAN: 
W dążeniach 
swoich musi 
błądzić 

człowiek. 

MEFISTOFELES: focrum ef prnfanum zarówno dobra, jak i zła; nie jest 
to ich rozwiązanie, ale(...) ruch między nimi. 1 ... ~t irtra inrtffu pafuił hta :rrannrum Ja jestem duch, co zawsze przeczy! 

~uffrrium magnum 



Jest napisane: "Na początku Słowo"! 
To już przeszkoda! Jak to naszą mową 
Oddać? Nic mog~ si~ przed słowem korzyć. 
Muszi; to jakoś inaczej przełożyć. 
Chyba mnie Duch oświeci i pokrzepi. 
Myśl była na początku: to już lepiej! 
Lecz bez pośpiechu! Niech sit; zastanowii;. 
Pióro przy pierwszym zatrzymuje słowie. 
Myśl - świat zdziałała? Myśl· to stwórcza siłą? 
Powinno być: Moc na początku była! 
Coś jednak mnie ostrzega. że to zdanie 
W moim przekładzie musi ulec zmianie. 
Natchnął mnie Duch! Wbijmy wii;c ten klin. 
Już wiem. co pisać: Na początku - Czyn! 

ó ahsjomatt) 9ermett)qne 
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Podczas gdy na "'"'. 
. gwia::::dy opiewają. 

stworzenia, ludzka 
ciemno,fr:i. (. . .) Międ2 

a .::atapiającą ciemnością. 
Za wszelką cenę pragnie · 

rozum pr.::emawia w ogran 
tego. co swojskie i osiągalne. 

bonum et malum 

( ... ) źródłem wszelkiego istnienia może być tylko dobro, 
podczas gdy zło jest zaledwie czymś indywidualnie 
spojonym z wewnętrznym oporem wobec ładu, jest 
pustym chaosem, nicością.( ... ) Odpowiedzialny za 

Wszystko, czego można dokonać metoda prostą, nie trzeba dokonywać 
metoda złożoną. 

do którego może ją karmić jaki 
i ród Io znajduje się poza .::asięgi 

Most, tęc;;a ro.::pięta przed źródl 
blasku, ale w któ1ym musi ona w 
Załamując się pod naporem nies! 
musi przyczaić się i znaleź 

A jednak musi pokonać ciem 
i nadzieję: w sztucznie wytwor 
w próbnym, ograniczonym zas 
wynurzający się .:: nocy, te 

wszelkie formowanie i utrzymywanie w istnieniu, 
będący źródłem widzialności i trwałości, Pan jest 
uniwersalnym źródłem światła. ( .. . )Należy do 

Żadna substancja nie może stać się doskonałą bez długich cierpień. 

MEFISTOFELES: 
Jam cząstka cząstki 
dawnej jedni wielkiej, 
Cząstka ciemności, 

światła rodzicielki, 
Butnego światła, które 
Matce Nocy 

Pana centralna, ale nie jedyna moc we 

Nic nie może przejść z jednej skrajności w drugą, jak tylko przez środek. 
Temu, co nie jest dojrzałe, winno przyjść z pomocą to, co doszło do 
dojrzałości. 

wszechświecie. Gdyby jego moc była 
jedyna, nie tylko nie mogłoby być 

W alchemii nic nie owocuje, co przedtem nie obumarło. 

walki kosmicznej między dobrem 
a złem, ani żadnego 
współzawodniczenia o człowieka, 
lecz także sam człowiek nie 
mógłby nigdy odkryć, że jego 

Wszystko mnoży się i powiększa za pomocą pierwiastka męskiego 
i pierwiastka żeńskiego. 

w ciemnym chaosie (...) c.::y 
substancjonalność światła? Ta 

Odmawia dziś znaczenia, 
miejsca, mocy. 

Gdzie brak prawdziwych zasad, tam wyniki są niedoskonałe. 
Nie szukaj ziarna kamienia filozoficznego w elementach. 

~nr je ff na zh~: 

zarz11napr egzystencjalny problem jest Mądrość Boża jest niewyczerpana; ogranicza ją tylko zdolność 

w jakimkolwiek stopniu na jego 
miarę. Poważne jego dążenie 
byłoby tylko tańcem kukiełki, gdyby 
Pan utożsamiał się dla niego 
z wszystko określającym losem. 

percepcji. 3. 4-+ 

PAN: 
Do swych pozorów 
zawsze prawo masz; 
Duchy negacji znają 
we mnie wroga, 
Ale nie ty, 
najnieszkodliwszy 
kpiarz. 
Przesadna gnuśność 
razi mnie u ludzi, 
Bezwładu chcieliby, 
zacisza; 

( .. . )jeśli Mefistofeles ma rację, Pan 
nie jest stwórcą ex nihilo, lecz tylko 
tym, który przez rzucenie światła 
wydobył kształt z chaosu nocy. ( „.) 
Według Mefistofelesa wyłonienie 
się światła i całego 
ukształtowanego przez nie ładu ...7f 
jest poronionym epizodem w łonie CJ 
macierzystej nocy, pracującej 
odtąd nad usunięciem skutków 
owego przypadku, nad ponownym 
wchłonięciem kosmosu w chaos. 
(„.) jeśli zło jest negatywną wolą 
zatrzymania wszystkiego w nicości 
albo zepchnięcia z powrotem do 
nicości, to nie ma takiego "czegoś", 
którego zło mogłoby chcieć - a więc 
staranie się o cokolwiek, 
wyprowadzanie czegokolwiek na 
światło, wszelkie rodzenie jest 
służeniem sprawie dobra; wszelkie 
formowanie i trwanie w czasie 
może wstąpić w światło Pana, 
choćby wywodziło się z intencji 
ciemności i było tą intencją 

kierowane. W ten sposób konflikt 
kosmiczny określa swe 
zastosowanie w każdej egzystencji 
czasowej. Zło trwa: "Gdyby go nie 

o 

Przydaję im więc 
chętnie towarzysza, 

było, nie stanowiłoby to żadnej 
różnicy." Dobro trwa w utwierdzeniu 

Co jako diabeł działa, tej różnicy, która („.) może być uważana za 
budzi, judzi. wieczną. Czas znowu pośredniczy między 

dobrem a złem, jak pomiędzy czymś a niczym. 1„ 

©utffio ~iaholira 
Dla Goethego zło tak samo jak i dobro jest produktywne. „To przeciwieństwo czyni 
nas produktywnymi" zwierza się Goethe (w jednym z listów). A w jednej z maksym 
odnotowuje: „niekiedy rozumiemy, że błąd jest zdolny poruszyć nas i pobudzić do 
czynu tak samo jak prawda."( ... ) W koncepcji Goethego Mefistofeles jest duchem, 
który przeczy, protestuje, który przede wszystkim zatrzymuje tok życia i utrudnia 
stawa:iie się rzeczy. Działania Mefistofelesa skierowane są nie przeciw Bogu, lecz 
przeciw życiu. Mefistofeles jest "ojcem wszelkich przeszkód". Mefistofeles żąda od 
Fausta, by się zatrzymał, zastanowił. "O, nadal trwaj!" - to formuła mefistofeliczna par 
excellence. Mefistofeles wie, że z chwilą, kiedy Faust się zatrzyma, straci duszę, 
zatrzymanie się_ zaś nie jest zanegowaniem Stwórcy, lecz zanegowaniem Życia. 
Mefistofeles nie przeciwstaw.ia się bezpośrednio Bogu, lecz Życiu - jego głównemu 
stworzeniu. Zamiast ruchu i Zycia, stara się narzucić odpoczynek, bezruch i śmierć. 
Każdy bowiem, kto przestaje się zmieniać i przeobrażać, rozpada się i ginie. Ta "śmierć 
za życia" objawia się jałowością ducha, jest, koniec końców, równoznaczna z 
potępieniem. Kto dopuszcza się tego, by w nim samym zginęły korzenie Życia, ten 
dostaje się pod panowanie Ducha negacji. Zbrodnia przeciw Życiu - daje do 
zrozumienia Goethe- jest zbrodnia przeciwko Zbawieniu. 
~le ( ... ). aczkol~!ek. Mefisto~el_e.s przeciwsta:-via się wszelkimi dostępnymi sobie 
srodkam1 tokowi Zycta, memmeJJednak on to Zycie stymuluje. Walczy z Dobrem, ale 
ostatecznie czyni Dobro. Ten zły duch, który neguje Życie, jest jednak 
współpracownikiem Boga, toteż w swej boskiej wiedzy o przyszłości Bóg 
dobrowolnie daje go człowiekowi za towarzysza. 2„ 

W znieś się do nieba. zstąp znów na ziemię i przybież siłi; 

rzeczy wyższych i niższych. Tak będziesz miał potęgę całego 

świata. 

Hermes Trismegistos 

Człowiek jest bowiem małym światem z wielkiego 

i ma w sobie włąściwości całego wielkiego świata. 

( ... ) prawdziwa 
oryginalność, stworzenie 
czegoś niepowtarzalnego lf Q }f 
jest (diabłu) niedostępne, 

Jakub Boehme 

MEFISTOFELES: 

Człowiek. mały bóg świata! 

"Do 
łość" ( ... ) w 

jakim chce być Faw 
samowiedzy mityc 

Kosmicznego. Kosmos jaki 
tylko w procesie ciągłego sta 

przeciwieństw, które uosabia Ili 
' rozkoszy" Fausta: poznawczych, 

'Prolog us w niebie' , wytrąca on czło 
bezwładzie, nie byłaby kosmoser 

Stworzenia; równałaby się pustce. M1 
świat w ruch koincydencji przeciwie1 
ludzkim poczuciem niepełności (wev 
różnica pomiędzy zwykłym życio1 

odniesienia w wizji człowieczeńs1 

własnych oczach. Jako dopełnienie 
Faustem ironiczną jednię. 

mimo iż tworzenie nie może 
się bez niego obyć. 

Stanowi on negujący aspekt 
doświadczenia (. . .), a to 
przydaje dynamiki 
potrzebnej wszelkiemu 
doświadczeniu ludzkiemu. 

Tylko pasożytniczo zagnieździwszy się w człowieku, zyskuje zły Mefistofeles nie jest folklorys~cl 
duch( .. . ) zdolność czynienia czegoś rzeczywistego( ... ). z siebie dwuznaczna, bezsprzecznie 
samego wysnuwa Mefistofeles tylko mamidła. Bóg płodzi nieodzowny uczestnik akt 

4„ 

FAUST: 

rzeczywistość, szatan, małpi jego naśladowca , stwarza li pozór. narodzin). ( ... ) Gd 
( „.) olśniewa wirtuozostwem w sztuce oślepiania i tumanienia, Mefistofeles, czas 
jako czarodziej pozoru. A jak rzeczywistości stworzyć nie może, tak biec na nowo 
też zniszczyć jej nie zdoła. 5„ 

Mefistof 
zdobywa domi 

natury. Ale pomoc 
pewnego stopnia o 

najwyższych, ani naj 
kosmosu, to znaczy nie 

zakończeniu dramatu i 
..:Z: natury( .„). Te przestrzeni 

Fausta ma charakter mityc 
Universum, określanych ja 

~ powodu może być ut 
kosmicznym, którego istn 

aurea praxis, ~ historię ludzkości, ale i ca 
Faust jako taki kosmic 

,.,,, nieba, ale zarazem, prz 

Starcie tragi cne dwóch dus.:: - dwóch racji (jak na pr-:yklad („ .) 
antynomia "natwy"i "nauki" c.:: . .v "życia" i "ksią:::ek". c.::y naka.::u 
odpowiedzialności moralnej ora:: immora/i.::mu po.::nania) 
końc=y się ws:::akże pojedna 11 iem. które jest ocal e 11 ie 
m. Rod.::aj dialektyki: .::der;;enia antynomii i it:vżs.::ego 
pogodzenia sprzeczności - stanowi jedną .:: .::asadnic=ych 

cech nowożytnegt>.; my' lenia. (. . .) Goetluuiskie 
rozwiązanie trag ~ usta przez ocalenie-

pojednanie b_~lo (. . -p czone :::jego koncepcją 
Poznania i Zycia, C.::lowieka i Diabla, Fausta 

i Mefistofelesa, .::magania się Dobra i 
Zła. Już w najwczdniejs.::ych 

znaczenie, jako maga, 
~ do wzajemnej wy 

A niższego. Chodz 
v i ducha, rzec 

/~ 
:r 

Jak ci na imię? 
MEFISTOFELES: 

wersjach "Fausta" (...) 
bohater li„ 

Cząstka siły mała, 

Co złego pragnąc zawsze dobro zdziała. artanum 


