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LEGENDA 

Według dawnych przekazów o Fauście jako postaci histo

rycznej był on chłopskim synem urodzonym około 1460 roku we 

wsi wirtemberskiej Knittlingen. Prowadząc życie wędro\Ą·ne jako 

obieżyświat stanowił prawdopodobnie pomieszanie typu szarla

tana z człowiekiem nauki i zajmował się zarówno modną ówcze

śnie alchemią, jak medycyną i naukami starożytnymi nie uzna

jąc granicy między nauką, a kunsztem czarnej magii, w której 

- jak wielu ówczesnych pseudouczonych - widział perspekty

wy poznawcze. Praktyki naukowe i czarnoksięskie Fausta prze

wyższały jednak widocznie śmiałością działalność jego kolegów, 

różnych wędrownych doktorów i magistrów, gdyż po śmierci 

(1540 r.) zaczęła się tworzyć dokoła jego postaci legenda. 

Najdawniejsza książka jarmarczna o Fauście wyszła w roku 

1587 spod pióra Johanna Spiesa pod tytułem „Historia o doktorze 

Janie Fauście, okrzyczanym guślarzu i mistrzu czarnej magii''. 

Książka cieszyła się wielką poczytnością i doczekała się prze

druków i tłumaczeń angielskich i francuskich, które nadały 

legendzie o doktorze Fauście zasięg światowy. Niebawem też 

zaczynają interesować się tą legendarną postacią poeci i pisarze 
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dramaturgiczni jak Christopher Marlowe („Życie i śmierć do

ktora Fausta" 1588 r.) , Lessing („Faust" 1759 r.) i inni. 

Goethe zainteresował się legendą o doktorze Fauście w roku 

1774 mając dwadzieścia trzy lata. Napisał wtedy tzw. „Prafausta" 

(rękopis odnaleziono dopiero w roku 1887). Następny fragment 

„Fausta" powstał w roku 1790. W szesnaście lat później ucznio

wie Fichtego i Schellinga mówili o powstającym w ciągu wielo

letniej pracy utworze Goethego: „W tej tragedii, kiedy już zostanie 

ukończona, będzie przedstawiony duch całej historii powszechnej; 

będzie to prawdziwy obraz życia ludzkości, obejmujący prze

szłość, teraźniejszość i przyszłość. „Faust" przedstawia wyideali

zowaną ludzkość, jest jej reprezentantem". Padły już wówczas 

głosy porównujące ów Fragment co do znaczenia i siły wyrazu 

artystycznego z „Boską komedią" Dantego. 

Pierwszą część „Fausta" ukończył Goethe w 1806 roku, ale 

dopiero w 1816 roku przystąpił do pracy nad drugą częścią, któ

rej treść określił jako „żądzę czynu i tworzenia" w przeciwień

stwie do części pierwszej - „żądzy użycia". Swój poemat filozo-



ficzny o sensie świata, gdzie doświadczenia, los i rozwój czło

wieka są jednocześnie historią i przeznaczeniem całej ludzkości, 

pisał Goethe do końca życia. 

„Faust" zawiera nieprzebrane bogactwo problemów; problem 

zła i jego dwuznacznej, pełnej sprzeczności roli w historii, pro

blem postawy wobec natury, stosunku poznania do praktyki, pro-· 

blem tragedii jednostkowych, które są przejawem nigdy nie za

trzymującego się postępu ludzkości; żeby wymienić choć wa

żniejsze. 

Dużo nieporozumień wywołała sprawa paktu zaw arteg,o mię

dzy Faustem, a Mefistofelesem. Niektórzy z komentatorów wy

powiadali się w tym sensie, że Mefistofeles wygrał zakład. Pogląd 

tego rod zaj u był wynikiem błędnej interpretacji istotnej treśd 

umowy i ostatnich słów Fausta do przemijającej chwili: „Za 

trzymaj się, j es teś tak piękna!" Wyrażając zgodę na warunki 

zakładu Mefistofeles i Faust rozumieli te warunki odmiennie. 

W istocie, Faust myślał nie tylko o epikurejskim pogrążeniu się 

w rozkoszach życia, lecz o swobodnym rozwoju swej osobowości, 

wszystkich swoich sił i możliwości poznawczych, o doznaniu pełni 

doświadczeń, wypróbowaniu i przeniknięciu realnego świata, który 

pragnął poznać bez reszty i podporządkować sobie. Pełen rozcza-

rowania i rozpaczy po bezowocnych próbach odkrycia tajemnicy 

istnienia za pomocą abstrakcyjnej refleksji i bezpośredniej in

tuicji, Faust potępia wszelką ascezę - jak słusznie stwierdza 

świetny literaturoznawca Lukacs. Ale i w tym momencie, jeszcz<:; 

nie zdając sobie jasno sprawy z istoty swoich najskrytszych dą

żeń, Faust gardzi pospolitym hedonizmem, radością życia ogra

niczoną do uciech zmysłowych, egzystencją według zaleceń Me

fistofelesa. Zasada etyki Goethego polega na opanowywaniu na

miętności, uszlachetnianiu ich, kierowaniu ku wielkim celom. 

Goethe nigdy nie jest amoralny, jak skłonni byli sądzić kantyści 

pewnego szczególnego pokroju, a tym bardziej nigdy - aspo

łeczny! Istotą jego etyki jest poszukiwanie takich dróg, na których 

osobowość człowieka mogłaby się rozwinąć w pełni dla dobra 

ludzkośc i . „Przez opanowywanie namiętności - jak pisze Lu

kacs - rozumie Goethe nie jak Kant zamknięcie ich w okowach 

ascezy, lecz ma na myśli, jak wielcy filozofowie Odrodzenia - ·

układ stosunków, w których wzajemny wpływ ludzi na siebi~~ 

rozbudza w człowieku świadomość jego człowieczeństwa i do

prowadza do pełnego rozwoju sił ludzkich, do równowagi swo

bodnie manifestujących się dążeń, tak że wewnętrzna harmonia 

jednostki stanie się wówczas bodźcem do harmonijnego współ

życia ze wszystkimi ludźmi". 
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Jedną z głównych koncepcji przenikających całego „Fausta" 

jest zasadnicza myśl Goethego przebiegająca równoleglę do 

myśli heglowskiej, że człowiek przez swą działalność tworzy 

obiektywnie zawsze coś innego niż to, co jego namiętność pra

gnęła osiągnąć. „Ruch, rozwój społeczeństwa ma swoje źródło 

w namiętnościach jednostek, ale owoce tych namiętności - jak 

interpretuje to Lukacs - przekraczają skalę indywidualną i uza

leżniają działających ludzi od następstw ich własnych czynów. 

Człowiek według Goethego żyje oplątany siecią uwarunkowai'1 

społecznych, będąc jednocześnie sam cząstką natury, mikro

kosmosem, w którym działają te same elementarne siły co w ma·· 

krokosmosie. Instynkty ludzkie uważa Goethe za siły przyrody, 

które - na pierwszy rzut oka - powstają nie wiadomo gdzie, 

wybuchają pod wpływem różnych bodźców i uwolnione z wię

zów stają się nieobliczalnym żywiołem. Działanie instynktów 

i namiętności obejmuje cały obszar cywilizacyjny i jej najbar

dziej uduchowione dziedziny, ale może też spowodować zagro

żenie, zniszczenie, opanowanie przez chaos i barbarzyństwo."' 

Jak powiada Mefistofeles: „W końcu jednak zależymy od stwo

rów, które są naszym dziełem". Przez takie postawienie sprawy 

„Faust" je:;t bliski myśli współczesnej i temu, co stanowi zagro

żenie dzisiejszego świata i co wzbudza niepokój . 
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Historia Johanna Fausta, okrzyczanego guślarza i mistrza czarnej magii 
(1587) 

Urodzenie i studia 

Doctor Faustus był synem wieśniaka w Rodzie k/Weimaru 

mieszkającego. Wychowywał się w Wittenbergu u kuzyna, który 

traktował go jak syna, sam nie mając dzieci i spadkobierc_ów. 

Posyłał go do szkól, gdzie Faust studiował teologię. Ten odstąpił 

jednak od nauk Słowa Bożego, a otrzymane nauki zaprzepaścił. 

Faust miał dużą łatwość nauki i w studiach doszedł do znako 

mitych wyników. Egzaminowany wraz z 16 magistrami w Ma

gistracie, zwyciężył wszystkich i otrzymał doktorat teologii. Wpadł 

jednak w złe towarzystwo - Pismo Swięte wyrzucił za drzwi, 

a sam żył bezbożnie. Przysłowie mówi: „Kto chce iść do diabla, 

nic go nie zatrzyma ." I tak też się stało z Faustem. Nie pozwalał 

nazywać się teologiem, lecz doktorem medycyny, został też astro

logiem i matematykiem. Jako lekarz pomagał początkowo wielu 

ludziom, lecząc ziołami, korzeniami, wodami, tinkturami i re

ceptami. Wszystkie przykazania Boże odrzucił jednak od siebie 

i dlatego nie powinno być dla niego wybaczenia. 
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Jak doctor Faust przywoływał diabla 

Poszedł tedy do gęstego lasu położonego w pobliżu Witten

bergu, a nazwanego Spesser Wald. W tym lesie, pod wieczór na 

rozstaju nakreślił kijem kolo, obok drugie, w ten sposób, że razem 

tworzyły jedno duże koło. 

Zaklął tedy diabła w nocy między godz. 9 a 10-tą. Diabeł 

jednak śmiał się z Fausta, myśląc: „Jeżeli ostudzę twe zapały 

i serce pozwalając ci na mnie czekać, wtedy dostanie mi się nie 

tylko twoje ciało, ale i dusza. Hałasował tedy diabeł w lesie tak 

mocno, że zdawało się, że wszystko się zapadnie, a drzewa gięły 

się do ziemi. Nagle rozległ się głośny strzał i wszystko ogarnęła 

wielka jasność, dało się słyszeć piękną muzykę i śpiewy, potem 

odglosy turniejów na miecze i dzidy, a trwało to tak długo, że 

Faust miał ochotę opuścić koło i uciec z lasu. 

Znowu opanowała go jednak bezbożność i zaklął diabla po

wtórnie. Spadła tedy paląca się gwiazda i wszystko zamieniło 

się w ognistq ktllę, która Fausta przestraszyła. I zaklął gwiazdę po 

trzykroć. Jedno światełko podskoczyło w górę, następne za nim 



i uformowały płonącą postać, która chodziła po kole przez 15 mi

nut. Diabeł zmienił się w szarego mnicha, ten zapytał Fausta, 

czego żąda. Faust zażądał, aby nazajutrz o 12 w nocy diabeł 

stawił się u niego w domu; diabeł wahał się, lecz na ponowne 

zaklęcie przyrzekł spełnić żądanie Fausta. 

Doctor Faust puścił sobie krwi do naczynia, postawił ją 
na gorących węglach i napisał co następuje: 

Ja, Johann Faust, oświadczam własnoręcznie i publicznie po

twierdzam ważność niniejszego listu: zająwszy się spekulacją 

żywiołami, a nie mogąc niczego dokonać przy pomocy darów, 

które łaskawie mi dano z góry, a także nie mogąc nauczyć się 

tego od ludzi, wybralem sobie za sługę obecnie przys łanego mi 

diabła, zwanego Mefistofelesem, sługę piekielnego Księcia Wschodu, 

aby mną kierował i uczył, który przyrzekł mi być we w szystkim 

posłuszny i poddany. 

Obiecuję mu i przyrzekam, że po upływie 24 lat od daty tego 

listu, on według swego sposobu i wiedzy, a także według swego 

upodobania w żądzeniu, kierowaniu i panowaniu, ze w szystkim, 

to jest zJ ciałem, duchem, mięsem, krwią i mieniem zabierze mnie 

w swą wieczność. W tym miejscu wyrzekam się Boga i wszystkich 

ludzi i tak być musi. Dla udokumentowania i zwiększenia mocy 

piszę i podpisuję ten rewers własnoręcznie krwią do tego cel!.1. 

wyciśniętą z mojego umysłu, głowy, myśli i chęci - związuję, 

zapieczętowuję i poświadczam etc ... 

Subscriptio 
Johann Faustus 

biegły znawca żywiolow i doktor duchowy. 

W jakiej postaci ukazał się Faustowi diabeł 

W trzeciej rozmowie ukazał się Faustowi bardzo przyjazn·y 

mu diabeł: szedł przez dom jako płonący mężczyzna - uderzały 

od niego słupy ognia, a promienie podążały za n im. Słychać było 

dziwny śpiew mnichów. Faustowi podobały się te igraszki i nie 

chciał ich przerywać. Słychać było bowiem szczęk dzi d , m ieczy, 

qraz innej broni, a zdawało się, że diabły chcą zdobyć dom 

szturmem. Potem słychać było szczekanie psów i odgłosy polo

wania; psy goniły jelenia, aż do pokoju Fausta by go tam 

dopaść. Ukazały się też walczące z sobą lew i smok i choć lew 

bronił się dzielnie, został przez smoka połknięty. Famulus Fausta 

mówił, że w tym czasie widział robaka z biało-żółtym brzuchem, 

z czarnymi skrzydłami i grzbietem, ogon jego jak skorupa śli-
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maka był zwinięty i wypełniał cały pokój. Nagle do pokoju Fausta 

wszedł piękny paw z młodą kobietą. Widać też było zagniewanego 

byka, który pędził prosto na Fausta. Lecz ten nie bał się go wcale. 

Ukazała się też wielka malpa, która podawszy Faustowi rękę, 

skoczyła naii - uściskała i znikla. Pokój wypełnił się mglą tak 

gęstą, że nic ujrzeć nie było można; gdy ta opadła, u stóp Fausta 

leżały 2 worki: jeden pełen złota, a drugi peł€n $rebra. Nagle 

odezwały się dźwięki pozytywki, harfy, lutni, skrzypiec, puzonów, 

rogów i organów grających tak pięknie, że Faustowi zdawało 

się, że jest w niebie. A w szystko to trwało całą godzinę. Wreszcie 

ukazał się Męfisto pod postacią mnicha. Faust rzekł do niego: 

„sprawiłeś mi wiele radości twoimi sztuczkami - pokaż mi iclt 

więcej, a pozostaniemy przy1aciółmi." 

Odpowiedź M efista: „To dopiero początek, zrobię wszystko. 

czego ode mnie zażądasz jeżeli dotrzymasz przyrzeczeni a. 

Faust oddal mu cyrograf i powiedział: „Oto on". Mefisto 

wziął cyrograf i chciał, aby jedną kopię Faust zatrzymał dla 

siebie, co też Faust uczynił. 

O służbie diabla u doctora Fausta 

Pożywienia miał Faust teraz aż do zbytku; jeżeli chciał do

brego wina, diabeł przynosił mu je z najlepszych piwnic czyniąc 
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wiele spustoszenia w zbiorach win Księcia Bawarskiego, a także 

biskupa z Salzburga. Tak samo robił z codziennym pożywieniem, 

ponieważ władał taką mocą czarnoksięską, że jeżeli tylko otwo

rzył okno i zawołał ptaka, na którego miał ochotę, tenże przy

latywał do niego sam. Również z okolicznych dworów hrabiow

skich i książęcych przynosił mu diabeł najlepsze potrawy. 

Faust i jego famulus chodzili ubrani dostatnio, a odzież przy

nosił im nocami diabeł z Norymbergii, Augsburga i Frankfurtu, 

gdzie ją kupował, lub kradł po nocach. 

Diabeł przyrzekł Faustowi jeszcze pensj ę , k t óra wynos iła 25 

koron tygodniowo. 

Doctor Faust chce się żenić 

Faust żył tedy po epikurej sku z dnia na dzień, nie pamię

tając że istnieje Bóg, piekło, czy diabeł aż wreszcie postano

wił się ożenić! Zapytał tedy diabła, który był wrogiem mał

żeństwa, ustanowionego przez Boga, czy może się ożenić. Diabeł 

przypomniał mu o cyrografie, w którym przyrzekł być wrogiem 

Boga i ludzi. N ie może się żenić, gdyż dwom panom służyć nie 

można: Panu Bogu i diabłu. Jeżeli Faust się ożeni, diabły ro

zerwą go na kawałki. Po długim namyśle Faust zdecydował się 

ożenić bez względu na konsekwencje . 



Wtedy ogromna wichura wstrząsnęła całym domem, grożąc 

jego zniszczeniem. Wszystkie drzwi wyskoczyły z zawiasów, 

a cały pokój napełnił się dymem, jakby miał sponąć. Przestra

szony Faust wezwał diabła na pomoc przyrzekając posłuszeństwo 

i prosząc o łaskę i wybaczenie. Diabeł przyrzekł tedy Faustowi, 

że przyprowadzać mu będzie co noc inną kobietę. 

O zimie i lecie 

Niepokoiły Fausta myśli o Bogu, jako stwórcy zimy i lata. 

Zapytał przeto diabla o sposób ich powstawania. Odpowiedź diabla 

była krótka: „Mój Panie Fauście, nie możesz sobie tego sam jako 

fizyk wytłumaczyć? Wiedz tedy, że od księżyca aż do gwiazd 

wszystko jest płonące, a ziemia jest zimna i zmarznięta. Im 

niżej słońce $wieci tym jest goręcej i tak powstaje lato - jeżeli . 

słońce świeci stojąc wysoko, świeci słabiej i wtedy jest zimniej". 

Przygoda z wieś11iakami 

Doctor Faust odwiedził dnia pewnego karczmę, gdzie przy 

stolach siedziało wielu wieśniaków, pijąc wino, śpiewając i krzy

cząc. Halas był tak wielki, że nie można było usłyszeć własnych 

słów. Favst postanowił ich uciszyć. Rzekł im tedy: „Uważajcie, 

ostrzegam was - nie hałasujcie." Wieśniacy nie zwracali uwagi 

na jego słowa i krzyczeli jeszcze głośniej. Zaczarował ich więc 

tak, że usta ich otwarte szeroko nie mogły ani się zamknąć, ani 

wydać żadnego dźwięku. 

Przerażeni uciekli z karczmy, a zaklęcie Fausta przestawało 

.działać dopiero za drzwiami. 

Następuje więc ok.rop11y i straszliwy ko11iec doctora Fausta, 
przed którym sfrzec się powi11ie11 każdy katolik 

Upłynęły tedy 24 lata i ukazał się Faustowi diabeł, przypo

mniał o cyrografie i zawiadomił, że pewnej nocy zjawi się, aby 
zabrać go z ciałem do piekieł. Faust nie widząc innego wyjścia, 

jak zapłacić głową za cyrograf zaprosił swych zaufanych przvja

ciół do wsi Rimlich położonej o pól mili od Wittenbergu, aby 

z nimi czas spędzić. Zjedli razem śniadanie, obiad, a także ko

lację, ulegając prośbom Fausta, który przyrzekł im coś cieka

wego przekazać. Opowiedział im tedy o swoim cyrografie i prze

strzegł przed podobnym postępowaniem. Potem prosił, aby spo

kojnie poszli spać, nie współczuli mu i nie bali się, gdyby usły

szeli hałasy. Między godz. 11 a 12 w nocy dookoła domu wzmógł 
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się mocny wiatr - zdawało się, że dom rozleci się w kawałki. 

Mimo przyrzeczenia, przyjaciele Fausta zerwali się z łóżka. Usły

szeli dochodzqce z pokoju Fausta okropne gwizdy i syki, jakby 

dom pełen był żmij, węży i innych robaków. Rozlegał się też 

zanikajqcy krzyk, który wzywał pomocy. Gdy nadszedł dzień, zo

baczyli, że pokój Fausta cały jest spryskany krwiq. Pokaleczone 

ciało Fausta znaleziono po długim szukaniu na śmietniku i po

chowano je na wiejskim cmentarzu, zaś w domu Fausta znale

ziono opisanq przez niego tę historię, której zakończenie dopisali 

naoczni świadkowie śmierci Fausta. 

Fragmenty z „Hfatorii 

Johanna Fausta" 

tłumaczył Bolesław Nowak 
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