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CHRISTOPHER MARLOWE /ur. w 1564r., a więc rówieśnik 
Shake spe.a.re=' a/ żył zaledwie 29 \lat: /zginął w podejrzanych . 
okolicznościach, zasztyletowanYi w gospQdzie w Deptf~rd pod 
Greenwich/. Być może zabójstwo 1to miało podłlDże polityczne: 
badania dowiodły·, że Marlgwe pozostawał w swoim czasie 
na usługach królewskiej Tajnej ! Rady~ Agent., nie wy gad.ny 
z powodu etwarcie głoszonych poglądów ateistycznych 
I co wówczas oznaczałe: wywrCJt0W'-]ch/, zapewne musiał zgi~ ć. 
Tajemnicze te sprawy nie są dokładnie wyjaśnione. Faktem jest, 
że Marlewe wplątany był w pr<!ces Thomasa Kyda, autora 
głośnej "Tragedii hiszpańskiej", pozostająceg• pod tym 
samym oskarżeniem. I 

· Jakkolwiek było,. młody awanturnik okazał się w. ostatnich 
sześciu latach swego krótkiego I życia znakomitym poetą 
dramatycznym, torującym dragę pócz~tkującemu Shakespeare' owi ; 
Marl~, który /być może jeszcze w Cambridge/ napisa1 
tragedię o "Dydonie 11

, królowej I KartaginY; zabłys~ł w 1587r. 
~ razu wspaniałym dziełem:była nim tragedia o 
it Tamerlanie Wielkim 11 • W roku następnym wy stawił drug~ jej 
część. . 

I li>te bezpośrednio po 11Tame lanie Wielkim " poeta 
wystawia sw'1jiil "Tragiczną histbrię Dektora Fausta "~· 

" Najprawdopodobiej sze jest lprzypuszczenie, że "Fausta" 
grano po raz pierwszy w 1589r~ że sztuka narobiła hałasu 
i po paru przedstawieniach zeszła z repertuaru, a wznowienie 
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nast4\pilo po dłuższym .czasie, m.oże już z pewnymi zmianami , wprowadzonymi przez samych 
cenzorów lub na ich życze!llie. W związku z tym / ••• / była zapewnie sprawa sądowa 
Marlowe" a z tego samego czasu. Jedyny dokument. odnosz~cy się do niej nosi datę 
31 października 1589". . • 

/\1/ladysław Tarnawski: "Krzysztof Marlowe" Warszawa 1922/. 
• W postaci niemieckiego czarnoksiężnika, bohatera ludowej legendy _ i jarmarcznej 

literatury, Marlowe pierwszy ujrzał indywidualność godną nadania jej wymiaru p~etyckiego, 
spojrzenia na nią okiem, poety ~Mit faustyczny, którego dope lnie niem i ukc11 onowaniem 
stanie s.ię późniejszy o przeszło dwa stulecia wielki poemat dramatyczny G'oethego, .

1

1 

krY.stalizuje się już w tragedii Marl~we" a, choć nie Gd.słania w niej jeszcze swych 
wszystkich perspektyw filozoficznych. faust Marlowe" a jest człowiekiem młooym, nie pragnie 
więc, by siły piekielne przywróciły mu utraco~ młodość, pragnie za t & użycia,potęgi ' 
i sławy .Lecz pragnie również poznania, zgłębienia prawdy e świecie i życiu. 
Także i ta postać - niemieckiego doktora - staje się '"alter. ego" poety, zarównGI w swym 
buncie przeciw oficjalnej interpretacji tajemnic stworzenia, jak i w chwilach załamań 
i lękó'w, które ateista Marlowe z pewnością prze żywa„ ' . 

W tym dziele -wybitnym, a bardzo osobistym, spopularyzowal\Ym później przez: ko ,mpanie 
aktorów angielskich i przez teatry mariG>netek na kontynencie, Marlowe nie zbliżył 
się jeszcze wprawdzie do Goethowskiej wizji ct..tżeń ludzkości. , nie uczynił ze swego 
bohatera symbglu tych d~żeń, ukazał w nim jedynie rezpaczliwY bunt człowieka swoich 
czasów~ · 

/ Juliusz Kydryński/ · 
'' Po sł owie 11· da, "Tragicznej hist or ii Dr Fausta" 
~hrist cpher' a Marlowe" a/ · 



( I DIABEŁ jest bezcielesr()'m :6Zuror()'m stworzeniem, którego 
wola jest zasadniczo zła, tzn; żd0minowana jest całkowicie 
pragnieniem czynienia zła~ Takie ogólne określenie daje się 
pogodzić z rozmaitymi obrazami diabła w różnych religiach, 
dgktrynach filozoficznych i wierzeniach lude:>wych. 

ote główne pytania, pomagaj~ce nam odróżnić rozmaite 
I poj1 ęcia diabła: 
I · 1~ Czy diabłełjest jed~ Gsob~, 1 czy też jest ich wielu /i ilu1 r =--~~-~t!~ll1if~~l' I 2~. Czy Gbe cna jego pozycja jest I wYnikiem upadku - tzn. czy jest' 

ł ._ on upadłym aniołem - czy też istniał jake> duch zła od 
, .samego.początku, a jeśli ta~, czy jest wsp6lwieczny 

z Begiem?· 
3. Czy potrafi się wcielać w ludzkie, zwierzęce, czy inne 

jeszcze formy cielesne i czy i zd0lny jest do różeych 
W'jczynów fizyczn,ych / włączaj91c płodzenie dzieci z istlltami 
ludzkimi/? 1 

4~ Czy może w ogólności wywierać ~~ływ na życie ludzkie, 
już te kusząc i deprawuj~c ludzi, już to wyrządzaj-ie 
im krzywdy fizyczne? . 

5~ Czy sytuacja jeg• jest nienaprawialna, czy też mctże być 
·nawrócony, zbawiony i wrócić de Państwa :S-ożego? , 

6~ Cz.y świat materialny znajduje się bez reszty w jege władzy? 
7~ Jak najskuteczniej z nim się.uporać:walcz~c z nim,unikając 

go,odd~j~c mu cześć,czy też zaprzyjaźniaj~c się z nim? 
Najważniejsze idee i spory odnoszące się dG diabła 
streszczaj~ się w tych pytaniach._ _ _ _____ _ 



--~-~o~·-or ~~-~~a~~ Fa:-::~~4aof 540/. 
Postać jego, otoczona z czas 1 legendą, a.uwieczniona przez 
geniusz Goethega1, stała się: ~robolem Gdwiecznege d~żenia 
ludzkości do poznania tajemnicy bytu i sensu istnienia. 
B~hater tragedii niewiele je nak ma '!"/SÓW wspólnych 
z osobą historyczru\:Wyideali cwana poetycke jego sylwetka 
w znacznym stopniu odbiega ~ autentycznej postaci żyj~cej 
w okresie wielkiej wybuj'ałeśai uczuć .religijnych i walk 
reforma.cy jnych. -_ - j 

_ Zachowało się o riim wiele świą.dectw i relącji, których 
autorami były takie Qsobistoś!ci jak Cornelius ·Agrippa 
von Nettesheim, Marcin Luter,, Filip ~elanchton, 
Johann Trithemius i inni~ -

Pochodził on z ludu -i wśr6~ ludu nieustannfe się 
obracał. Urodził się około 14~0 r. w miejscowości Knittlin
gert w W±rtembergii i tam .prze1z krótki czas uczęszczał 
do szkoły. Następnie przybraw

1
szy imię Georga Sabellicusa 

i Fausta młodszeg• /Faust "juqior/, około r~ 1505 udał się_ 
jako wędrowny student do Ge~nhau.ąen i WtlrzQurga. W tym 
czasie Faust zajmował się ju~ czynnie magi~ i występował 
publicznie jako głośny mag i 1cudotw6rca; 

Dalsza kariera Fausta był~ ściśle zwi~zana ze studiami 
uniwersyteckimi. W Heidelbergu rozpoczął on _studia 
teol•&ii, któr'e ukończył 15 stycznia 1509. uzyskując 

' , stopien bakałarza. W r. 1513 totyk~ go w ErfUrcie,gdzie 

.. „ 



wy.stąpił jako "heidelberski półbóg", zw~dząc lud swymi czare>dziejstwami1 
wsławił się tam również.wykładami·o Homerze i zadziwił słuchaczy niezwykł 
znaj anCDściac spraw dotyc~cych bohaterów greckich legend„ . 

Niemal wszyscy XVI-wieczni autorzy pis~cy o Fauście zgodnie informują_, że 
w czasie swych podróży przybył on do Krakowa, gdzie na tamtejszym uniwersytecie 
studiował magię i czarnoksięstw•. 

· Faust utrzymywał k0ntakty ·z \tielema intelektualnymi centrami tamtych czas6w, 

. .. 

prŻebywał częste w pobliżu słynnego refcrmatora Filipa• Melanchtona, któreg• uważał 
za swego ziomka.Melancht'on jednak, mając na uwadze jeg• chełpliwość, wolał nie 
wchQd.zić z nim w bliższy kontakt. Faust bardz• ·często dawał W'fraz swej wielkiej pysze. 
Tak np• chwalił się, że zwycięstwo Kare»la V koło Pawii w r.1525·, kiedy to król 
francuski Franciszek I został wzięty do nieweli, nast~piłe za spra~ jego sztuki 
czarodziej sklej• Był to ·oczywisty wymysł, .ale znaleźli się tacy, którzy dali temu 
wiarę • W r.1528 _bawił fi' a ust- w Paryżu na dworze Franciszka I, pełniąc funkcję 
przybocznego lekarza króla• . . 

~ Awanturniczy; 1 hulaszczy tryb ży.cia czarodzieja, jego niesłychane 
samochwalstwo, lekceważenie norm obyczajowych stawiały gG często w ostrym konflikcie 
z ówczesnym sp~łeczeństwem; · . 

Niemiecki mag zakończył życie w 1540r. w ge1sp odzie . w Stali.fen w Bryzgewii, 
w pebliżu Freiburga• Książki i pisma, które pozostawił, zostały przekazane hrabiemu 
Antonowi von Staufen9 · 

Tylko -jeden ze współczesnYch ocenił Fausta· nader pozytywnie, niemal jak• 
geniusza - J cachim Camerarius /1500-1574/, przyjaciel Melanchtona, najsłynniejszy 
filolog swego czasu i znakomity uczony• W swych "Epistolae familiares" • wydanych 
w Frankfuroie nad Menem w latach 1583-1595, · napisał: 

-----~~~~~~~----_,_ 
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" Faust jest lekarzem jak Paracelsus, astrologiem jak Nostradamus, mistykiem· 
jak Tauler, magiem jak Orfeusz /z Aten/, matematykiem ja~ . Pitagoras, lingwist~ 
jak Reucplin·, znawc~ kobiet jak Boc.caccio i zna\t/C~ ludzi jak Ma\cin Luter". 

-=i-

Faust je st autorem dzieła pt~ "H.~llenzwa,ng" /Zmuszenie piekła/, w którym·1 
zawarł cal~ s~ magicz~ wiedzę. . 

W 47 lat pe śmięrci Fausta, w 1587r~ ukazała się pierwsza ksi~żka o niemieckim 
czarnoksiężniku , wydana przez frankfurckiego drukarza Jana Spiessa. 
W przedmowie datowanej 4 · września 1587 Spiess pisze, że od dawna dawało się odczuć 
duże zapotrzebowanie pa histori·ę e "okrzyczanym czarodzieju Fauście, który jeszcze 
żyje w pamięci ludzi"• Nie omieszkał więc pytać wielu uczonych i mądrych badaczy, 
czy ktoś nie napisa~ już takiej historii, lecz niczege pewnego nie dowie~ział się 
aż dQ chwili, gdy dobry przyjaciel : przysłał mu j1 ze Spiru, z ż~daniem, aby przez 
~głoszenie jej drukiem ostrzegł wszystkich chrzescijan /przed straszliwym przykładem 
diabels ki!3gQ oszustwa , mordu ciała 1 duszy". W te n sp osób powstała pierwsza 

l 

. książka o Fauście i tak zaczęła się tworzyć o nim wielka legenda~ . 
Wkrótce pe wydaniu przez Sp.iessa 11 Histerii o Fauście u zGstała ona przełożna I 

m.ip. na francuski i angielski~ 28 lutego 1588 ukazała się w.Londynie •. za zezwoleniem 
biskupa Aylmera, " A Ballad of the Life and Death of Doctor Faustus, the great 
Congerer, petem zaś opuhlik~wano, przez daty i miejsca druku angielski przekład 
niemieckiege 11Faustbuch" w wydaniu Spiessa pt_. "The History Qf the Damnable 
Life and Deserved Death of Dr John Faustus ••• ",dokGnanY przez P.R.Genta; 

Z utworami tymi zaznajomił się w czasie swych studiów w Cambridge 
Chr·istą>her Marlowe / 1564-15·93/ i zafascynowany niezwykłymi dziejami ich bohatera, 
napisał na krótko przed swą śmiercią, w 1593r; dramat. o niemieckim czarnoksiężniku 

~„---"-T_h_e_Tragical History of the Life and Death &f„n.octli'r Faustus 11
• 
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Po raz pierwszy tragedia została wystawiona w rok pe śmierci autora, mianowicie 

30 października 1594r., a pierwsze I obecnie całkowtcie _ zaginione I wydanie dzieła 
ukazało się w 1601r; Zachowały się jedynie egzemplarze wydania w 1604r9 

Jaki sąd · możemy dziś W)'dać o Fauście? Bior~c pod uwagę jedyn,ie fakty histeryczne, 
mamy prawo są_dzić, że był to człowiek niezwykle · zd0lny, wyksz~ałcony, wrażliwy: 
i egzaltowany. Był po trosze uczonym, po trosze szarlatanem. Zyjąc w okresie 
wielkich starć religijnych i filozoficznych, a także obserwując przemiany zachodzące 
w Niemczech, zniechęcił się do teG>logii oraz wiedzy świeckiej i zwrócił się do 
magii i oku1 tyzmu, czyniąc z niach _swoje główne rzemio_slo~ 
To w jego mniemaniu uczyniło go " wyższym, stojącym ponad· tłumem", przytlałe 
mu orlich skrzydeł i kazało wybiegać p·oza świat rzeczywisty. Usiłował rozwi~zać 
problemy nad którymi od wieków głowiła się · cała ludzkość. . 

Później, prawdopodobnie wskutek wielkiego napięcia umysłowego i przepraco\trania 
nastąpiła choroba psychiczna, polegająca na rozszczepieniu osobowości. 
W schorzeniu tym Mefistofiles Fausta stanowił jeg0 "alter ego ", które t•warzyszyłe 
mu do śmierci. Czarowne widziadła, upiory i duchy stały się dla niego wyższ~ 
rzeczy wist ości14. i w niej zagubił się jego zdrowy· rozsądek i poczucie prawdy; 

I Roman Bugaj: 
" Nauki tajemne w dawnej: Polsce " 
r•zdz; tt D~kt~r Johann Faust 11 /. 
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D~FAVST 

DOKTOR JOHANN FAUST (1480-1540) 

Postać jego, otoczona z czasem legendą, a uwiecz
niona przez geniusz Goethego, stała się symbolem 
odwiecznego dążenia ludzkości do poznania tajemnicy 
bytu i sensu istnienia. Bohater tragedii niewiele jednak 
ma rysów wspólnych z osobą historyczną. Wyidealizo
wana poetycko jego sylwetka w znacznym stopniu 
odbiega od autentycznej postaci żyjącej w okresie 
wielkiej wybujałości uczuć religijnych i walk refor
macyjnych. 
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Zachowało się o nim wiele świadectw i relacji, 
których autorami były tak.ie osobistości jak: Cor
nelius Agrippa von Nettesheim, Marcin Luter, Filip 
Melanchton, Johann Trithemius i inni. 

Pochodził on z ludu i wśród ludu nieustannie się 
obracał. Urodził się około 1480 roku w miejscowo
ści Knittlingen w Wirtembergii i tam przez krótki 
czas uczęszczał do szkoły. Następnie przybrawszy 
imię Georga Sabellicusa i Fausta młodszego, około 
roku 1505 udał się jako wędrowny student do 
Gelnhausen i Wurzburga. W tym czasie Faust 
zajmował się już czynnie magią i występował 

publicznie jako głośny mag i cudotwórca. 

Dalsza kariera Fausta była ściśle związana ze 
studiami uniwersyteckimi. W Heidelbergu rozpoczął 
on studia teologii, które ukończył 15 stycznia 1509, 
uzyskując stopień bakałarza. W r. 1513 spotykamy 
go w Erfurcie, gdzie wystąpił jako „heidelberski 
półbóg'', zwodząc lud swymi czarodziejstwami; 
wsławił się tam również wykładami o Homerze 
i zadziwił słuchaczy niezwykłą znajomością spraw 
dotyczących bohaterów greckich legend. 

Niemal wszyscy XVI-wieczni autorzy piszący 

o Fauście zgodnie informują, że studiował magię 

i czarnoksięstwo. 

Faust utrzymywał kontakty z wieloma intelek
tualnymi centrami tamtych czasów, przebywał 

często w pobliżu słynnego reformatora Filipa 
Melanchtona, którego uważał za swego ziomka. 
Melanchton jednak, mając na uwadze jego chełp-
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liwość, wolał nie wchodzić z nim w bliższy kontakt. 
Faust bardzo często dawał wyraz swej wielkiej 
pysze. Tak np. chwalił się, że zwycięstwo Karo
la V kolo Pawii w roku 1525, kiedy to król 
Franciszek I został wzięty do niewoli, nastąpiło za 
sprawą jego sztuki czarodziejskiej. Był to oczywisty 
wymysł, ale znaleźli się tacy, którzy dali temu wiarę. 
W roku 1528 bawił Faust w Paryżu na dworze 
Franciszka· I pełniąc funkcję przybocznego lekarza 
króla. 

Awanturniczy i hulaszczy tryb życia czarodzieja, 
jego niesłychane samochwalstwo, lekceważenie norm 
obyczajowych stawiały go często w ostrym konflik
cie z ówczesnym społeczeństwem. 

Niemiecki mag zakończył życie w 1540 roku 
w gospodzie Staufen w Bryzgowii w pobliżu 

Freiburga. Książki i pisma, które pozostawił, zo
stały przekazane hrabiemu Antoniemu von Staufen. 

Tylko jeden ze współczesnych ocenił Fausta nader 
pozytywnie, niemal jak geniusza - Joachim Came
rarius (1500-1574), przyjaciel Melanchtona, naj
słynniejszy filolog swego czasu i znakomity uczony. 
W swych „Epistolae familiares", wydanych we 
Frankfurcie nad Menem w latach 1583-1595, 
napisał: „Faust jest lekarzem jak Paracelsus, 
mistykiem jak Tauler, magiem jak Orfeusz (z Aten), 
matematykiem jak Pitagoras, lingwistą jak Reuch
lin, znawcą kobiet jak Boccaccio i znawcą ludzi jak 
Marcin Luter". 

Faustus jest autorem dzieła pt.: „Hollenzwang" 
(„Zmuszanie piekła"), w którym zawarł całą swą 

magiczną wiedzę. 
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W czterdzieści siedem lat po śmierci Fausta, 
w 1587 r. ukazała się pierwsza książka o niemieckim 
czarnoksiężniku wydana przez frankfurckiego dru
karza Jana Spiessa. W przedmowie, datowanej 
4 września 1587 r. Spiess pisze, że od dawna dawało 
się odczuć duże zapotrzebowanie na historię o „o
krzyczanym czarodzieju Fauście, który jeszcze żyje 
w pamięci ludzi". Nie omieszkał więc pytać wielu 
uczonych i mądrych badaczy, czy ktoś nie napisał 
już takiej historii, lecz niczego pewnego nie dowie
dział się, aż do chwili, gdy dobry przyjaciel przysłał 
mu ją ze Spiru, z żądaniem, aby przez ogłoszenie jej 
drukiem ostrzegł wszystkich chrześcijan przed 
straszliwym przykładem diabelskiego oszustwa, 
mordu ciała i duszy. W ten sposób powstała 

pierwsza książka o Fauście i tak zaczęła się tworzyć 
o nim wielka legenda. 

Wkrótce po wydaniu przez Spiessa „Historii 
o Fauście" została ona przełożona na francuski 
i angielski. 28 lutego 1588 r. ukazała się w Lon
dynie, za zezwoleniem biskupa Aylmera, „A Ballad 
of the Life and Death of Doctor Faustus, the great 
Congrer", potem zaś opublikowano, bez daty 
i miejsca druku angielski przekład niemieckiego 
„Faustbuch" w wydaniu Spiessa pt. „The History 
of Damnable Life and Deserved Death of Dr John 
Faustus ... ", dokonany przez P. R. Genta. 

Z utworami tymi zaznajomił się w czasie swych 
studiów w Cambridge Christopher Marlowe 
(1564-1593) i zafascynowany niezwykłymi dziejami 
ich bohatera, napisał na krótko przed swą śmiercią 
o niemieckim czarnoksiężniku „The Tragical 
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History of the Life and Death of Dr Faustus". Po 
raz pierwszy tragedia została wystawiona w rok po 
śmierci autora, mianowicie w 1594 r., a pierwsze 
(obecnie całkowicie zaginione) wydanie dzieła uka
zało się w 1601 roku. Zachowały się jedynie 
egzemplarze wydania z 1604 roku. 

Jaki sąd możemy wydać dziś o Fauście? Biorąc 
pod uwagę fakty historyczne mamy prawo sądzić, 
że był to człowiek niezwykle zdolny, wykształcony, 
wrażliwy i egzaltowany. Był po trosze uczonym, po 
trosze szarlatanem. Żyjąc w okresie starć religijnych 
i filozoficznych, a także obserwując przemiany 
zachodzące w Niemczech zniechęcił się do teologii 
oraz wiedzy świeckiej i zwrócił się do magii 
i okultyzmu, czyniąc z nich swoje główne rzemiosło. 
To w jego mniemaniu uczyniło go „wyższym, 

stojącym ponad tłumem'', przydało mu orlich 
skrzydeł i kazało wybiegać poza świat rzeczywisty. 
Usiłował rozwiązać problemy, nad którymi głowiła 
się cała ludzkość. Później, prawdopodobnie wskutek 
wielkiego napięcia umysłowego i przepraco.wania 
nastąpiła choroba psychiczna, polegająca na roz
szczepieniu osobowości. W schorzeniu tym Mefis
tofiles Fausta stanowił jego „alter ego", które 
towarzyszyło mu do śmierci. Czarowne widziadła, 
upiory i duchy stały się dla niego wyższą rzeczywis
tością i w niej zagubił się jego zdrowy rozsądek 
i poczucie prawdy. 
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ROMAN BUGAJ 
„Nauki tajemne w dawnej Polsce" 

Rozdz. : „DoklDJ" Johann Fau•I'" 



CHRISTOPHER MARLONE 

Christopher Marlowe (ur. w 1564 r„ a więc 

rówieśnik Szekspira) żył zaledwie dwadzieścia dzie
więć lat (zginął w podejrzanych okolicznościach 

zasztyletowany w gospodzie w Deptford pod 
Greenwich). Być może zabójstwo to miało podłoże 
polityczne: badania dowiodły, że Marlowe w swoim 
czasie pozostawał na usługach królewskiej tajnej 
rady. Agent, niewygodny z powodu otwarcie 
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głoszonych poglądów ateistycznych (co wówczas 
oznaczało: wywrotowych) zapewne musiał zginąć. 

Tajemnicze te sprawy nie są dokładnie wyjaśnione. 
Faktem jest, że Marlowe wplątany był w proces 
Thomasa Kyda, autora głośnej „Tragedii hiszpańs
kiej", pozostającego pod tym samym oskarżeniem. 

Jakkolwiek było, młody awanturnik okazał się 

w ostatnich sześciu latach swego krótkiego życia 

znakomitym poetą dramatycznym, torującym drogę 
początkującemu Szekspirowi. Marlowe, który (być 
może jeszcze w Cambridge) napisał tragedię o Dy
donie, królowej. Kartaginy, zabłysnął w 1587 r. od 
razu wspaniałym dziełem: była nim tragedia o „Ta
merlanie Wielkim". W roku następnym wystawił 

drugą jej część. 
I oto bezpośrednio po „Tamerlanie Wielkim" 

poeta wystawia swoją „Tragiczną historię Doktora 
Faustusa". 

„N ajprawdopodobniejsze jest przypuszczenie 
- jak pisze Władysław Tarnawski w książce pt. 
,,Krzysztof Marlowe" (Warszawa 1922) - że 

»Fausta« grano po raz pierwszy w 1589 r., że 

sztuka narobiła hałasu i po paru przedstawieniach 
zeszła z repertuaru, a wznowienie nastąpiło po 
dłuższym czasie, może już z pewnymi zmianami, 
wprowadzonymi przez samych cenzorów lub na ich 
życzenie. W związku z tym ( ... ) była zapewne 
sprawa sądowa Marlowe'a z tego samego czasu. 
Jedyny dokument odnoszący się do niej nosi datę 31 
października 1589". 

W postaci niemieckiego czarnoksiężnika, bohate
ra ludowej legendy i jarmarcznej literatury, 
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Marlowe pierwszy ujrzał indywidualność godną 

nadania jej wymiaru poetyckiego, spojrzenia na nią 
okiem poety. Mit faustyczny, którego dopełnieniem 
i ukoronowaniem stanie się późniejszy o przeszło 

dwa stulecia wielki poemat dramatyczny Goethego, 
krystalizuje się już w tragedii Marlowe'a, choć nie 
odsłania w niej jeszcze swych wszystkich perspektyw 
filozoficznych. Faust Marlowe'a jest człowiekiem 

młodym, nie pragnie więc, by siły piekielne przy
wróciły mu utraconą młodość, pragnie za to użycia, 
potęgi i sławy. Lecz pragnie również poznania, 
zgłębienia prawdy o świecie i życiu. Tak.że i ta 
postać - niemieckiego doktora - staje się „alter 
ego" poety, zarówno w swym buncie przeciw 
oficjalnej interpretacji tajemnic stworzenia, jak 
i w chwilach załamań i Jęków, które ateista 
Marlowe z pewnością przeżywał. 

W tym dziele wybitnym . a bardzo osobistym, 
spopularyzowanym później przez kompanię ak
torów angielskich i przez teatry marionetek na 
kontynencie, Marlowe nie zbliżył się jeszcze wpraw
dzie do Goethowskiej wizji dążeń ludzkości, nie 
uczynił ze swego bohatera symbolu tych dążeń, 

ukazał w nim jedynie rozpaczliwy bunt człowieka 
swoich czasów. 

JUUUSZ KYDRYŃSKI 
,,Posłowie"' do „Trlljlicznoj historii 

Doktora Faullla" ChristophCl'a Marlowe'• 
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JOiil{ DóNNE ,DIABEŁ 

Diabeł jest bezcielesnym, rozumnym stworzeniem 
którego woła jest zasadniczo zła, tzn. zdominowan~ 
jest całkowicie pragnieniem czynienia zła. Takie 
ogólne ~kr~ślenie daje się pogodzić z rozmaitymi 
obrazami diabła w różnych religiach, doktrynach 
filozoficznych i wierzeniach ludowych. 
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Oto główne pytania, pomagające nam odróżnić 

rozmaite pojęcia diabła : 

l. Czy diabeł jest jedną osobą, czy też jest ich 
wielu (i ilu)? 

2. Czy obecna jego pozycja jest wynikiem upadku 
- tzn. cry jest on upadłym aniołem, czy też 

istniał jako duch zła od samego początku, 

a jeśli tak, czy jest współczesny z Bogiem? 

3. Czy potrafi się wcielić w ludzkie, w zwierzęce, 
cry inne jeszcze formy cielesne i czy zdolny jest 
do różnych wyczynów fizycrnych (włączając 

płodzenie dzieci z istotami ludzkimi)? 

4. Czy może w ogólności wywierać wpływ na 
życie ludzkie, już to kusząc i deprawując ludzi, 
już t.o wyrządzając im krzywdy fizyczne? 

5. Czy sytuacja jego jest nienaprawialna, czy też 
może być nawrócony, zbawiony i wrócić do 
Państwa Bożego? 

6. Czy świat materialny znajduje się bez reszty 
w jego władzy? 

7. Jak najskutecrniej z nim się uporać: walcząc 

z nim, unikając go, oddając mu cześć cry też 
zaprzyjaźniając się z nim? 

Najważniejsze idee i spory, odnoszące się do 
diabła, streszcrają się w tych pytaniach. 

LESZEK KOŁAK.OWSKI 
•• Czy diabeł mo:iJo być zbawiony" 
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CóNFE,SSI~,S 
'WYźNlNiA Jw :Av6lu'r~ 

W pierwszym okresie młodości zapragnąłem 

rozkoszy niegodziwych. Przed oczyma Twymi, 
Boże, wszystko, co było we mnie piękne, zgniło aż 
do rdzenia, gdy podobałem się samemu sobie 
i bardzo pragnąłem ludziom się podobać. 

Jedyną moją troską było to, żeby kochać i być 
kochanym, ale nie poprzestawałem wówcras na 
takim przywiązaniu duszy do duszy, jakim jest 
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wyznaczony słoneczny krąg przyjaźni. Opary wyła
niające się z mętnych namiętności okresu doj
rzewania osnuwały i zaciemniały moje serce tak 
bardzo, że już nie umiało odróżnić pogody umiło
wania od mroku żądzy. Jedno i drugie kipiało 

razem w pomieszaniu, gnając niedojrzałą jeszcze 
duszę przez urwiska pożądań i pogrążając ją 

w topielach grzechu. Gniew Twój rozżarzył się 

przeciw mnie, a ja nic o tym nie wiedziałem. 

Ogłuchłem od szczęku łańcucha doli śmiertelnej, co 
było karą za moją pychę i odchodziłem coraz dalej 
od Ciebie, a Ty pozwalałeś na to. Miotałem się jak 
szalony, trwoniłem siebie, rozlewałem się jak bagno, 
kipiałem niegodziwymi czynami, a Ty milczałeś. O, 
późno poznany przeze mnie! Milczałeś ciągle, a ja 
coraz dalej od Ciebie, szedłem ku rzeczom wielu, ku 
coraz liczniejszym ziarnom, których jedynym plo
nem miał być ból - brnąłem tak w pysznej 
rozpaczy i niespokojnym sumieniu. 

Dlaczego nie znalazł się wówczas nikt, kto by 
ukoił moją udrękę? ( ... ) 
Oderwałem się od Ciebie i pozwalałem, aby niósł 

mnie prąd. Łamałem wszystkie Twoje prawa. I nie 
uniknąłem Twojej chłosty. Któż ze śmiertelnych 

może jej uniknąć? 
Ty zawsze byłeś przy mnie, srożąc się niemiłosier

nie i skrapiając bezmierną goryczą wszystkie moje 
niedozwolone rozkosze po to, bym szukał takich, 
w których nie ma cierpień. A takich nie miałem 
znaleźć nigdzie indziej, jak tylko w Tobie, Panie, 
w Tobie, który przez cierpienie uczysz, uderzasz po 
to, by uleczyć, zabijasz nas, abyśmy nie umarli 
daleko od Ciebie. ( ... ) 
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Oto serce moje, Boże mój, to serce, na które 
wejrzałeś miłosiernie, gdy było na dnie przepaści. 

Niech Ci teraz opowie, co je skłoniło do tak 
bezinteresownego zła. Jak to się stało, że do zła 

skusiło mnie tylko samo zło. Wstrętne było, 

a kochałem je, kochałem zgubę moją, mój upadek. 
Nie to, ku czemu upadłem, lecz sam upadek 
kochałem. Moja dusza nikczemnie wyrwała się spod 
Twej opieki, biegnąc ku zatracie - nie przez hańbę 
ku czemuś, lecz ku samej hańbie tylko. ( ... ) 
Zapragnąłem ukraść i ukradłem, bynajmniej nie 

biedą skłoniony, lecz tylko niedostatkiem uczciwo
ści, wstrętem do niej i upodobaniem do występku. 
Ukradłem to, czego miałem i tak za wiele, i to 
lepszego rodzaju. Zapragnąłem nie tej rzeczy, po 
którą wyciągiem rękę, lecz samej kradzieży tylko, 
grzechu. ( ... ) Zastanawiam się teraz nad tym, Boże 
mój, co mnie . tak zachwyc~ło w kradzieży. ( ... ) 
Kradzież nie ma sobie nawet takiej ułomnej, marnej 
urody, jaką zwodzą nas grzechy namiętności. 

Pycha na przykład to usiłowanie górowania 
- w zapomnieniu, że tylko Ty, Boże, jeden nad 
wszystkim górujesz. Ambicja czegóż szuka, jeśli nie 
zaszczytów i chwały, a przecież Tobie należy się 

przed wszystkimi cześć i tylko Ty, chwałą opromie
niony, jesteś na wieki. ( ... ) Ciekawość ma wszystkie 
pozory umiłowania wiedzy; Ty zaś wszystko naj
głębiej znasz. Nawet niewiedza i głupota osłaniają 
się mianem prostoty i niewinności. Od Ciebie zaś 
niczego prostszego nie ma; a cóż mogłoby być 

bardziej niewinne od Ciebie, skoro wrogami złych 
są tylko własne ich czyny? Bezczynność podaje się 
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za uwielbienie spokoju; a gdzież jest spokój pewny 
poza Tobą, Panie? Rozpusta zwać się pragnęła 

nasyceniem i obfitością; a Tyś jest pełnią i niewy
czerpanym zasobem błogości niezniszcza]nej. Roz
rzutność ludzi obrazem hojności, a najmożniejszym 
wszystkich dóbr rozdawcą jesteś Ty. Chciwość 

chciałaby wszystko posiadać; a Ty zaiste masz 
wszystko. Zazdrość o pierwszeństwo się spiera; 
a cóż mogłoby mieć pierwszeństwo przed Tobą? 
Gniew pomsty szuka; a któż sprawiedliwiej od 
Ciebie bierze pomstę? Lęk to trwoga przed niezwyk
łymi i nagłymi zdarzeniami, mogącymi zagrozić 

rzeczom, które się kocha; główną jego troską 

bezpieczeństwo. Dla Ciebie zaś cóż może być 

niezwykłego, coż niespodziewanego. („.) Smutek to 
boleść po utracie czegoś, czym się łapczywość 

przedtem napawała - ona właśnie pragnęłaby 

wszystko tak mieć zawsze, jak Ty wszystko na 
zawsze masz. 

Upadla się więc dusza, kiedy się od Ciebie 
odwraca i poza Tobą szuka tego, co w czystości 
i jasności może znaleźć tylko wtedy, gdy do Ciebie 
powraca. Przewrotnie usiłują naśladować Ciebie ci 
wszyscy, którzy odrywają się od Ciebie i przeciw 
Tobie się buntują. Ale nawet takim rodzajem 
naśladowania dają świadectwo temu, żeś Ty jest 
całej natury Stwórcą i że to, co zupełnie oderwało 
się od Ciebie, w ogóle przestałoby istnieć. 
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