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Doktor Faust - prawda i zmyślenie 

Faust to obok Don Juana najbardziej 
fascynujący mit osobowy, jaki epoka nowożytna dorzuciła 
do wielkich symboli antropologicznych odziedziczonych 
po antyku, takich jak Prometeusz, Ikar czy Narcyz. 
Nawiedza wyobraźnię poetów europejskich od czterech 
stuleci, ale przełomowym momentem w jego dziejach stać 
się miała publikacja dramatu Goethego w pierwszych 
dziesięcioleciach XIX wieku. Wszyscy twórcy muszą się 
odtąd mierzyć z narzuconą tam parabolą losu ludzkiego. 

Temat faustowski podsunęły Goethemu 
oglądane w dzieciństwie przedstawienia kukiełkowe, 
uwielbiane przez pospólstwo a traktowane niechętnie, 
wręcz tępione przez oświeceniowych strażników rozumu 
i dobrego smaku. Tak przynajmniej twierdził poeta w swej 
autobiograficznej opowieści, noszącej wymowny tytuł 
„Zmyślenie i prawda". Dodawał przy tym, że ta „znacząca 
fabuła" znalazła wieloraki i długotrwały oddźwięk w jego 
wrażliwości twórczej. Istotnie - miała go absorbować aż 
po ostatnie lata życia. 

Legenda Fausta liczyła sobie wówczas już 
dwieście lat, ulegała osobliwym przemianom i w końcu 
nadała mityczny wymiar postaci rzeczywistej -
drugorzędnej i dosyć dwuznacznej. Jak wynika ze skąpych 
wzmianek, historyczny doctor Georgius Faustus wiódł 
w początkach XVI wieku żywot niezbyt świetny i nie bardzo 
chwalebny. Wędrował z miasta do miasta, żył ze stawiania 
możnym horoskopów, z magicznych sztuczek na 
jarmarkach, prowadził podobno zajęcia ze studentami -
nie wiadomo jednak gdzie i kiedy. Wiadomo natomiast, 
że wypędzono go z Ingolstadt i z Norymbergi nie tylko za 
podejrzane praktyl\i czarnoksięskie , ale i za 
nieobyczajność. Przechwalał się wprawdzie posiadaniem 
głębokiej wiedzy ezoterycznej, miał nawet studiować magię 
na Uniwersytecie Krakowskim, lecz w uczonym świecie 
zdobył jedynie opinię szarlatana i pyszałkowatego 
fanfarona. 



Potężnym czarnoksiężnikiem i wspólnikiem 
szatana mianowali go zarówno kaznodzieje jak ludowi 
facecjoniści. Po roku 1540 zaczęły się mnożyć budujące 
lub ucieszne opowieści o bluźnierczym pakcie bezbożnika 
z diabłem, o straszliwej śmierci, jaką zadał mu w końcu 
zmuszony do posłuszeństwa demon, o sprawianych przez 
Fausta niewiarygodnych cudach i dziwach. w epoce 
obsesyjnych polowań na czarownice - a i na czarowników 
- musiały się one cieszyć wielkim wzięciem , toteż stały 

się ulubionym tematem popularnych publikacji 
przeznaczonych dla nieuczonych czytelników. 

Jedna z takich „ludowych" książeczek, 
„Historia doktora Johanna (!) Fausta" z roku 1587, została 
zaraz przełożna na angielski i przyciągnęła uwagę 
Christophera Marlowe ' a, najciekawszego chyba 
z dramaturgów współczesnych Szekspirowi. Jego dramat 
- „Tragiczna historia doktora Faustusa" - powrócił znów 
do Niemiec w repertuarze wędrownych komediantów, by 
stać się wreszcie scenariuszem dla teatrzyków marionetek. 
A potem przedstawienie takie zobaczył mały Goethe ... i tak 
miał się zacząć nowy, nierównie świetniejszy, okres 
w dziejach faustowskiej legendy. 

W niebanalnych kolejach powstawania 
legendarnej biografii Fausta zwracać muszą uwagę 
przynajmniej dwa intrygujące zjawiska. Przede wszystkim 
fakt, że jej bohaterem stał się podrzędny szalbierz, a nie 
któryś z głośnych szesnastowiecznych uczonych, będących 
nieraz też mistrzami nauk tajemnych, parających się 
alchemią , astrologią, nie stroniących od praktyk 
magicznych. Z drugej strony zaskakuje, mimowolne 
oczywiście, uwznioślenie nieciekawej postaci. Przypisano 
bowiem Faustowi rysy Paracelsusa, słynnego alchemika 
i lekarza, patrona późniejszych niemieckich mistyków 
i filozofów natury, który szukał w przyrodzie objawienia 
boskości, tłumaczącego harmonijną jedność stworzenia. 
Do legendy przeniknęły też odpryski anegdot, kursujących 
w środowiskach humanistów, tak że nawet w tekstach 
popularnych Faust ukazywał słuchaczom w czasie 
wykładów o Homerze duchy greckich herosów i na 

życzenie cesarza czarował jego dwór przywołaniem widma 
pięknej Heleny. 

Renesansowy głód poznania, zuchwałość myśli 
pragnącej przeniknąć tajemnice Boga i natury, uwielbienie 
dla piękna pogańskiego antyku budziły zgrozę moralistów 
wszelkich odłamów wyznaniowych. Wydawały się 
przestępstwami ostatecznie kompromitującymi 

diabelskiego poplecznika. Dzięki temu właśnie prymitywne 
opowieści jarmarczne zgromadziły materiał mogący 
fascynować ambitnych pisarzy i stać się zwierciadłem, 
w którym odbiły się problemy nowożytnego człowieka. 

Już Marlowe nadał swemu Faustowi rysy 
renesansowego tytana, rzucającego wyzwanie nauce 
bezsilnej wobec poznawczych niepokojów ludzkości 
i szukającego w pomocy piekła nie tylko wiedzy, ale potęgi 
i władzy . Innego Fausta, choć również tytanicznego 
i powstającego przeciw ograniczeniom stawianym myśli 
i woli ludzkiej, tworzyć zaczęli w siedemdziesiątych latach 
XVlll wieku, latach zmierzchu oświecenia , młodzi poeci 
niemieccy epoki „burzy i naporu", zwanej także „epoką 

geniuszy". Najwcześniej zaś podjął ten temat syn 
patrycjuszowskiej rodziny frankfurckiej, Johann Wolfgang 
Goethe. Wbrew planom ojca, który wybrał dla niego karierę 
adwokata, zdobywał już wówczas literacki rozgłos takimi 
przede wszystkim utworami, jak szekspiryzujący dramat 
historyczny „Gótz von Berlichingen" i zwłaszcza kultowa 
powieść pokolenia - „Cierpienia młodego Wertera". 

Nie tylko efektowną anegdotką o wpływie 
teatrzyku marionetek wyjaśniano fakt, że w tychże latach 
powstały luźne fragmenty dramatyczne, nazwane potem 
przez germanistów „Pra-Faustem". Goethe miał wtedy za 
sobą okres studiów prawniczych, które kończył opieszale 
i pod przymusem. Przyniosły mu one rozczarowanie, wręcz 
odrazę do mechanistycznego racjonalizmu nauki 
oświeceniowej , do rutyniarstwa i pustej celebry życia 
uniwersyteckiego, do bezmyślności hulaszczego 
burszostwa. Młody człowiek, później imponująco 

wykształcony i żywiący naukowe ambicje przyrodoznawcy, 
poszukiwał wówczas chaotycznie inspiracji intelektualnych 



w tradycjach ezoterycznych, a przeciwwagę dla 
oschłości sformalizowanego protestantyzmu upatrywał 
w emocjonalnym nurcie religijności pietystycznej. Ku 
tym źródłom zwracali się także zbuntowani synowie 
wieku rozumu. 

Dramatyczne fagmenty Goethego przechowały 
w wypowiedziach renesansowego alchemika atmosferę 
ideowego fermentu tych lat. Ale w młodzieńczym tekście 
nie wiadomo jeszcze, czego w istocie chce Faust poza 
gwałtownym pragnieniem zerwania ze swą dotychczasową 
kondycją. Autor nie ujawnił też - może sam jeszcze jasno 
nie wiedział - sposobu powiązania scen ukazujących 
udręki uczonego z działaniami cynicznego diabła i z 

przedstawioną niemal już w całości tragedią Małgorzaty. 
Ten ostatni wątek, nie znany dotychczasowej 

tradycji dramatycznej, odnoszą biografowie również do 
osobistych doświadczeń poety. Wiążą go z przytłaczającym 
wrażeniem, jakie wywarła na nim głośna wówczas we 
Frankfurcie egzekucja opuszczonej przez kochanka 
i oskarżonej o dzieciobójstwo służącej, a nawet 
z niepokojącymi wspomnieniami o własnym romansie 
z uwiedzioną i porzuconą „polną różyczką" - Fryderyką 

Brian. Trzeba jednak przypomnieć, że tragedia 
dzieciobójczyni bywała nierzadko tematem literatury 
„geniuszy''. Stanowiła element ich pesymistycznego obrazu 
społeczeństwa, w którym dominuje przemoc, zbrodnia 
i cierpienie słabych. 

Te pierwsze, niepowiązane fragmenty „Fausta" 
miały pozostać na długi czas w papierach poety, znane 
otoczeniu tylko z salonowych lektur i prywatnych odpisów. 
Gdy Goethe - chyba bez wielkiego przekonania -
opublikował je wreszcie z niewielkimi uzupełnieniami 
w roku 1790, wśród czytelników nie wywołały większego 
wrażenia. Czasy się zmieniły. Minęła krótka a niespokojna 
epoka „burzy i naporu", zmienił się i autor, a piękne 
poetycko, pełne namiętności i cierpienia fragmenty wciąż 
nie tłumaczyły jasno ani zawiłej prawdy buntownika 
i grzesznika, ani symbolicznych relacji między człowiekiem 
i szatanem. 

• 

Nie przyniosły bowiem zasadniczego przełomu 
w emocjonalnym i fragmentarycznym widzeniu tematu lata 
konformizmu i społecznej stabilizacji autora - dworskiej 
i politycznej kariery w miniaturowym księstwie sasko
weimarskim, uwieńczonej tytułem szlacheckim i rangą 
pierwszego ministra. I nie od razu przejawiły się też skutki 
„nowych narodzin" poety, jak nazywał Goethe swój 
dwuletni pobyt we Włoszech, po którym powrócił do 
kondycji literata i do odrzuconych we wczesnej młodości 
filozoficznych i estetycznych założeń klasycyzmu. Pełny 

tekst pierwszej części „Fausta" powstał o wiele później, 
między rokiem 1797 a 1806, w doniosłym dla literatury 
niemieckiej szczytowym okresie tzw. klasycyzmu 

weimarskiego. Po trzydziestu z górą latach genialne 
uzupełnienia niewielu właściwie scen i dopisanie prologu 
stworzyło z wiązki preromantycznych fragmentów 
całość konsekwentną i harmonijną. Poeta był nawet 
w stanie zarysować wtedy plan części drugiej, 
uzasadniającej ocalenie Fausta, którą ukończył dopiero 
na rok przed śmiercią. 

Tej nowej całości patronować miała jasność 
klasycznego myślenia autora oraz oddziaływanie Schillera, 
który uparcie żądał, by jego znakomity przyjaciel wyraźniej 
ujawniał w swej spontanicznej twórczości poetyckiej 
klarowność ogólnej „idei''. l'iaprawdę wielkie dzieła rzadko 
jednak poddają się bez reszty pedantycznie „jasnym" 
wykładniom, dlatego wciąż powstawać będą nowe 
interpretacje dramatu, tak jak nie ustaną spory, ile 
zawdzięcza on powrotowi do ideałów klasycyzmu, a ile 
inspiracjom romantycznym. Nie da się bowiem 
zaszufladkować jednoznacznie utworu, który 
ostateczny kształt uzyskał dopiero po pięćdziesięciu 
latach, a powstawał w okresie wielkich przemian 
literatury, nazywanym niekiedy w Niemczech po prostu 
„czasami Goethego". 

Bohater części pierwszej po wniesionych 
w początkach XIX wieku poprawkach z pewnością nie stał 
się postacią całkowicie jednoznaczną. Dlatego właśnie, 
że w odróżnieniu od swych legendarnych i literackich 



poprzedników żąda od życia „wszystkiego". „Gwiazd 
najpiękniejszych chce na niebie, na ziemi zaś rozkoszy 
niezliczonych" - mówi o nim w prologu Mefistofeles, 
który nie rozumie jednak, że żadna z tych rozkoszy 
nie nasyci maksymalisty. Sam Faust wyznaje, że 

mieszkają w nim „dwie dusze", że przeżywa dręczące 
rozdarcie między porywami ducha i pokusami ziemi. 
Obydwa monologi ujawniają nieustanną zmienność, 
zamęt myśli i uczuć, ale nie prowadzą wszakże do 
odrzucenia sprzecznych pragnień. 

Faust potępia oficjalną naukę, nie dającą mu 
klucza do poznania istoty świata, ale jego nadzieje 
związane z magią tracą także znaczenie w momencie, gdy 
odtrąca go z pogardą potężny Duch Ziemi. Podważona 
zostaje wartość poznania czysto intelektualnego - teońa 

jest martwa, „szara" w porównaniu z wieczną „zielonością" 
życia, odcina bowiem człowieka od jego korzeni, od natury 
i społeczności ludzkiej. Faust zaczyna teraz wierzyć, że 
poznać to znaczy doświadczyć, przeżyć. Jeśli tak jak 
poprzednicy chce bogactwa, a przede wszystkim władzy, 
to dlatego, by móc - a więc działać, tworzyć, czyli być. 
Nawet tłumacząc początek Ewangelii według świętego 
Jana, chciał w uświęconym zdaniu „Na początku było 
Słowo" zamienić Słowo na Czyn. Chce doświadczyć 
pełni człowieczeństwa, przeżyć wszystko, co przynosi 
kondycja ludzka, ale nie łudzi się, że położy to kres 
jego pragnieniom. 

To właśnie staje się przedmiotem dwóch 
zakładów: w niebie i na ziemi. Gra Boga i szatana o duszę 
Fausta opiera się na diabelskiej wierze w niszczącą siłę 
ziemskich pokus i na suwerennej wiedzy Goethańskiego 
Stwórcy świata oraz jego Aniołów, że, jak mówi Księga 
Rodzaju, „wszystko, co uczynił, było bardzo dobre". 
Mefistofeles jest duchem przeczenia, „nihilistą", 

rzecznikiem niebytu, odmawiającym wartości dziełu 
stworzenia. Pan traktuje go jednak pobłażliwie jako 
szelmowskiego łotrzyka, który stać się musi 
mimowolnym sługą Jego zamierzeń. On sam zaś - co 
prawda na użytek Fausta - uznaje bezsilność piekła 

• 

i przedstawia się jako cząstka „tej dziedziny, co zła 
wciąż pragnie, a dobro wciąż czyni". 

W absolutnej perspektywie niebiańskiej 
histońa Fausta ukształtowana została optymistycznie. Miała 
być potwierdzeniem sensu i wielkości ziemskiego bytu, 
świadectwem, że błądzenie zostało wkalkulowane 
w istnienie ludzkości, że „w niejasnym swym dążeniu dobry 
człowiek właściwej drogi w pełni jest świadomy". Tej 
właściwej drogi nie określała jednak asceza, unikanie 
wszystkiego, co może ofiarować życie, lecz jasna 
świadomość, że człowiek nie może na tym poprzestać, że 
skażenie i zło wmieszać się muszą we wszystkie jego 
marzenia, ideały i utopie. 

Faust to właśnie wie i na tym przeświadczeniu 
opiera się jego zakład z diabłem. Jest przekonany, że nigdy 
nie da się upoić bez reszty ziemskim szczęściem, że 
zawsze będzie pragnął czegoś więcej i dążył dalej. 
„Dążenie" - „das Streben" stało się od czasu dramatu 
Goethego sakramentalną formułką, zarówno 
filozoficzną jak potoczną, określającą ideał kultury 
niemieckiej. Nie jest ono nakierowane na żaden 
konkretny doczesny cel, oznacza imperatyw 
przekraczania granic, poszukiwania absolutu. 

Zetknięcie z upragnionym, choć pozornie 
trzeżwo ocenianym życiem, przynosić musi z reguły 
Faustowi klęskę. Okazuje się przy tym, że winę ponosi 
nie zawsze przewidziana z góry kruchość czy pozorność 
darów świata, ale i sam obdarowany. w pierwszej części 
„Fausta" nie tylko intrygi diabelskie sprawiają, że bohater 
zdobywa miłość Małgosi niegodnymi podstępami, że jest 
winowajcą śmierci jej matki i brata, że lekkomyślnie 
opuszcza uwiedzoną i osamotnioną. Nie tylko o niewiedzę 
i uległość wobec podszeptów kusiciela oskarżać się może 
człowiek, na którym ciąży tyle zła. 

W papierach poety zachowały się nie włączone 
do opublikowanego tekstu sceny „Nocy Walpurgi". Potęgują 
one dosadność, a nawet obsceniczność obrazu szatańskiej 
orgii, ale i podważają w pewnym sensie optykę „Prologu 
w niebie". Boski ład świata, harmonijny, choć naruszany 



przez błąd i słabość człowieka, kwestionują niezliczone 
rzesze czcicieli szatana. Władca piekieł zaś ogłasza, że 
jedyne dobra, których w istocie pragnie człowiek, to złoto 
i seks. Atmosfera demonicznego rozpasania ogarnia Fausta 
i - jak się zdaje - tylko widmo martwej Małgorzaty ratuje 
go przed akceptacją zła. 

Dzieło życia weimarskiego mędrca nie mogło 
się jednak zakończyć zwycięstwem Mefistofelesa. Faust 
wybucha wprawdzie rozpaczą na wiadomość 

o nieszczęściu Małgosi, oskarża Mefista, próbuje ją 
ratować, ale poczucie winy nie łamie go duchowo. Małgosię 
ocala pokuta - Faustowi dana jest łaska zapomnienia. 
„Niech z grozy przeżyć będzie oczyszczony", brzmi wyrok 
duchów natury, który zaciera pamięć o minionej tragedii 
i sławiąc potęgę życia otwiera przed Faustem możliwość 
podjęcia nowych prób i doświadczeń. 

W roku 183 l , w trakcie ostatnich prac nad 
zakończeniem dramatu powiedział Goethe w rozmowie 
z sekretarzem, że część pierwsza jest „prawie wyłącznie 
subiektywna". Przeciwstawił więc liryczną tonację utworu 
młodości fascynującej, lecz chłodnej symboliczności jego 
dalszych losów. Ale nazwanie człowieka nienasyconego 
w swych ambicjach i pragnieniach „jednostronnym" mogło 
odnosić się tylko do indywidualizmu czy wręcz 
egocentryzmu tytanicznego bohatera. 

Faust w części drugiej nie zmierza już do celów 
osobistych, do zaspokojenia swych namiętności. Kieruje 
sprawami cesarstwa, ingeruje w bieg historii, a nawet drugą 
wielką miłość przeżywa przywracając do życia wcielenie 
wiecznego piękna antyku, Helenę trojańską. Za szczytowy 
moment życia uznaje wreszcie zrealizowanie społecznej 
utopii - zapewnienie szczęścia i pracy „wolnemu ludowi 
na wolnej ziemi". Jest to złudzenie, kolejna klęska 
człowieka, którego ziemskim pragnieniom i wysiłkom 
towarzyszyć musi grzech i błąd. Ale i klęska zbyt wcześnie 
triumfującego Mefistofelesa. Zwyciężyć musi szlachetność 
nieustannego „dążenia" , zwycięża łaska miłości. 

Kończąc Fausta, napisał Goethe do jednego 
z przyjaciół, że „nie jest drobnostką" dopełnienie 

w osiemdziesiątym drugim roku życia utworu 
wykoncypowanego przez dwudziestolatka i to w taki 
sposób, aby tekst pozostał „oczywistą zagadką" i stale 
zachwycając ludzi, zaprzątał ich myśli. Decyzja poety, który 
opieczętował ukończony rękopis i trzymał go w zamknięciu 
aż do śmierci, jest również taką - i to nie oczywistą -
zagadką. 



Thomas Mann 

O ufauście" Goethego 
(fragmenty) 

W „Fauście", który jako złożona z dwu 
części całość stać się miał największym i najbardziej 
różnorodnym tworem języka niemieckiego, kadencja, 
która w jednocześnie powstających fragmentach 
zatrzymała się w fazie prób i wstępnych wprawek, 
doświadcza cudownego spełnienia, krystalizuje się 
promiennie i wznosi na wyżyny. Wiersz, często jak 
„Knittelvers" oparty tylko na rymie, często idący bardziej 
równomiernymi rytmami, jambiczny, o zmiennej 
długości, od trzech do sześciu stóp, o dowolnej pozycji 
rymu, ten charakterystyczny wiersz „Fausta", 
niewymuszony i dobitny, elegancki i prostoduszny, 
dowcipny i pełen uczucia, nieopisanie szczęśliwy, 
klarowny, płynny, łatwo dający się wypowiedzieć 
i wpadający w ucho, tak że jego brzmienie nasuwa nam 
słowa samego Goethego: „Ostatecznym efektem sztuki 
jest uczucie wdzięku" - ten wiersz lekko i czule 
poruszający i wyrażający wszystko, co ludzkie, swym 
melodyjnym liryzmem i celną formą w niemałej mierze 
przyczynił się do niebywałej popularności tej sztuki na 
ziemiach niemieckich. l'liebawem nasze mieszczaństwo 
znało „Fausta" na pamięć. Ba, jak poszczególne sceny, 
które od początku zachęcały artystów-plastyków, 
niemieckich i zagranicznych, do ich odtworzenia, wryły 
się w ludową wyobraźnię - a bodaj w wyobraźnię 
ludzkości - tak dla niemieckich uszu tekst ten składa 
się poniekąd wyłącznie ze skrzydlatych słów i sam 
w teatrze słyszałem kiedyś słowa prostego umysłu: „Ten 
to sobie ułatwił sprawę - pisze samymi cytatami" . 

• 

Faust i Małgosia stali się dzięki popularnemu 
geniuszowi Goethego jedną z najsłynniejszych par 
miłosnych; są niezbywalną własnością wyobraźni 
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ludzkiej, tak jak Romeo i Julia, Hero i Leander, Petrarca 
i Laura, Paolo i Francesca, Abelard i Heloiza, wreszcie 
jak Werter i Lotta Goethego. Ale jest to para 
o wymiennej partii kobiecej: Faust - Małgosia, Faust -
Helena nakładają się na siebie w przedziwny sposób -
nie tylko za sprawą wspaniałych scen z Heleną w drugiej 
części, które w późnej, wysoce kunsztownej manierze 
są równie genialne jak nieporównane sceny z Małgosią 
w części pierwszej; w samej pierwszej części wątki 
mieszają się jak we śnie, i to już w skomponowanej 
w Rzymie „Kuchni czarownicy", gdzie Faust, przed 
zażyciem odmładzającego napoju, widzi 
w czarnoksięskim zwierciadle k o b i e t ę w całym 
przepychu piękności, zachwyca się, i "ta leżąca postać" 
zdaje mu się kwintesencją nieziemskiego piękna. Kogo 
widzi? Nie jakąś określoną kobietę, ale wymarzony, 
idealny obraz zmysłowej piękności, „das Muster aller 
Frauen" ("wzór wszystkich kobiet"), jak mówi Mefisto, 
obiecując, że niebawem Faust ujrzy ucieleśnienie tego 
wzoru. Faust zaś niebawem ujrzeć ma nie Helenę, ale 
miłą Małgosię - w stosunku do której określenie „wzór 
wszystkich kobiet" zapewne byłoby przesadą. Jeżeli 
mimo wszystko Faust to właśnie w niej dostrzega, to 
jedynym wytłumaczeniem będą słowa diabła : 

Kiedy już trunek rozpali ci weny, 
Dostrzeżesz w każdej wcielenie Heleny. 

Otóż starożytne imię po raz pierwszy jest tu 
antycypującym symbolem kobiecej piękności i rozkoszy 
w ogóle, które niebawem przybiorą skromnie słodką, 
mieszczańska-niemiecką postać Małgosi. („ .) 

Małgosia ma na wpół zatarte rysy Heleny; 
pierwotnie była Heleną , trochę nią pozostała ; ale 
wskutek przemiany rozwiązłej legendarnej piękności we 
wzruszająco nieszczęsną córeczkę lichwiarki powstała 
sylwetka kobieca nieporównanie bardziej żywa , niż 

mogłoby się udać poecie, gdyby od razu poszedł 
śladem legendy, zamiast czerpać z siebie. „Tak 



podziwiana i ganiona tak" Helena ukaże się wedle reguł 
w drugiej części tragedii.(„.) 

• 
(„ .) Mefistofeles to ironiczna autokorekta 

młodzieńczego tytanizmu Goethego. 
Jest to· najgenialniejsza, najbardziej 

plastyczna i żywa figura diabła w całej poezji, bez 
patosu Klopstocka czy Miltona, a tak intymnie, tak 
indywidualnie, z taką werwą scharakteryzowana, 
zarazem wyrazista i mieniąca się odcieniami, że mimo 
swego ducha, ba - mimo ironicznego 
samozakwestionowania, zyskała największą 
pupulamość, na zawsze podbiła ludową fantazję, można 
wręcz rzec - wyobraźnię ludzkości. 

• 

Z życiem człowieka jak z wierszem się dzieje 
Ma ono wprawdzie początek i koniec, 
Żadną całością wszakże nie jest. 

przełożyła Małgorzata Łukasiewicz 

„Literatura na świecie " nr 5-6/ ł 966 

Włodzimierz Szturc 

„Faust ": dwie części, jedna całość 

Pierwszą część „Fausta" określił Goethe jako 
całkowicie podmiotową. Mówił, że „wszystko powstało tam 
z wewnętrznych przeżyć bardziej wrażliwej i namiętnej 
indywidualności". Widział ją jako „półmrok". w części 
drugiej, jak sądził , „nie ma prawie nic subiektywnego. 
Objawia się tu świat wyższy, szerszy, jaśniejszy ". 

Doświadczenia intelektu poszukującego prawdy 
o człowieku i jego losie, będące przyczyną tragicznego 
rozdarcia bohatera, w częsc1 drugiej zostają 

skonfrontowane z filozofią natury, obrazem społeczeństwa 
wieku Goethego, z odkryciami współczesnej nauki, ale 
również z mitologią starożytnej Grecji i mitami Germanii. 
Część druga „Fausta" jest konsekwencją pierwszej, stanowi 
nie tylko dopełnienie historii bohatera, ale jest 
symetrycznym wobec tamtej układem wątków i tematów, 
ulegających poszerzeniu lub pogłębieniu , a często 
zyskujących nowe, niejasne bądź zatarte w części 
pierwszej , sensy. 

O jedności „Fausta" świadczy po pierwsze 
specyficzna koncepcja czasu właściwa dziełu, którego, jak 
pisał Goethe do Humboldta, „nie da się zamknąć inaczej 
niż w całej wieczności", ponieważ przedstawia akcję „od 
upadku Troi do klęski pod Missolunghi. To również można 
uważać zajednostkę czasu, w głębszym znaczeniu". Akcja 
dramatu obejmuje zatem trzy tysiące lat. Jego sceneria, 
zarówno historyczna jak i fantastyczna, zespala trzy 
odrębne światy: średniowieczny, antyczny 
i współczesny Goethemu. Dzięki ternu możemy widzieć, 
jak zmienia się bohater w metamorfozach czasu 
i przestrzeni oraz śledzić związki obrazów, tematów 
i wątków wprowadzonych w pierwszej części dramatu 
z ich rozwinięciem w części drugiej. Przeglądają się też 
w sobie postaci poddane przez Goethego ciągłej 
ewolucji, bowiem jest to przede wszystkim dramat 
o wielkiej przemianie człowieka, o zmianie sposobu 
pojmowania świata i ludzkiego losu. 



W pierwszej części dzieła Faust skupiony jest 
na sobie, jego dramat rozgrywa się w myśli odsłaniającej 
marność wiedzy i tragizm poszukującego prawdy intelektu. 
Poświęcenie się magii, dzięki której bohater zamierza 
odnaleźć głęboki ład wszechświata oraz pakt 
z Mefistofelesem, mający przywrócić mu młodość i dać 
wielkie uczucie miłości do kobiety, to pierwsze próby 
wyjścia z małego i zbyt ciasnego świata Fausta 
w bezprzestrzenne królestwo mitu łączącego świat 
starożytny i współczesny . w tym przejściu, które ma 
charakter inicjacji i jest wtajemniczeniem w duchową 
jedność bytu, podstawowe znaczenie ma idea Wiecznej 
Kobiecości ciągnąca Fausta wzwyż i ubogacająca jego 
duszę. Idea ta, będąca zarazem powodem cielesnego 
odmłodzenia bohatera stanie się też przyczyną tragizmu 
Fausta , ponieważ zachowana zostanie świadomość 
przeżytych dni a młode ciało i odrodzone dzięki 
czarodziejskiemu eliksirowi siły duchowe będą 
przedmiotem dystansującej się do efektu takiej przemiany 
myśli bohatera. 

Myśli Fausta, który ze starca stał się młodym 
człowiekiem , nigdy nie zostaną uwolnione od obrazów 
składających się na jego długie życie. Można powiedzieć, 
że obrazy te utrwaliły się pod jego powiekami i wtapiają 
się w postrzeganą rzeczywistość. I choć odrodzony Faust 
nie jest już tym samym człowiekiem , jakiego poznaliśmy 
w Piwnicy Auerbacha czy w pracowni alchemicznej, 
refleksje z przeszłości będą powracać jako repryzy 
z minionych lat. 

Jedną z nich jest głęboka potrzeba miłości, 
której obraz został Faustowi udzielony jako lustrzane 
odbicie prawzoru kobiecego piękna w Kuchni Czarownicy. 
Sprawcą tego cudu był nie tylko odmładzający i zapewne 
halucynogenny napój podany przez wiedźmę, ale i sam 
Faust pragnący całkowitej zmiany swego istnienia. Wizja 
Heleny trojańskiej stanie się przyczyną poszukiwań 
ucieleśnionego piękna, które Faust odnajdzie 
w archaicznej Grecji, kiedy to w części drugiej, przy 
współpracy Mefistofelesa, znajdzie sposób na zejście 

w głąb ziemi, by stamtąd, tym razem dzięki własnej mocy, 
wydobyć Helenę i poślubić ją jako nowy Parys. To jednak 
zdarzy się pod koniec jego życia. l'ia początku swej drogi 
Faust spotka Małgorzatę, dziewczynę prostą, naiwną, 
wierzącą i uczciwą. 

To właśnie Małgorzata stanie się jego pierwszą 
miłością, ale przecież także pierwszym złudzeniem, 
rozczarowniem i ofiarą. Małgorzata nie dorasta do wysokich 
oczekiwań Fausta, Faust zresztą sam znajduje się wobec 
niej w sytuacji jeśli nie fałszywej, to przecież dwuznacznej. 
Skazany na wieczne poszukiwanie szczęścia, tragicznie 
rozdarty pomiędzy odmłodzoną fonną, która domaga się 
pełni życia a dojrzałością własnej refleksji, popełni błędy 
w ocenie sytuacji, stanie się przyczyną obłędu ukochanej. 
w pojedynku zabije jej brata, Walentego, próby okazania 
pomocy uwięzionej i szalonej dziewczynie spełzną na 
niczym. Człowieka nie można oswajać bezkarnie. w Noc 
Walpurgi, święto wiedźm, diabłów i rozpętanych 
demonicznych sił natury, Faust porwany do tańca przez 
jedną z czarownic, w krzywym zwierciadle widzi twarz 
starej i odchodzącej w śmierć Małgorzaty. To nowe 
cierpienie, nowa sytuacja tragiczna i nowe wezwanie, 
by odnaleźć sposób na przejście ze świata bólu 
i namiętności w świat wolny i odradzający się 

w "strumieniach czystego uczucia". 
Faust dostrzeże je nie tylko w twarzy Heleny 

trojańskiej, ale i w oczach swego syna, Euforiona, 
dziecka poezji i piękna, którym niedługo się nacieszy. 
Euforion zniknie wraz ze swoją matką w chmurach. 
Zostanie po nich wspomnienie odrodzonego świata 
Hellady, wspomnienie pełni i przekonanie, że to, co 
najbardziej głębokie w życiu człowieka, już się 

dokonało. Nastąpi okres wielkiej pracy i wytężonego 
działania dla dobra ludzi i dla świata. 

Euforion z części drugiej dramatu jest 
dzieckiem miłości upragnionej, idealnej i wiecznej. To 
dziecię spełnienia. Ale w tym dramacie istnieje jeszcze 
drugie, wyhodowane w alchemicznej pracowni przez 
Wagnera, ucznia Fausta, któremu mistrz pozostawił własne 



laboratorium. To Homunkulus. Dziecko ognia, płomycze k 
uwięziony w szklanej fiolce, obraz utopijnych marzeń 
o możliwości stworzenia człowieka przez człowieka . 

Homunkulusowi brakuje miłości, by mógł zaistnieć jako 
prawdziwy człowiek, brakuje mu drugiej części, wodnego 
pierwiastka, związanego z kobiecością, która łagodzi ogień 
i gasi palące uczucie braku związku z materią. Narodzi 
się w chwili , gdy pęknie jego szklane chroniące go 
więzienie rozbijające się o wodny tron pani morza, Galatei. 

Euforion i Homunl\Ulus, Helena trojańska 
i Małgorzata, Mefistofeles jako siła demoniczna 
i Mefistofeles jako siła popychająca Fausta ku 
zbawiającemu człowieka działaniu sprawiają , że bohater 
jest bezustannie wystawiany na próby, że jest człowiekiem , 

który nie może zatrzymać się na swej drodze. Nie chodzi 
tylko o drogę w sensie , by tak rzec , geograficznym 
i historycznym: Faust wędruje po krainach starożytnej 
Grecji, mieszka na dworze średniowiecznego Cesarza, jest 
uczestnikiem walk o ksztalt nowoczesnej Europy , 
podejmuje prace osuszenia gruntów wydzierając je morzu, 
wie, jak zmienić system monetarny i pragnie wznieść nową 
wieżę Babel, wieżę ludzkich prac sięgającą do nieba. 

Droga, o której myślę, to droga samopoznania, 
zwłaszcza zaś dochodzenia do śmierci jako tej chwili , 
w której nastąpi ostateczne domknięcie poznawczego 
trudu człowieka. Czym bowiem był pakt z Mefistofelesem, 
jeśli nie zakładem o tę jedną chwilę, która domyka księgę 
życia i w której Faust powie: „Trwaj, chwilo, jesteś piękna"? 

Pragnienie poznania kresu kierowało Fausta 
z części pierwszej ku poznaniu tajemnic natury. Ale jego 
oczy zamknięte były najej piękno. Faust odmłodzony widzi 
je i pożąda, choć przecież sam zbliża się do kresu. Zawsze 
więc zmaga się z niedopełnieniem egzystencji i to zmusza 
go do ciągłego dążenia i do stawiania ważnych pytań o sens 
życia i jego kierunek. 

Jako człowiek, któremu dane było przeżyć 
największe uniesienia, który zespolił w swoich wędrówkach 
świat mitu i rzeczywistości oraz nadał charakter ludzkim 
poszukiwaniom jedności duchowej istniejącego świata, 

posiada głęboką intuicję, wewnętrzny wzrok, który 
dostrzega obiektywne prawidła bytu. Ale jego oczy tracą 
zdolność widzenia. Umierający Faust jest ślepy. Dzieli w ten 
sposób los wieszcza i wyroczni stajac się Terezjaszem 
nowego świata . Można o nim powiedzieć, że jest wiecznie 
młodym starcem, że jest „Senex-Puer", ponieważ będąc 
odrodzony i młody jest zarazem dojrzały i głęboko 
zanurzony w refleksji nad światem. 

Faust z części pierwszej również wnikał 
w tajniki losu, a przecież na dnie życia odnalazł zwątpienie , 

a nawet nicość myśli, która miała przed takim wątpieniem 
bronić. Faust z drugiej części poznał, że istnieje 
podstawowa prawda ludzkiego losu i nazwał ją dążeniem. 
Zbawienie bowiem jest rezultatem pracy , ciągłego 
poszukiwania prawdy o istocie życia . Niepokoje i rozterki , 
dramaty osobowości i tragedia poznającego umysłu w taką 
drogę są wliczone. Poznanie jest ryzykowne. 

Ślepy Faust pragnie wznieść wieżę do nieba, 
by ujrzeć ogrom swoich prac. Ale przy jego łożu stoi już 
Troska , która jest ostatnią towarzyszącą mu osobą. 
Lemury, błąkające się nocami duchy zmarłych, kopią 
fundamenty budowli. Faust ponagla wynajętych 
pracowników, którzy kopią dla niego grób o czym przecież 
sam nie wie. Zaraz nastąpi ostatnia i najwyższa chwila 
Fausta: śmierć, ta właśnie chwila szczęścia i poznania istoty 
ludzkiego bytu. Przez wznoszące się sferyczne kręgi nieba 
Faust wzleci ku mistycznemu centrum kosmosu, które jest 
Słońcem i Miłością. Przebywając ostatnią drogę, drogę ku 
zbawieniu, spotka Małgorzatę, a dalej poprowadzi go blask 
Wiecznej Kobiecości. Od ostatniego spotkania Małgorzaty 
upłynęły dwadzieścia cztery lata . Faust widział ją 
w więzieniu jako obłąkaną kobietę, o której chóry anielskie 
śpiewały, że będzie zbawiona. Sytuacja powtarza się 
w przypadku Fausta . On także, pomimo paktu 
z Mefistofelesem, pomimo błędów i rozpaczy , jaka 
nawiedzała jego serce, wejdzie do nieba. Może więc 
wszyscy, jak na słynnym ołtarzu gandawskim Van Eycka 
znajdą się na tej samej zielonej łące wiecznego pokoju? 



Wszyscy utrudzeni, ponieważ pracowali i dążyli ku 
ideałom i nie lękali się piekła własnej myśli ani nie 
czuli bezsensu istnienia. 

Kiedy Faust, w zakończeniu pierwszej części 
swojej biografii (które jest otwarciem jego losów w części 
drugiej) budzi się na zielonej łące, czuje, jak na nowo 
wzbiera w nim życie. Mgły ustępują miejsca porankowi, 
cała natura zmartwychwstaje w harmonii nowego, 
wielkiego i otwartego świata . Przeczucie to objawiło się 
Faustowi już dawniej, kiedy opuszczając w Wielkanocny 
Poranek swoją pracownię odkrył nowe życie. Ekstatyczne 
wejście do nieba w ostatnim akcie drugiej części jest 
spełnieniem tego odkrycia, zamknięciem historii 
i nałożeniem pieczęci na księgę istnienia. Być może jest 
to zarazem otwarcie księgi nowej, księgi po księdze, 
w której dwa alfabety: alfabet natury i alfabet tajemnych 
przeznaczeń człowieczego losu wreszcie się dopełniają. 
Dopiero z tej perspektywy widać, że wielki i mały świat są 
w istocie tylko wzajem odbijającymi się przestrzeniami, 
że Małgorzata i Helena, Homunkulus i Euforion, że niezbyt 
uczony Wagner i ten sam Wagner jako alchemik są 
replikami jednego istnienia, które powstaje i nabiera życia 
w myśli człowieka, jeżeli uwierzył, żejego przeznaczeniem 
jest bezustanny twórczy wysiłek. 

Ajednak ten ziemski świat, jakikolwiek by nie 
był i jakkolwiek by o nim nie mówić, że jest powodem 
zła, nieszczęść, dramatów i tragedii, jest konieczny. Fausta 
pochowają bagienne Lemury, Małgorzata skona zapewne 
na słomie wrzuconej na zimną posadzkę więzienia. Helena 
rozpłynie się w chmurach, cesarze, politycy, pisarze 
i naukowcy, których postacie przewijają się przez to wielkie 
dzieło, też rozpadną się w proch. Pewnego dnia jakiś 
grabarz zdmuchnie pył z czaszki Yoricka i powie: „Oto 
człowiek" . Albo powie raczej: „Był". Lub, jak Lemury 
o Fauście , dorzuci: „Żył i pił". Bowiem drzwi śmierci nie 
są w "Fauście" drzwiami otwartymi na jakąś patetyczną 
przestrzeń. Mamy tu do czynienia z dość smutnym 
pochówkiem, z rozkradzionym domostwem i zimną oceną 
Mefistofelesa jako znawcy trupów. Ale z drugiej strony 

• 

• 

głęboka wiara, że zbawienie nadejdzie, pozwala ujrzeć 
ten mały świat, na którym skonał Faust jako próg nowego 
i wolnego bytu. 

W rozmowie z Eckermannem 6 lipca 1831 
roku, Goethe na pytanie sekretarza, co znaczą następujące 
słowa Chóru Aniołów: „Kto wiecznie dąży w swoim tylko 
trudzie, nie może być zbawiony", odpowiedział: „W 
wierszach tych zawarty jest klucz do ocalenia Fausta: 
w samym Fauście coraz wznioślejsza jest i czystsza 
działalność aż do samego końca oraz przychodząca mu 
z góry na pomoc wieczna miłość. Jest to w całkowitej 
harmonii z naszymi pojęciami religijnymi, według których 
możemy być zbawieni nie tylko własnymi siłami, ale 
również dzięki przyczyniającej się do tego łasce bożej". 

"Faust" nie jest dramatem o odnalezieniu drogi 
życia, teologii, o ustaniu wątpliwości, o pewności 
i jasności. To jest tajemnicą jego wagi w kulturze świata, 
że bardziej pyta i otwiera problemy, niż je dookreśla 
i zamyka. Tragiczny bywa człowiek, gdy pyta i błądzi. 
Naiwny, kiedy wszystko wie. 
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„ Faust „ jnt 1rs:ak~e c~.1·111 .1' 11ie11 ·n11ie111n11 

i 1n :<'//._i11 1mibr a/Jr g 11 11pr;:,_1·s1r1111 ic' ;.wmd;ą " 

J. W Go111/w. 1830 

Pomy\ ł prt •gotowania 1~ Y' tawy. J...tóra pok 11yll'alaby drogi; / 111aga i1 
Goethego /. td ,'\lcm _,rausta". 11• yszed ł d reiy-.cra pr:tcdstawien ia 
Jcr1cgo JarocJ... icgo. Pragnqł mi. jevuc pr1ed <.peJ...tak lcm. zwroc i ć 

uwagi; widtó\~ na faJ...t. ii: poeta two17yl s 11 oj s łynny dramat pr1e1. 
cale życic . Nawet gdy n aw;powały Jłuiv.e pl'lcrwy w pracy n;uJ tck-
tcm (Goet he piaqo ·al pr7cc ici: ur1<1d I mi ni , tra w pa ń-. twic . badał 

zja" iska pr7 ~ rody nra1 pi,a ł in ne ut wory). lu 1av.vc hyl<I wt} m tl1. ia
ła n i u pk aś Cl<l\ tJ... a tcn1a tyJ...i i'au,tOw\ J...i e. j. 
Wid ;1ć to np . w jego poC7Jilc h. sta11owi ;1cych ao;sto ja J... by v J,.i c tema
tów omawianych pM 11icj w drama<.: ic. „Faust" hyl ci<u;lc obecny w my
śl ach Goethego; w ·ego listach do p17yja<.:ió l. pre1e11tow:rn i11 wybra
nych scen ". towar1ystwic c1.y wląu.:a ni u pr1.:c żytych zdar1c1\ i u yta
nych lcklllr w l'ab u ło; drnnrn tu. 

ówi si<; . ie „Fau „t" je<a woje go rod ?.aju B ibl i ą. je\li go odn ieść do 
zagadnieil on to logii i l't) ki bytu. Goethe tl a ł w ni m bowiem wyra1 
niepokojom eg1ys tencjonal n) 111 ułowieka : ch ~·c i po1.nania c lu ist
nienia i j ed noc1cśnie l ę k u pr7.cd do~wiaduen i em bc/~cnsu i.ycia. ba
daniom granic ludzkiej wo l nośc i . odpow ied1 ialnuśc i. dobra .zła. mi
łośc i. „Fau ~t' ' j c~ t j ednoc1c~nic XV 111 wieu.n, 111 leksyko nem. udzie
lający m w poetyL·kiej form ie odpowied7i na pytani a 7. ajmujące no
wożytnq naukę: o powstanie życia. w,1.ec h świa ta c7.y mechanizmów 
jego roZWOJU. 
Z legendy o Fau ~<.:ie Goethe wyjąl tylko podstawowy trop przeds ta
w i a_Jący c1.lowieka. któ ry oddaje d iabłu du s 1.ę za możli wość na1gl<; b
szego poznania lub najw iększego szC1:ęśc ia . nie mając nawet pewno
śc i czy Metistofcles !W nie o'imka. Goethe po t rzebowa ł postaci o wiel
kiej odwadze, której inte lekt udźwignąłby cię?.ar my<li poety. 

ie przypadkowo tytuł wystawy jest odwróceniem pierwotnego sen
su. „Faust" był dla Goethego pojedynkiem / samym sob<! i jak mówił 
- zagadk<). Dn,:czony o wyjaśnienia użytych sy mboli . np „Ducha Zie
mi". „MatL·k" czy „ iecznej kobiecości" odpowiadał. iż tak mu s ię 
napi s ało. Fragme ntaryczność konstrukcji dramatu, wieloznaczność 
nawet podstawowych sensów. pozostala kwesti<1 otwartą do dzisiaj. 
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Świadczą o tym zmagania następnych pokoleń z tekstem Goethego. 
Widok poświęconych mu 25 tysięcy książek, złożonych na pólkach 
w Anna Amalia Bibliothek w Weimarze, wzbudza uczucia niepokoju 
i podniecenia, wywołanego nie rozszyfrowaną do dzisiaj tajemnicą 
zamkniętą w dramacie Goethego. 
Dokumentację ikonograficzną wystawy stanowią głównie rysunki 
poety. Jeszcze podczas studiów w Lipsku, artysta pobierał lekcje 
u Adama Friedricha Oesera, dyrektora lipskiej Akademi i Sztuk Pięk
nych. Znał się też na technikach graficznych miedziorytu i drzewory
tu . W czasie podróży włoskiej , przebywając w kręgu malarzy nie
mieckich w Rzymie, opanował trudną technikę akwareli. 40 letni 
Goethe nie był do końca zdecydowany czy jego przysz lość ma nale
żeć do pędzla czy do pióra. Swoje wrażenia utrwalał równie szybko 
w obrazie, co w s łowie. Z czasem uznał , że jego słowo posiada jednak 
większą s iłę wyrazu. W rysunku okazał się raczej kopistą oraz uży 

wając określenia sztuki XX wieku - konceptualistą, przedstawiają

cym idee swoich filozoficzno-badawczych pomysłów. Stąd jego pla

styczne wizje są dobrą ilustracją zajmujących go w „Fauście" tema
tów. 
Układ materiałów przedstawionych na wystawie odpowiada kolejno
śc i powstawania scen, a nie książkowej redakcji obu częśc i „Fausta". 
Wyjątek stanowi akt l!I, wydany jako samodzielny utwór, czasowo 
wyprzedził bowiem część Il tragedii. Nazwy stworzonych na ekspo
zycji „przestrzeni ", określające czas, tematykę czy miejsce powsta
wania „Fausta" , zostały tak ułożone, by pomieśc.ić w sobie życie Go
ethego od urodzin do ś mierci. 

I. Prafaust 17 49-177 5 
Takim terminem określana jest w literaturze pierwsza wersja „Fau
sta", powstała w latach 1768-75. gdy Goethe przebywa ł w Lipsku, 
Strassburgu i Frankfurcie. Tekst został odnaleziony w 1887 roku 
w zbiorach weimarskiej damy dworu Lui zy von Gochbausen i w tym 
samym roku wydany drukiem . Goethe wspomina, iż w 1775 roku 
przybył na dwór Karola Augusta w Weimarze z gotowym egzempla
rzem „Fausta". Czytał go później księciu, jego matce Annie Amalii, 
towarzystwu dworskiemu. Odpi s sztuki Goethego sporządzony przez 
pannę Luizę, powstał więc w tym czasie. 

Saryra na poetę dramarycznego, rys. J.W. Goethe, 1795, 
Muzeum Miejskie w Berlin.ie. 



Pojawienie się Ducha Ziemi, rys. J .W. Goethe 1810/12 
Stiftung Weimarer Klassik 

Wersj a ta znac;nie rCi ż nila się od wyuancgo w 1790 roku „Fausta. 
Fragmentu' ' czy pełnego wydan ia „Fausta" cz.I w 1808 . Goethe do
pi sywal kolejne sceny, a sceny gotowe usuwał lub przera biał. Tak 
zwany „worek walpurgiczn y" . k ryjący w sobie teksty. co do których 
poeta miał wątpliwości czy wkomponować je w I część dramatu. 
świadczy o ciągłych potyc 1.kach autora z własną wyobraźnią. 
W „Prafauście" odbija się mlodość Goethego. Jego prawnicze studia 
w Li psku, związki / grupą „mlodych gniewnych" - pi sarzy proponu
jących nowego bohatera - buntownika, lączonego późni l'.J z progra
mem „burzy i naporu". fascynacje filozoficzno-literackimi pogląda
mi Johanna Gottfrieda Herdera, miłości w Sescnhcim i Wetzl arze, 
związek z kręgiem pietystycznym w Darmstadt i mistyczno-alche
miczna lektura. 
Johann Wolfgang Goethe urodzi I się 28 sierpnia 1749 roku w rodzi
nie protestanckiej. Od ojca, radcy cesarskiego Jana Kaspra Goethego, 
otrzymał staranne wykształcenie. Zadbano też o odpowiednich do
mowych nauczycieli. Godhe uczy I się głównie języków: łaciny, gre
ki, francuskiego, włoskiego, angielskiego i hebrajskiego. Poznawał 

także podstawy prawa. 
W latach 1765-68 podjął za namową ojca studia prawnicze na uni
wersytecie w Lipsku. Uczęszczał także na wyklady z filozofii, litera
tury. medycyny. Wykłady profesorów sparodiował później w scenie 
rozmowy Mefistofelesa z L'czniem. 
Stalując się u rodziny Schi:inkopfów, Goethe zakocha! się w córce 
właściciela gospody Katchen. Miłość ta, podobnie jak inne spotkania 
młodego poety z kobietami, zakończyła się nagłym rozstaniem bez 
pożegnania. 

Goethe czyta! w tym czasie Stary Testament, Homera, „Mesjadę" 
Klopstocka, „Dramaturgię Hamburską" Lessinga, „Beauties of Sha
kespeare" Doddsa. Ta lektura stanowiła wprowadzenie do tematyki 
faustowskiej. Klopstock uzmyslowil mu znaczenie przeżycia we
wnętrznego czy elementu cudowności w konstrukcji dramatu, Les
sing i Szekspir zainspirowali do stworzenia tragedii mieszczaiiskiej 
(Tragedia Małgorzaty), gatunku nie istniejącego dotąd w literaturze 
niemieckiej. Lektura Biblii i utworów Homera, towarzysząca Goethe
mu przez całe życie, będą stanowiły inspirację do rozważań wielkich 
tematów w „Fauście", związanych ze stworzeniem, istnienieniem, 
śmiercią, zbawieniem, źródłem kultur, mitów i religii. 
W 1768 roku poeta przerwał z powodu choroby studia w Lipsku i pow
rócił do Frankfurtu. Czytał zalecane mu przez doktora Metza dzieła 
z pogranicza mistyki, kabalistyki i alchemii, m.in. Paracelsusa, Wel
linga. Te dzieła pokazały mu inną drogę odkrywania tajemnic Wszech
świata, niż opisuje to Biblia. We wzajemnych ścisłych relacjach mię-



dzy makrokosmosem (światem) a mikrokosmosem (człowiekiem) 
miały kształtować się prawa rządzące Wszechświatem. Ich zrozumie
nie umożliwiało odkrycie tajemnicy związanej z ludzkim istnieniem. 
Goethe w osobie Fausta przedstawił uczonego alchemika, poszukują
cego uniwersalnej formuly, umożliwiającej opisanie wszystkich zja
wisk. 
W rodzinnym domu we Frankfurcie poeta prowadził razem z siostrą 
Cornelią doświadczenia ze skałą krzemową. Z kolei Zuzanna Kata
rzyna von Klettenberg, krewna Goethego ze strony matki, zapoznała 
go z członkami koła pietystycznego w Darmstadt. W II połowie XV!ll 
wieku pietyzm był modną religią uczucia, odrzucającą sztywny lute
ranizm, godził bowiem indywidualne „ja" z Naturą i Bogiem. To pie
tyzm pozwolił bohaterce Goethego Małgorzacie. związać się bez ślu
bu z Faustem i stanu takiego nie uważać za grzech. 
W 1770 roku Goethe wyjechał do Strassburga aby kontynuować prze
rwane w Lipsku studia prawnicze. Bardziej jednak interesowała go 
medycyna i literatura. Związał się z grupą młodych pisarzy - Jung
Stillingiem, Wagnerem, Lenzem, Klingerem, którzy proponując no
wego bohatera i spoleczne tematy, chcieli zaprotestować przeciwko 
feudalnym porządkom panującym w państewkach Rzeszy Niemiec
kiej. Inspiracją dla nich była „Umowa społeczna" Rousseau a także 
teorie głoszone przez Herdera. Goethe pozostawał początkowo pod 
silnym wpływem Herdera, który zwrócił jego uwagę na twórczość 
Homera, Pindara, Szekspira, zainteresował go również poezją ludo
wą. Po przyjeidzie do Weimaru, poeta sprowadził go w 1776 roku na 
stanowisko nadwornego kaznodzei i generalnego superintendenta. 
Tematyka ludowa pojawi się w „Fauście" w opisach przyrody czy 
prezentacji bohaterów, np. w scenie „Przed bramą". 
W Strassburgu Goethe zaprzyjainił się z Leopoldem Weyłandem, 
sudentem medycyny. Wspólnie wyjeżdżali konno do pobliskiego Se
senheim, gdzie poeta zakochał się w córce miejscowego pastora -
Fryderyce Brion. Po półrocznej znajomości wyjechał bez pożegna
nia. Postać Fryderyki znalazła swe odbicie w wielu bohaterkach pisa
nych wówczas przez Goethego utworów - jako Maria w „Gótzu von 
Berlichingen, jako Małgorzata w „Fauście", czy Maria w „Clavigo". 
Po ukończeniu studiów prawniczych w roku 1771, Goethe wrócił do 
Frankfurtu, gdzie ku radości ojca otworzył kancelarię adwokacką. Rok 
póiniej udał się do Wetzlaru, aby podjąć pracę w Najwyższym Try
bunale Rzeszy. Bardziej jednak absorbowała go praca literacka. Po
wstały wówczas utwory pochodzące z ducha „burzy i naporu'', jak: 
„Gótz von Berlichingen" ( 1773), wiersze „Ganimedes" i „Promete
usz" (1774), „Egmont", „Prafaust" ( 1775). 
W Wetzlarze poeta zakochał się w narzeczonej swego przyjaciela 

Kestnera - Charlotcie Buff. Nieszczęśliwe uczucie oraz wydarzenia 
związane z pobytem w mieście stały się impulsem do napisania naj
głośniejszej powieści okresu „burzy i naporu" - „Cierpień młodego 

Wertera". Jej bohater został symbolem pełnej sprzeczności epoki, 
poprzedzającej wybuch Rewolucji Francuskiej. Z Werterem identyfi
kowała się postępowa młodzież końca XVIII wieku, przyjęła też jego 
strój - niebieski frak i żółtą kamizelkę. 
Faust ma także buntowniczy rodowód postaci „burzy i naporu", lecz 
on nie poprzestał na oskarżeniach epoki i samobójstwie. Postawę opor
tunisty zamienił w działanie wyrażające się dążeniem do doskonało
ści poprzez pracę twórczą dla dobra ogółu. Legenda Fausta była Go
ethemu znana z literackich i teatralnych podań. Podstawę stanowiła 
XVI wieczna „Historia doktora Johanna Fausta" wydana przez frank
furckiego drukarza Johanna Spiesa. Z „Historii" Goethe pozostawił 
tylko imiona głównych protagonistów: Fausta i Mefistofelesa oraz 
ich wzajemną umowę. 
Opisując tragedię Małgorzaty w I części „Fausta", poeta oparł na au
tentycznych wydarzeniach. W 1772 r. był świadkiem ścięcia we 
Frankfurcie Zuzanny Malgorzaty Brandt, która zabila własne dzie
cko. Małgorzata, dziewczyna częściowo ograniczona, służyła w go
spodzie. gdzie zostala zgwałcona przez nocującego w zajeździe cze
ladnika. Zjawisko dzieciobójczyń było wówczas kwestą społeczną. 
Pisarze często obierali ten temat jako świadectwo krzywdy prostego 
ludu. 

II. Noc Walpurgi 1775-1806 
„Noc Walpurgi" jest jedną ze scen w I części „Fausta", napisaną przez 
Goethego w łatach ł 799-1806. Poeta wykorzystał ludowe podanie, 
że na górze Brocken w górach Harzu w nocy z 30 kwietnia na I maja 
odbywają się corocznie sabaty czarownic. Swojego bohatera, który 
podpisał pakt z diabłem, wysiał na sabat wzorowany na obrzędzie 
chrześcijańskim, całkowicie jednak odwracający sens zbawienia, gdyż 
zastępujący Boga Szatanem. 
Diabły i czarownice jako tematy faustyczne interesowały Goethego 
już od czasów frankfurckich. XV!l wieczne historie polowań na cza
rownice i szalejącej Inkwizycji nie były znów tak odlegle. W 1775 r. 
stracono w Niemczech ostatnią kobietę oskarżoną o czary. Po przy
byciu do Weimaru Goethe urządzał maskarady, podczas których wy
stępował w stroju czarnoksiężnika. W łatach 1776-79 sporządził wie
le rysunków przedstawiających sceny z czarownicami. Do niektórych 
inspiracją był „Makbet" Szekspira, w innych wzorował się na malar
stwie Fi.issliego. Interesowało go także XVII wieczne malarstwo ni
derlandzkie, przedstawiające historie polowań na czarownice. 



Od l 777 do J 784 roku poeta odbyl szereg podrózy w góry Harzu, 
dokumentując to licznymi rysunkami. Fascynacje niesamowitą przy
rodą znalazły poetycki wyraz w „Nocy Walpurgi ". W 1776 r. podjął 
próbę uruchomienia kopalni srebra w Ilmenau. Prace trwały aż do 
1795 r. i zakończyły się niepowodzeniem. Goethe uwaial , iż Sakso
nia, znacznie bogatsza od państwa weimarskiego, zbudowała swoją 
potęgę wlaśnie na gospodarce górniczej. Motyw po.~zukiwań skar
bów ukrytych we wnętrzu gór, pojawi! się w „Nocy Walpurgi" a tak
że w I akcie II części „Fausta". 
Zajęcia związane z kopalnią w I!menau wprowadziły artystę w tema
tykę geologiczną oraz mineralogię. W 1784 roku zaczął nawet pisać 
„Rozprawę o granicie". która miała być częścią planowanej „Powie
śc i o Wszechśw iecie". Wg Goethego granit by ł materiałem najstar
szy m i najważniejszym w powstawaniu świata . W I części „Fausta" 
przedstaw ił poeta ska lę granitową jako praformę gór, w częśc i Il jako 
symbol trwałości i mądrości świata , gdyż z granitu zbudowane były 
sfinksy. 
W latach J 786-88 Goethe przebywał we Włoszech . Wyjechał pota
jemnie z Weimaru chcąc odpocząć od pracy urzędniczej i dokończyć 
rozpoczęte wcześniej d zieła: ,.Ifigenię", „Egmonta". „Torquata Tas
sa'', „Fausta". W l 788 r. w ogrodach Villa Borghese w Rzymie napi
sał zasadniczą część dwóch scen: „Kuchni czarownicy" oraz „Lasu 
i jaskini". Bogactwo włoskiej przyrody oraz sztuka hellenistyczna od
mieniły jego wyobraźn ię . Odtąd często będzie zderzał w poetyckich 
obrazach barbarzyński św iat pó lnocy z mitycznym i peJnym piękna 
światem południa. Jest to też jedna z głównych opozycji li części 
„Fausta". 
I czen.vca 1787 r. poeta całą noc obserwował erupcję Wezuwiusza. 
Napisał później, iż wulkan jawi] mu się jako brama do piekła ale jed
nocześnie jako góra blisko sąsiadująca z niebem. W XVlll wieku 
wulkanizm był teorią zajmującą się wyjaśnianiem powstawania gór, 
przeciwstawną neptunizmowi. Goethe w sporze uczonych zajął stro
nę neptunistów i dal jej wyraz w Il części „Fausta" . 
Wybuch Rewolucji Francuskiej w 1789 roku powitał poeta z entuzja
zmem, spodziewając się zmian stosunków feudalnych i powstania 
nowoczesnych pod względem politycznym i ekonomicznym pai\stw. 
Dalsze wydarzenia we Francji uświadomily mu jednak, iż rewolucyj-
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na droga zmian poprzez krew i dyktaturę nie prowadzi do wolności. 
Stąd krytytka rewolucji w „Nocy Walpurgi" i opowiedzenie się za 
ewolucyjnymi zmianami. Temat ten rozwinął Goethe w „Klasycznej 
Nocy Walpurgi" w Il części „Fausta" 

III. Prolog w niebie 
Scenę „Prolog w niebie" napisał Goethe pod koniec lat 90-tych. Jak 
sam wspomina (Eckennann. Rozmowy z Goethem), użył pomysłu 
z Księgi Hioba, gdzie Bóg i szatan postanawiają doświadczyć spra
wiedliwego wybrańca. Bóg Goethego nie jest Bogiem chrześcijań
skim - to Wspaniałość Natury, Wieczna Harmonia Świata łub Do
skonałe Obiektywne Prawa. W I 773 r. Goethe czytał „Etykę" Spino
zy, w łatach l 777-85 często dyskutował z filozofem F1iedrichem He
inrichem Jacobim, autorem książki o Spinozie. „Prolog w niebie" od
czytywany bywa poprzez panteistyczną teorię Spinozy, gdzie Bóg jest 
Naturą natury a jego boskość wyraża się poprzez to, co stworzone. 
W tej scenie pobrzmiewają również echa filozofii Leibniza: „Ten 
świata mały bóg w ogóle się nie zmienia", wskawjące zależność mię
dzy Uniwersum a człowiekiem oraz duch protestanckiej koncepcji 
zbawienia - „Bo póty błądzi, póki dąży człowiek" (tłum. Jacek St. 
Buras). 
W wydanym w 1808 roku ,,Fauście", Goethe zamieścił „Prolog w nie
bie" po „Dedykacji" i „Prologu w teatrze". Przypomniał jednocze
śnie o umowności fikcji literackiej i zapowiedział zbawienie bohate
ra. Pisząc trzy prologi wprowadzające w akcję „Fausta'', myślał jed
nocześnie o trzech epilogach. Z czasem jednak zmienił koncepcję. 
II część „Fausta" zamknął sceną zbawienia dodając do słów wypo
wiedzianych w „Prologu": „Kto wiecznie dążąc trudzi się, ten może 
być zbawiony" (tłum. Krzysztof Lipiński). 
Poeta nie tworzył „Fausta" dla sceny. Jednak po ukazaniu się dru
kiem I części tragedii, przygotowywał rysunki scenicznych rozwią
zań dramatu. Razem z aktorem Piusem Alexandrem Wolffem i filolo
giem Friedrichem Wilhelmem Riemerem planowal wystawienie „Fau
sta" w latach 1810--12 w weimarskim teatrze. 
Scena „Prolog w niebie", namalowana przez Goethego na niebie
skim papierze, przedstawia Boga z twarzą Jupitera a Mefistofeles 
ma grecką postać. Pracując nad „Prologiem", poeta myślał o napisa
niu eposu „Achilleis", który byłby kontynuacją „Iliady" Homera. 
W klasyczne formy ubrał Goethe również tematy z II części „Fau
sta", tworząc ideę hellenistycznej Grecji jako opozycję do czasów 
średniowiecza. 

W układzie wystawy „Prolog w niebie" rozdziela i łączy obydwie 
części dramatu, stanowi bowiem wprowadzenie do każdej z nich. 



IV Świ at Dworu 1777- 1832 
W listopadzie l 775 roku Goethe ubrany w strój Wertera przybyl do 
Weimaru na zaproszenie 18-letniego wielkiego k s ięcia sasko-weimar
skiego Karola Augu sta. Planowa! krótki pobyt, pozos ta ł 57 lat , do 
końca życia. Począ tkowo przebywa! w Weimarze jako gość księcia, 
w 1779 r. obj ął funkcję członka tajnej rady przybocznej a w 1782 r. 

został mini strem, co dało mu ogromny wpływ na rządy w państwie. 
Doświadczeni a pierwszych 10 lat, kiedy byl wychowawcą księcia, 
za1mowal się admin i s tracją państwa, przemysłem . wojskiem i teatrem, 
znalazły swój artys tyczny wyraz w II częśc i „Fausta". Po powrocie 
z Włoch w 1788 rok u, zrezygnował z pelnienia funkcj i polityczno
admini stracyjnych w rządzie księstwa weimarskiego, ograniczając się 

jedynie do nadzorowania instytucji oświatowych i kulturalnych. Po
chłonęła go też praca literacka i badawcza. Nastąpił czas eksplozji 
twórczej Goethego; pisze eposy klasyczne „Lis Przechera" ( l 794 ), 
„Herman i Dorota" ( 1797), „Lata wędrówki Wilhelma Meis tra" ( 1795-
96). W l 798 r. w „Mu sen-Ałmanach" ukazały się ballady Goethego 
i Schillera. Wtedy też ukształtował się klasyczny ideał poezji Goethe
go, nazwany przezeń „s tylem", który rodzi się w oparc iu o głębokie 
poznanie otaczającego świata i obiektywne oddanie istoty rzeczy. 
W myśl tej zasady, sztuka jest jedną z form poznania rzeczy wistości. 
Przyj aźń Goethego i Schillera datuje się od 1794 roku , od czasu wspól
pracy przy redakcji czasopism literackic h „Horen" ( 1795- 97) i „Mu
sen-Almanach" ( 1796-1800). Poeci często s i ę spotykali , wymieniali 
też li s ty. Po śmierc i Schillera w 1805 roku , Goethe napi sa ł : „udzi a ł 

Schillera w pracy nad „Faustem" był naj większy i najżyczliwszy." 
Schiller mobilizowa ł poetę do dalszej pracy nad dramatem. Po lektu
rze rękopi s u dzie lił s ię w listach swoimi uwagami co do konstrukcji 
dzieła oraz postaci bohatera. Już w 1800 roku namawiał wydawcę 
J.G. Cottego aby zain teresował się tekstem Goethego, gdyż będzie to 
genialny dramat. Schiller wprowadzał poetę w filozofię Kanta, szcze
gólnie w okres „krytyczny". Z kolei Goethe przedstawi ał Schillerowi 
swoje badania nad barwami i metamorfozą roślin. 
Z racji urzędn iczych funkcji Goethe organizował „częśc i atystyczne" 
dworskich uroczystośc i. Nieraz były to cale przedstaw ienia teatralne, 
w których występowal d wór (np. „Ifigeni a w Tau rydze", I 779), in
nym razem pochody masek. W 1 akcie 1I części „Fausta" pojawia się 
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korowód masek jako alegoria społeczeństwa. Budując scenę Goethe 
wykorzystał ikonograficzne rozwiązanie przedstawione w XV llI 
wiecznych francuskich grafikach. W 1780 r. pisał do Karla Ludwiga 
von Knebla: „Chciałbym mieć maly zbiór rysunków''. Z czasem ku
pując na aukcjach w Lipsku , radząc się Sulpiza Boissereego znawcy 
i antykwariusza sztuki niderlandzkiej i średniowiecznej, zamawiając 
kopie u malarzy - zgromadził calą kolekcję grafik francu skich , wło
skich, niderlandzkich oraz niemieckich artystów. 
W 1791 roku Goethe został dyrektorem teatru dworskiego, który pro
wadził aż do 1817 r. W tym czasie wykształcił zawodowy zespól, 
zadbał o repertuar. Wystawił wiele sztuk Schillera, Kotzebuego, Les
singa, Szekspira, Racine' a, Corneilłe'a i własnych . Swoje poglądy na 
teatr wyłożył w rozpoczętej w 1777 roku powieści „Posłannictwo te
atralne Wilhelma Meistra". Razem z Schillerem opracowali program 
artystyczny weimarskiego teatru, czyniąc go jedną z najlepszych scen 
w Niemczech. Zdecydował o tym zarówno repertuar, jak i „przepisy 
dla aktorów", które Goethe starał się zrealizować w praktyce. 
Pogląd na sztukę teatru wyłożył także w napisanym w 1798 roku „Pro
logu w teatrte", włączonym później do I części „Fausta", gdzie przed
stawi! racje trzech twórców przedstawienia: dyrektora, aktora i auto
ra. Ich interesy muszą się zgodzić, aby publiczność wyszła z teatru 
zadowolona. Praktyka teatralna a także uwielbienie dla sztuk Szek
spira, podsunęło Goethemu wiele rozwiązań dramaturgicznych. 
W ,,Fauście" motyw „teatru w teatrze" wprowadził poeta czterokrot
nie, w części I w „Prologu w niebie" i „Śnie Nocy Walpurgi", w czę
ści li w scenie pojawienia się Parysa i Heleny i „Klasycznej Nocy 
Walpurgi". 
Do wystawienia ,,Fausta" w weimarskim teatrze doszło dopiero w I 829 
z okazji 80 rocznicy urodzin Goethego. Poeta wiele czasu poświęcił 
aktorowi de La Roche, grającemu Mefistofelesa, pragnąc by jego sztu
ka została dobrze zrozumiana. Realizacja berlińska z 18 I 9 roku będą
ca pierwszym wystawieniem „Fausta" na scenie zawiodla, mimo dłu
gich przygotowań, w których uczestniczył autor oraz kosztownej in
scenizacji. 
W czasach gdy Goethe przybył na dwór weimarski, księstwo pozba
wione było politycznej samodzielności, a o jego strukturze społecz
no-ekonomicznej decydowało rolnictwo. Niemcy po wojnie trzydzie
stoletniej ( 1618- I 648) zostały rozbite na 300 małych par\stewek, 
z których większość podporządkowała się potężniejszym politycznie 
sąsiadom. Święte Cesarstwo Narodu Niemieckiego, stanowiące kon
glomerat niezależnych państw i terytoriów, łączyła tylko wspólnota 
językowa i Lradycja. Instytucje centralne byly szczątkowe, sej m Rze
szy w Ratyzbonie nie dysponował żadnymi atrybutami władzy, nie 
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istniały jednolite obowiązki skarbowe czy wojskowe. Z powodu sła
bości politycznych i gospodarczych Weimaru, książę Karol August 
podporządkował się królowi Prus Fryderykowi II i był generałem 
w jego armii. 
Po wybuchu Rewolucji Francuskiej król Francji Ludwik XVI czując 
się zagrożonym i nie dowierzając własnemu wojsku , wezwał monar
chów Europy do udzielenia mu pomocy militarnej. Latem 1792 r. 
Goethe wraz z księciem dowódcą pruskiego regimentu, wyprawił się 
na wojnę do Francji. 20 września we wsi Valmy w departamencie 
Marne rozegrała się bitwa między regularnym wojskiem pruskim 
a francuskimi ochotnikami, obrońcami Republiki. Wojska pruskie po
niosły klęskę a Goethe oświadczył swoim przyjaciołom: "Tutaj i dzi
siaj rozpoczyna się nowa epoka w dziejach świata, a wy możecie rzec, 
że byliście przy tym". Poeta był raczej obserwatorem wojny, niż jej 
uczestnikiem. W wojskowym obozie w Verdun zajmował się głównie 
badaniami optycznymi . 
W zawierusze wojen napoleońskich znalazł się znowu w 1806 r. 
14 października tegoż roku Wielka Armia pod dowództwem Napole
ona rozbiła doszczętnie armię króla pruskiego Fryderyka Wilhelma 
III. Goethe, jako komisarz kwaterunkowy w Jenie, obserwował bitwę 
na miejscu . W latach 180617 wielokrotnie spotykał się z historykiem 
Heinrichem Ludenem, z którym rozmawiał o aktualnym stanie Rze
szy, o ,,Fauście", Napoleonie i bitwie pod Jeną. Goethe był zafascy
nowany osobą Napoleona, jego umiejętnością prowadzenia walki 
i państwa. 6 października 1808 roku na cześć goszczącego w Erfurcie 
cesarza, wydano w Weimarze dworski bal, podczas którego Goethe 
rozmawiał z wodzem. Był też obecny na erfurckim szczycie książąt 
niemieckich i cara Rosji Aleksandra I z Napoleonem. Spotkanie cesa
rzy miało podzielić świat na sfery wpływów. Przeżyte wydarzenia 
mogły być inspiracją do napisania w latach 1825-31 I i IV aktu 
Il części „Fausta", gdzie w poetyckiej formie przedstawił Goethe uni
wersalne problemy związane z rządzeniem państwem i prowadzeniem 
wojen. 

V. Klasyczna Noc Walpurgi 
„Klasyczna Noc Walpurgi" stanowi samodzielny traktat filozoficz
no-estetyczny. Goethe pisal go w latach I 827-30 i wypełni I num pra
wie cały II akt „Fausta". Swoje dociekania związane z powstaniem 
intelektu i ziemi, narodzinami życia, mitologii i religii, historii i prze
mian społecznych przedstawił w alegorycznych obrazach posługując 
się symboliką antyku. 
Poglądy na istotę Boga, powstanie Wszechświata i rządzących nim 
praw ukształtowały u Goethego studia nad tekstami Platona, Plotyna, 
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Spinozy i Leibniza oraz dyskusje z Herderem, Jacobim, Fichtem, 
Schellingiem i Heglem. Równocześnie Goethe zgłębiał księgi ezote
ryczne: Korneliusza Agryppy „O filozofii okultystycznej" , Valentina 
Andreae „Chemiczne zaślubiny spisane w języku górnoniemieckim 
przez Chri stiana Rosenk.reutza", pisma mistyka ze Zgorzelca Jakuba 
Boehmego. 
Goethe nigdy nie spotkał s ię z Immanuelem Kantem, ale interesował 
się jego filozofią i zgadzał z tezami okresu przedk.Jytycznego wyra
żonymi w „Ogólnej historii naturalnej i teorii nieba" . Kant głosił, że 
człowiek jest tylko drobną częścią całości świata , a postęp oznacza 
drogę do jego wszechstronnego rozwoju. W „krytyczny" ok.res filo
zofa z Królewca wprowadziły Goethego rozmowy z Schillerem, „Kry
tyka krytyki czystego rozumu" Herdera oraz „Listy o filozofii Kanta" 
K. L. Reinholda. Sam poeta czytał w 1817 roku „Krytykę władzy 
sądzenia". Goethe odrzucił filozofię z okresu „krytycznego" za jej 
negatywny stosunek do metafizyki. 
Friedrich Heinrich Jacobi , z którym Goethe poznał się w 1774 r. w DUs
seldorfie wprowadził go w problematykę filozofii Spinozy (możli
wości poznania Boga, analiza duszy ludzkiej). Sam Jacobi ze swoją 
filozofią wiary skJaniał się ku pietyzmowi. Goethe z krytycznym nur
tem protestantyzmu zetknął się w J 769 roku w Darmstadt. Bliższa 

jednak była mu doktyryna różokrzyżowców, ezoterycznego bractwa 
z XV wieku . Postaci założyciela zakonu , rycerza Christiana Rosen
k.reutza oraz XVI wiecznego okultystycznego filozofa Korneliusza 
Agryppy pokrewne są figurze Fausta. Agryppa głosił , iż wszystkie 
operacje magiczne mają swoje źródło w naturalnym porządku świata, 
a magia jest tylko naturalnym zastosowaniem sił przyrody, których 
grzechem byłoby nie wykorzystać dla dobra człowieka. 
W latach ł 782-1830 Goethe prawie co roku bywał w Jenie i spotykał 
się z profesorami tamtejszego uniwersytetu. 
Od 1794 do 1797 roku katedrą filozofii kierował Johann Gottlieb Fich
te. Goethe czytał jego „Teorię wiedzy" w 1797 r. i dyskutował o niej 
z Wilhelmem von Humboldtem. Fichte stworzył wówczas tzw. je
neńską doktrynę, w której jaźń występuje jako absolut. Wpływ tej 
teorii daje się zauważyć w wypowiedzi Bakalaureusa na początku 
n aktu. 
Po Fichtem profesorem filozofii w Jenie został Friedrich Wilhelm 
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Schelling. Zbudował on filozofię przyrody o orientacji estetycznej 
i religijnej opartej na intuicji i uczuciu. Poeta spotykał się z filozofem 
wielokrotnie w Weimarze i Jenie w latach 1799-1801. Czytał jego 
prace „System der Naturphilosophie" i „System des transcendentalen 
Jdeali smus" ( 1798). Goethe przyjął za Schellingiem, iż przyroda jest 
siłą żywą i twórczą a także pojęcie „biegunowości" bytu zaistniałego 
w wyniku rozpadu pierwszej absolutnej tożsamości bytu na przeci
wieństwa. Badając przyrodę Goethe wielokrotnie pisał o zjawisku 
biegunowości. Jest ono także obecne w wielu zjawiskach opisywa
nych w „Fauście", jako opozycja dobra - zła, piękna - brzydoty czy 
jasności - ciemności. W 1830 r. poeta czytał rozprawę Schellinga 
„O bóstwach z Samotraki", która odegrała znaczącą rolę w pracy nad 
„Klasyczną Nocą Walpurgi''. W teozoficznym okresie swych badań 
Schelling zajął się filozofią religii i mitologii, usiłując na nowo od
cztać znaczenia mitów i rytuałów, ogólnych zasad wszelkiej fabulacji 
i wyjaśnić sens fikcji , co żywo interesowało Goethego podczas pracy 
nad II częścią „Fausta". 
W 180 l r. do stolicy niemieckiej filozofii przybył Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel. Wykładał on filozofię w Jenie obok Schellinga do 
1807 r. W 180 ł r. roku napisał artykuł „Różnica między systemem 
Fichtego i Schellinga" oraz „Fenomenologię ducha" ukończoną 
w 1806 r. w dniu bitwy pod Jeną. Twierdził, iż jego wiek naznaczyły 
trzy wielkie wydarzenia: ogłoszenie „Teorii wiedzy" Fichtego, „Wil
helm Meister" Goethego i Rewolucja Francuska. Goethe poznał He
gla w 1801 r. i do końca pobytu filozofa w Jenie spotykali się wielo
krotnie. „Faust" był często odczytywany przez „Fenomenologię du
cha". Tak jak system filozoficzny Hegla próbował ogarnąć wielość 
problemów istnienia wedle jednej zasady, tak Goethe chciał rozwią
zać ten problem język.iem poezji. Wspólny im obu był pogląd na ewo
lucyjny rozwój historii oraz określenie każdego bytu jako niezbędne
go ogniwa w rozwoju świata. 
Wiek XVIII zdominowany został przez nauk.i przyrodnicze. Goethe 
uważał, iż w takim samym stopniu jest poetą, jak. i badaczem przyro
dy. Jego pogląd na naturę był na wskroś subiektywny, poetycki. Po
znanie praw rządzących przyrodą opierał na teorii i naocznym oglą
dzie rzeczy i zjawisk, wysnuwając tezę o istnieniu „prafenomenów" 
- różnicujących się fonn organicznych, rozgałęziających się w mnó
stwo fenomenów pochodnych . Sprzeciwiał się opartemu na oblicze
niach eksperymentatorstwu Newtona i jego szkoły. 
W scenie „Laboratorium" Wagner, dawny asystent Fausta, tworzy 
z węgla sztucznego człowieka - homunculusa. Sztuczne poczęcie było 
marzeniem alchemików - pisał o nim Paracelsus w „De natura re
rum", którą poeta czytał w młodośc i i na początku XlX wieku . W cza-
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sach Goethego ważnym odkryciem był fakt, iż podstawą związków 
organicznych jest węgiel. W ł 816 r. poeta podejmował próby otrzy
mania z węgla lekkiego gazu . 
W Święcie Morza kończącym „Klasyczną Noc Walpurgi " Homunku
lus będący czystym intelektem, rozbija swoje szkalane więzienie 
o wodny tron Galatei. Następuje polączenie pierwiastka duchowego 
z biologicznym, rodzi s ię nowe życie. Goethe w poetyckim obrazie 
przed stawił teorię o powstaniu życia głosząc za Talesem, iż formy 
organiczne wyszły z wody, a dalszy rozwój polega na ich ewolucyj
nych zmianach. 
Podobnie jak wielu badaczy XVIII wieku szukał poeta odpowiedzi 
na pytanie o genezę gór. W trwającym wówczas sporze dwóch teorii , 
wulkan iści tłumaczyli ją ciśnieniem skorupy ziemskiej i aktywnością 
sejsmiczną, neptuniści zaś, działaniem wód i powstaniem skal osado
wych - Goethe zajął stronę ostatnich . W „Klasycznej Nocy Walpur
gi" zaprezentowal natomiast obydwa stanowiska. 
W czasie podróży włoskiej Goethe wchodził na Wezuwiusza, obser
wował erupcje wulkanu i zastanawiał s ię nad wulkani styczną teorią 

ognia jako początku wszechrzeczy. W „Klasycznej Nocy Walpurgi" 
poeta przedstawił wulkanizm jako rewolucyjną wizję natury, sztuki 
i społeczeństwa. 
Wyjeżdżając do Włoch w 1786 r. Goethe pragnął z autopsji poznać 
kulturę antyku , znaną dotąd tylko z lektury. Początkowo mieszkał 

w Rzymie u Tischbeina, malował architekturę i krajobrazy, ćwiczył 
kompozycję, perspektywę i kolorystykę. W 1787 r. wyjechał na po
łudnie . Zwiedził Pompeje, Herkulanum, w Paestum oglądał dorycką 
świątynię Neptuna, której fronton pojawi się w dekoracji I aktu 
II części „Fausta", podczas przywoływania duchów Heleny i Parysa. 
W I iśc ie do Herdera nazwał ją najpiękniej szym widokiem jaki zabrał 
z sobą na północ. 
22 marca 1788 uczestniczył w liturgii Wielkiego Piątku w rzymskiej 
bazylice św. Piotra. Napi sa ł później: „chciałbym być dzieck iem i wie
rzyć jak dziecko''. Przeżycie to przywołał w „Fauście" powstrzymu
jąc bohatera od samobójs twa w momencie, gdy w kościele zabrzmia
ły wielkanocne dzwony. 
Z wyprawy włoskiej przywiózł ponad 1000 rysunków i szkiców. któ
re powiększając jego kolekcję staną się j ednocześnie źródłem ikono-

Szkic do spiralnej tendencji rozwoju roi/in, rys. J. W. Goethe l 829 
Stiftung Weimarer Klass ik 
Szukając jednolitej zasady dla rozwoju różnych zjawisk łączył Go
ethe spiralną tendencję rozwoju roslin z ewolucyjnym rozwojem spo
łeczeństwa i historii . 
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graficznych rozwi ązań w literaturze. Goethe przerysowywał wiele 
gemm i kamei nie tylko w muzeach, korzystał także z wydanych ka
talogów. Przy tworzeniu antycznego świata w II częśc i „Fausta" wy
korzysta! katalog Daniela Lipperta opisujący 3000 gem m oraz slow
nik mitologiczny Benjamina Hedricha. 
Artysta czytał wielokrotnie ..Iliadę" i „Odyseję". W I 794 r. i 1803 r. 
poeta spotkał się z tłumaczem Homera Johannem Heinrichem Yos
sem. Rozmawiali o literaturze an tycznej oraz o heksametrze. Goethe 
pragnął go użyć w dramacie „Helena", włączonym później do „Fau
sta" jako akt Ili. W sierpn iu 1822 roku pi sa ł do swojego przyjaciC'la 
kompozytora Carla Friedricha Zeltera: „Czytalem dzisiaj Homera i wi
dzę go innym niż przed 10 łaty, a gdybym mial 300 lat, widziałbym 
go jeszcze inaczej." 
Pog ląd poety na grecki świa t uksztaltowal także XVIII wieczny best
seller - „Histori a sztuki starożytnej" Johanna Joachima Winckelman
na. Przemyślenia badacza kultury wpłynęly na zmianę upodobań wie
ku, powrót do sztuki greckiej jako reakcję na przepych ba.roku i roko
ka. 
Spośród sztuk pięknych Goethe najwyżej cenił architekturę. Central
ne kompozycje jego ulubieńca Andrei Palladia często pojawiają s ię 
w rysunkach poety. 
W ł 817 r. Goethe studiując mitologię grecką wyznał, iż dotarl aż do 
„ciemności orfickich". W tym samym roku otrzymał od F. Creuzera 
jego „Listy o Homerze i Hezjodzie", gdzie pojawia się termin „or
fizm" w kontekście rozważań nad źródłami najstarszej religii grec
kiej, która miała powstać z mitów Wschodu i Egiptu. 
Goethe poszukując źródeł wiary wprowadził w „Klasycznej Nocy 
Walpurgi", Kabiry potężne bóstwa mające właściwość ciągłego od
nawiania s ię . Były czczone przez fenickich żeglarzy, miały postać 

glinianych garnków ozdobionych ludzką głową. 
W 1810 roku wydał poeta „Naukę o barwach", owoc 30 lat pracy, 
liczący 2000 stron i 400 rysunków. Goethe twierdził za Arystotele
sem, prLeciwstawiając się odkryciom Newtona, iż kolory powstają ze 
zmieszania światla i ciemności, a ich skrajnym wyrazem jest biel 
i czerń . 

Kolory jawiły mu s ię jako „prazjawiska", gdzie polaryzacja ciem
ności i jasności wyznaczała bieg Natury. Między światłem-absolu
tem i ciemnością-złem znajdowała się ziemia jako sfera pośrednia, 
gdzie zjawiska dostępne ludzk iemu widzeniu są odbiciem absolutu. 
Na opozycji światła i ciemności zbudował Goethe I akt II częśc i 

„Fausta''. 
W 1798 roku poeta prowadził doświadczenia z magnesem, miał na
wet specjalną maszy nę magnetyzacyjną . Podstawą jego poglądów na 
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Rycina w meteorologicznych pismach Goethego. Na lewo cytaty z 
pism El Howarda, na prawo cytaty z „Fausta", w środku meteorolo
giczne okres1enia chmur. Kształt chmur dopasował Goethe do wizyj
nej drogi zbawienia zamykającej „Fausta" cz. IL 

kosmos i n J turę b ył y pojęcia symetrii. dualizmu i polary?.ac ji. W swojej 
pracy .,Einleitung Lu physikali schcn Vort ragc" 1cstawil \V pary prz e
ci wstawne elemen ty, (duch-niatc: ria. rnmm-wyohrai.nia, świat łu-c iem

ność . plus-m inu s) dowodzqc. iż ham10nia świata opiera się na syme
trii przec iwie1 htW. 
W 1787 roku w og rodzie botanicznym 11· Pa lem10 odkrył „prali śC' , 

który Objawił mu się j ako praforn1a wszy~tkich roś lin.' 'Scd no sprawy 
tkwi w widzeniu, 1v trzymaniu w n;:ku: trzeba dos łown ie uchwycić 

rzeczy w wolnej przyrodzie a nie w pracowni" pisał Goe the. 
Jako badacz przyrody dqż.y ł do zna lezienia jednolitej zasady. z której 
wywodzi się wielość zpwisk. \ 1827 opublikował cykl wierszy „Bóg 
i świat", gd zie znalazły s i ę utwory „Me tamorfoza roślin" i „Meta
morfoza zwie rząt " napisane w latach l 798-99. Według Goethego świat 
mineralów, ro ś l in. zwierzqt i ludzi podlega wiecznie trwaj ącej meta
morfozie, będącej podstawq ciągłego rozwoju przyrody. Ewolucyjne 
poglądy głosił poeta na wiele Lit przed Darwinem. W „Fau:kie ·· opi
sał te zjawiska w „Klasycznej Nocy Walpurgi". 

VL Helena 
Nad dramatem „Helena", stanowiącym klasyczno-romantyczną fan
tasmorgię, Goethe pracował od 1800 roku. W 1827 r. wydal go w for
mie kieszonkowej. W latach trzydziestych, redagując li część „Fau
sta··, włączył „Helenę" do tragedii jako akt Ili. 
Omawiając tematy związane z istnieniem ludzkim, poeta nie mógl 
pominąć fenomenu tworzenia, jedynej czynności, w której czlowiek 
jest pokrewny Bogu. Tworzenie poezji, stanowiącej wyraz tęsknot 
ducha ludzkiego, było mu szczególnie bliskie. W III akcie „Fausta" 
Goethe przywolał historię najpiękniejszej kobiety świata i zderzył ją 
z opowieścią o feudalnym władcy reprezentowanym przez Fausta. 
Ten związek miał zrodzić nowego ducha tworzenia. Jednocześnie hi
storia Heleny i jej syna Eufo1iona przedstawiała iluzoryczność świa
tów człowieka. 
Helena i Euforion mają swoj e źródło w autentycznych przeżyciach 
poety. W 182 ł r. Goethe będąc na kuracji i w Marienbadzie poznał 
17- letnią Ulrykę von Levetzow, w której się zakocha!. Myślal na
wet o małżeństwie. Uznano jednak, iż dziewczyna jest dla 74-łetnie
go poety za młoda. Odmowę przypłacił ciężką chorobą. Pisząc dwa 
lata później „Helenę", skreśli! jej postać na podobieństwo Ulryki. 
Przedstawiając w „Fauście" Euforiona jako ducha współczesnej po
ezji, oddał Goethe hołd spuściźnie Byrona. Pisarz był od dawna zafa
scynowany twórczością i osobowością artysty, jego śmierć pod Mis
solonghi w obronie wolności Greków, podsunęła Goethemu obraz 
współczesnego Ikara. 



Goethe dyktujący „Fausta" swojemu sekretarwwi Johnowi, 
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VII. „Faust" akt V 
Goethe rozpoczął pracę nad V aktem „Fausta" ok. 1800 roku. Już 
wtedy zdecyowal, ze Faust zostanie zbawiony. Zasadniczą część tek
stu napisał w latach 1825/26 i 1830/31. Rozważał w niej wielkie pro
blemy egzystencjalne: przemijanie i wieczność, tradycję i postęp, do
bro i zło, sens i bezsens istnienia. 
Po doświadczeniach całego życia, utraciwszy wzrok, Faust znajduje 
sens istnienia w pracy dla dobra ogółu. Na osuszonych bagnach pra
gnie zbudować państwo oparte na sprawiedliwości i równości spo
łecznej. Wypowiadając wielki monolog na temat szczęścia ludzkości 
Faust umiera. Aniołowie walcząc z Mefistofelesem o przyrzeczoną 
mu duszę, zwyciężają. Goethe opisując wniebowstąpienie duszy Fausta 
posłużył się ikonografią chrześcijańską. Niebo uczynił jednak miesz
kaniem nie określonego bliżej Boga. 
Chorus Mysticus 
Byt mijający 
Jest porównaniem, 
Co niedościgle -
Tu nam się stanie. 
Niewysłowione -
Tu żyje w słowie, 

Kobiecofr nas Wieczna 
Wzywa ku sobie 
(tłum. Krzysztof Lipiński) 
W sierpniu 1831 roku Goethe zapieczętował rękopis „Fausta", w stycz
niu 1832 otworzył i odczytał synowej Ottylii. Ukończywszy dzieło 
poeta powiedział: „Teraz mogę uważać dalsze życie za prawdziwy 
podarunek i jest mi właściwie wszystko jedno („.) co będę jeszcze 
robił" Zrnarl 22 marca 1832 roku w swoim domu w Weimarze. 

Anna Litak 
Alicja Zdybalska 



Bibliografia: 
Curp11s der Coethezeiri111 1111ge11 . B ~i nclc 1- Yl!. 1958- 1978. 
Fa11 .1·r. A nn ~ihc rung an c inc n M ylhos. I lc rausgcg ben vo n Fran k 

Mi.ibu. , Fricdcrike Schmidt - Mobu \, crd Unwcrfchrt. 

Gdt tingen I 955. 
Fricdcnthal R ichard, Coetl/(: . Jego :':.ycie i cwsy, Warszawa I 969. 
Goclhc Johann Wolfga ng, F{l 11H , prze łoży ł Jacek SL B uras, 

Kraków 1977. 
JO the Johann Wolfgan<~ , F1111.11 , przełoży! Krzys7 1of Lipii\ski , 

Kraków 1996. 
Goethe in seiner Zeit . Katalog der Standigcn u s~tc l lu ng . l lcrau sgc

gcbcn von Volkmar I ansen, Goe1h -Museum Oiisseldorf 1993. 
Goethe 1111d sei11 e Welt . Untcr Mi twirkung on Ernst Bcutler. 

Herausgegcben von Hans Wahl und Anton Kippenbcrg. Leipzig 1932. 
Co the// Lebe11 1111d Werk 111 Daten 1111d Bildem. llcrausgcgcbcn vo n 

Berhard G ajek und Fran 1. Giitt ing und Mnwirkung von JOrn tircs, 
Frankfurt am Ma i n I 966. 
Li piński Krzyszto f, Bóg. S-;:nta 11 . C:łowiek, R7eS7.liW 1993. 
„Li teratura na św i ec i e " ', nr 5 - ( i, 1996. 
Prmrdr .m 1ka111y obaj. Korespondencja Goethego i Sclii llera , 

War: zawa 1974. 
Ro~111owy: ;oethem , Joh ann Pete r Eckerman n, \.Varszawa 1960. 
Schbne lbrecht, Gblterzeich n, Liebeszauber, atanskult, 

Munchcn l 982. 
Sc hone Albrecht , Goethe. Faust. Kommentarc. Dcuts her 
Klass ikcr Ycrlag. Frankfurt am Main 1994. 
Szture W lodzim i rz, Fw1st ,oethego. Ku a11tropolnf;ii romantycznej, 

Kraków I 995. 








