
„FAUST”
GOETHEGO

ZAKŁAD W NIEBIE

PRZECHADZKA FAUSTA PO MIEŚCIE

„ZEZWALAM.  CZYŃ,  CO CI  DOGADZA,  Z
FAUSTOWYM DUCHEM [ . . . ]  LECZ BACZ,  IŻ
PYCHA WE WSTYD SIĘ  PRZERADZA,  GDY

STWIERDZIĆ MUSI ,  ŻE  CZŁEK SZLACHETNY
PRAWDZIWIE  PO OMACKU ODNAJDZIE

DROGĘ SWĄ SZCZĘŚLIWIE.”
 

„SPÓJRZ TYLKO NA TYCH CHŁOPCÓW, JAK ONI SIĘ TRWONIĄ,
BÓG WIE,  CO MIEĆ BY MOGLI  — ZA DZIEWKAMI  GONIĄ.”

 

 
„CÓŻ TY MI ,  B IEDNY BIESIE ,  MOŻESZ DAĆ?”

 
„ACH,  CYROGRAFU ŻĄDASZ,  PEDANCIE,  Z  UPOREM!

NIGDYŚ NIE  SPOTKAŁ CZŁOWIEKA Z HONOREM?”
 

W PIWNICY AUERBACHA
 

„ZA DRZWI,  KTO SIĘ  KŁÓCI !  P IĆ,  BRACIA,  I  ŚP IEWAĆ —
KIEP TEN,  CO SIĘ  SMUCI !  ZA MNĄ,  CHŁOPCY!  DALEJ

ŻYWO!”
 

W GOŚCINIE  U  CZAROWNICY

Szatan i Faust, zawędrowawszy do pieczary pewnej czarownicy, poznają zwierzęta służące
nieobecnej wtedy wiedźmie - dwa koty i parę koczkodanów. Mefistofeles gawędzi z „pokrakami”, a gdy
zjawia się czarownica (po pierwotnym nierozpoznaniu przez poddaną) żąda od niej trunku
odmładzającego dla Fausta. Faust, wpierw zapatrzony w cudowny wizerunek w lustrze, poddaje się
obrzędowi odmłodzenia. Diabeł w międzyczasie dodaje, że „Już ciebie żądze jak wicher pożeną; każda
kobieta zda ci się Heleną.”

 
„RADOŚCIĄ JESTEM OPĘTANA,

DZIŚ  GOŚCIEM MAM SZATANA!”
 

UJAWNIENIE  S IĘ  MEFISTOFELESA 

ARS HUMANITAS

CHRONOLOGICZNIE

Szatan zakłada się z Bogiem o duszę 
Fausta - stwierdza, że zdoła odwieść bohatera
od Stwórcy. Bóg przyjmuje zakład, gdyż jest
spokojny o los Swego sługi.

Faust przechadza się pod wieczór w wilię Wielkiej Nocy po mieście ze swym sługą, Wagnerem.
Obserwują zaloty studentów i odbywające się zabawy. W pewnym momencie wkraczają w krąg
chłopów, którzy dziękują Faustowi za pomaganie ludowi w czasie zarazy - mistrz odcina się od tych
podziękowań jednak, ponieważ zna prawdziwą skuteczność lekarstw ojca, które podawał chorym.

Pies, który się przewałęsał do Fausta podczas powrotu z miasta po powrocie do pracowni zaczyna
zachowywać się niesfornie, po czym przemienia się wpierw w knura, następnie po zaklęciu mistrza -
we właściwą postać Mefistofelesa. Szatan proponuje Faustowi zakład, że dostarczy mu młodzieńczej
radości i sensu życia za cenę duszy. Faust zgada się, sądząc, że Mefistofeles nie dostarczy mu tych
przymiotów.

Mefistofeles podejmuje pierwszą próbę dogodzenia Faustowym pragnieniom - przyprowadza go do
wesołego bractwa w piwnicy Auerbacha i pokazuje mu beztroskę i pijaństwo osób się tam
znajdujących. Szatan robi sobie z nich ewidentnie uciechę i zaczarowuje stół, by tryskał z otworów
danym winem. Gdy niechcący rozlewa się osobom z „bractwa” wino, tryska płomień - rozumieją wtedy,
kogo przed sobą mają. Podejmują walkę z szatanem, lecz ten ich zaczarowuje i odchodzi z Faustem.
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ULICZNE SPOTKANIE

ARS HUMANITAS

Z powrotem na ulicach miasta, bohaterowie mijają się z Małgorzatą - niespełna 15-letnią lecz cnotliwą
dziewczyną. Faust zakochuje się w niej od razu i komplementuje jej urodę, lecz ta wymyka się i oddala
od nich. Odmłodzony mistrz pała jednak do „podwiki” ogromną żądzą, i domaga się, by Mefistofeles
pomógł mu posiąść Małgorzatę.

 
„P IĘKNOŚCI  TWEJ,  NADOBNA PANI ,  MOJĄ OSOBĘ

SKŁADAM W DANI!”
 

„TO CI  POWIADAM:  JEŚLI  ONA,W KTÓREJ  GORĄCA KREW
ROZKWITA,  DZISIAJ  NIE  PADNIE  W ME RAMIONA —TO

KONIEC Z NAMI,  PANIE,  KWITA!”
 

INTRYGA SZATANA

Szatan idzie na sposób - postanawia pozostawić w komnacie Małgorzaty szkatułkę z piękną biżuterią,
a gdy zostaje ona uznana przez matkę dziewczyny za pochodzącą od sił nieczystych, decyduje się
zostawić kolejną. Tą Małgorzata zachowuje dla siebie i korzysta z niej w ukryciu. Mefistofeles
następnie odwiedza dom dziewczyny i jej siostry, Marty, pod pretekstem obwieszczenia śmierci meża
Marty. Następnie skrętnie przekierowuje rozmowę na tematy miłosne, umawiając się z pannami na
wieczorne spotkanie w ogrodzie, na które ma przyprowadzić pewnego młodzieńca.

SPOTKANIE  W OGRODZIE

Mefistofeles i Faust przybywają w umówionej porze do ogrodu - pierwszy kroczy po nim z Martą, drugi
- z Małgorzatą. Faust wyznaje podczas spotkania swoją „miłość” do dziewczyny, a ta, - po upewnieniu
się o prawdziwości uczucia doktora zrywając płatki margerytki  - pełna drżenia i radości, przyjmuje jego
uczucie.

 
„TO BARDZO MIŁY CHŁOPIEC — W PODRÓŻACH OBYTY,

DLA PAŃ PEŁEN ATENCJI ,  CZCI  NIEPOSPOLITEJ .”
 

„NO,  NO — TOĆ WIDZĘ,  NIE  BYŁO TAK ŹLE,  BO JEŚLI  TAK
UMOWA STAŁA,  JA  TOBIE ,  A  TY MNIE,  NAWZAJEM SOBIE

WYBACZAMY,  TO — SŁOWO DAJĘ!  BEZ OBSŁONKI!
ZMIENIŁBYM Z WAMI  RAD P IERŚCIONKI!”

 

 
MEFISTOFELES

„O,  TAM,  ZAKRĘT MIJA,GRUCHAJĄ SOBIE!”
MARTA

„MŁODZIENIEC JEJ  SPRZYJA.”
 MEFISTOFELES

„A ONA JEMU — TAK SIĘ  ZAWSZE SPLATA I  SPLATAĆ
BĘDZIE  AŻ PO KONIEC ŚWIATA.”

 

KŁÓTNIA W JASKINI
 

„DAŁEŚ MI  WSZYSTKO,  O,  DUCHU POTĘŻNY,  O CO
PROSIŁEM.  ( . . . )  [LECZ]  ZA TOWARZYSZA I  ZA

POWIERNIKA WIECZNĄ IRONIĘ  MAM,  WYRZUT SUMIENIA,
CO ZIMNYM WZROKIEM CZYNY ME PRZENIKA I  TWE

OWOCE W SZARY POPIÓŁ ZMIENIA.”
 

Faust ucieka się do swojej pustelni, gdzie analizuje ostatnie wydarzenia i wyciąga wniosek, że szatan,
choć zapewni mu chwilowe radości doczesne, nie da mu spokoju duszy i opoki w razie przeciwności.
Kłóci się z Mefistofelesem i wyzywa go, lecz ten, śmiejąc się, przypomina mu o doznaniach
związanych z Małgorzatą. Faust, w obliczu emocji do dziewczyny, poddaje się i zaprzestaje opór,
mówiąc „Biorę na siebie los bezwiednej, niechaj w przepaści legniem jednej: los jeden jej i mnie!!”.

FLAKONIK
 

„ACH,  GDYBYM,  WIDZISZ — W DOMU SPAŁA SAMA,
DRZWI BYŁYBY OTWARTE,  NIE  ZAMKNIĘTA BRAMA.”

 
„NA TO JEST  RADA,  MÓJ ANIELE,  OTO JEJ  TRZEBA W

NAPÓJ WLAĆ TRZY KROPLE  TEGO:  CAŁKIEM ŚMIELE,  A
BĘDZIE  TWARDO SPAĆ.”

 

Faust ponownie spotyka się z Małgorzatą i zapewnia dziewczynę, mającą wątpliwości o religijność
kochanka, o swojej wierze w Boga. Następnie, aby zapewnić sobie dostęp do komnaty Małgorzaty w
nocy, podaje dziewczynie flakonik, którego zawartość, podana danej osobie, miała zapewnić twardy
sen. Faust zaleca zastosowania go na matce, by ta nie zbudziła się z powodu jego przyjścia w nocy.
Plan zapewne się udaje...a później okazuje się, że flakonik najpewniej był wypełniony trucizną.



POJEDYNEK Z WALENTYM

Na ulicy, przed domem rodziny Małgorzaty, stoi jej brat Walenty, żołnierz, który lamentuje upadek
moralny siostry. Tymczasem zbliżają się Faust i Mefistofeles, ten ostatni podśpiewując sobie
nieelegancką piosenkę. Napotykają w tym momencie Walentego, który, widząc w bohaterach
sprawców hańby siostry, wzywa ich do pojedynku - podczas niego zostaje śmiertelnie raniony. Prędko
zbiera się okoliczna ludność wraz z Martą i Małgorzatą. Żołnierz czyni siostrze wyrzuty - przymawia jej,
że „niechże śmiertelna ta nauka przypomni, powie ci, żeś suka!”.

 
MEFISTOFELES

„CHĘTNIE  ON KASIU WPUŚCI  C IĘ ,  LECZ Z
WYPUSZCZENIEM BĘDZIE  ŹLE,  NIE  WRÓCISZ,  KASIU,

PANNĄ!  ( . . . )”
WALENTY

„GRUCHAĆ PRZYSZEDŁEŚ,  SZELMO,  TU?  PATRZCIE  NO
GASZKA!  — DRAŃ,  SOBAKA!”

 

SABAT ŁYSOGÓRSKI
 

„PAŁAC MAMONA LŚNI  JASKRAWO — NOC WIELKICH DZIŚ
UROCZYSTOŚCI !  Z  SUTĄ GOTUJĄ S IĘ  ZABAWĄ NA

PRZYJAZD L ICZNYCH GOŚCI .”
 

MEFISTOFELES
„CZY ONA W TAŃCU SIĘ  ZMĘCZYŁA CZY CIEBIE  ZABOLAŁ

KRZYŻ?”
FAUST

„ACH — PODCZAS ŚPIEWU WYSKOCZYŁA Z JEJ  UST
CZERWONA MYSZ.”

 

Mefistofeles i Faust podążają na Sabat (inaczej noc Walpurgi), czyli zjazd czarownic na Łysej Górze.
Gdy docierają, obaj bohaterowie włączają się w krąg tańczących - czart tańczy ze 'starą', a doktor - z
'nadobną'. Kiedy jednak podczas tańcu 'nadobnej' wyskakuje czerwona mysz, a Faust zauważa
Meduzę przybierającą postać Małgorzaty, wyrywa się on z kręgu i zaczyna wspominać piękno i
nieskalaność byłej kochanki. Mefistofeles odwodzi go od tych myśli i zaprowadza do teatru, w którym
prezentowane są różne karykatury charakterów i ról społecznych.

WIĘZIENIE
 

„WIĘC UWIĘZIONA!  W NĘDZY,  W POHAŃBIENIU!TRWOGĄ
SZARPANA — ONA!  — JAK ZBRODNIARZEW STRASZNEJ

UDRĘCE,  W OHYDNYM WIĘZIENIU —W ZWIDZENIACH
PATRZY W POKRWAWIONE TWARZE!”

 
„PSIE !  PSIE  PRZEKLĘTY!  STRASZNA TWOJA MATNIA,W

KTÓRĄ POCIĄGASZ JAK PAJĄK W SWE SIECI  —
NAJNIEWINNIEJSZYCH I  CZYSTYCH JAK DZIECI !”

 

Gdy Faust dowiaduje się o tym, że Małgorzata została uwięziona, ponownie doznaje srogich wyrzutów
sumienia i złości się na Mefistofelesa, że ten nie dał mu znać o tym wydarzeniu. Po kłótni zmusza
szatana by pomógł mu uwolnić ukochaną - pędzą więc rumakami ku więzieniu. Gdy Faust po pewnym
czasie dociera do drzwi celi Małgorzaty, słyszy jej obłąkany śpiew, a gdy otwiera pomieszczenie,
dziewczyna myśli, że nadszedł kat i tym samym - śmierć. Gdy rozpoznaje jednak po pewnym czasie
Henryka (Fausta), wpierw szuka jego pieszczoty, lecz, gdy odnajduje krew na jego ręce, odsuwa się
od niego i przypomina sobie zło wyrządzone przez kochanka. Dziewczyna postanawia więc zostać w
więzieniu aniżeli wydostać się na, w jej mniemaniu, zepsuty świat. Do celi wreszcie wchodzi
zniecierpliwiony Mefistofeles, który, widząc że już świta, przynagla do pośpiechu. Gdy Małgorzata nie
pozwala się wyprowadzić, szatan zabiera Fausta ze sobą i znika. Uprzednio z góry słychać głos, że
Małgorzata została „sercem zbawiona”.

KONIEC

CHARAKTERYSYTKA

ARS HUMANITAS
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FAUST
CHARAKTERYSTYKA

NAIWNY
Na początku utworu zawiera pakt z diabłem i ufa
mu. „ZA KONCERT TEN NIE

MINIE  WAS MÓJ DZIĘK,  /
BYŚ DIABŁA TRZYMAŁ,  NIE

DOROSŁEŚ JESZCZE!”

ZMĘCZONY ŻYCIEM
Nic nie jest w stanie go zaspokoić, jest niespokojny
(typowe dla bohaterów z okresu romantyzmu).

„GŁUPIEC TEN ZIEMSKIM POKARMEM SIĘ  BRZYDZI
/  ZMYSŁY MU WRZĄCE CIĄGLE  W DALE  B IEGNĄ;

[ . . . ]  CHCE WSZYSTKIE  ZIEMSKIE  ZAGARNĄĆ
ROZKOSZE,  /  ALE  MU DUCHA W GŁĘBI

WZBURZONEGO,  /  DAL ANI  BL ISKOŚĆ ŻADNA NIE
UKOI”

ROZPUSTNY
Chce uwieść Małgorzatę, pożąda ją - efektem tego
jest ciąża dziewczyny.

„SŁYSZYSZ!  TĘ  DZIEWKĘ POSIĄŚĆ
MUSZĘ!”

OBŁDUNY
Faust oświadcza Mefistofelesowi, że nie chce
kłamać, co jest przejawem hipokryzji z jego strony
(okłamywał już wcześniej inne osoby, a te słowa są
tylko wymówką).

„NIGDY!  ZAMIAREM TYM SIĘ
BRZYDZĘ”

EGOISTYCZNY
Tak naprawdę nie zależało mu na losie chłopów;
wypowiada się o nich z ironią (główny bohater
zajmował się z ojcem pomocą wieśniakom).

„GORZEJ  SZALELIŚMY NIŻ MÓR.  /  W TYSIĄCE
SAM SĄCZYŁEM JADY /  I  GAŚLI  -  DZIŚ  W

MORDERCÓW ŚLADY /  SŁYSZĘ,  JAK DŹWIĘCZY
POCHWAŁ CHÓR”

ROZDWOJONY
Główny bohater łączy w sobie cechy idealisty i
realisty. Jest w sobie rozdwojony. Warto zaznaczyć,
że Goethe tworzył na przełomie epoki klasycyzmu i
romantyzmu)

„DWIE  DUSZE,  ACH!  MIESZKAJĄ W MOIM
ŁONIE,  /  A  JEDNA DRUGIEJ  UNIKA.”  

Twórcy tej sekcji:
Alicja Ziemblicka, Aleksander

Kaźmierczak, Łukasz Magierowski
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