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EI zvoarele

ai

cazaclezul

legendei

germane

Subiectul legendei faustiane, — lenendă
pe a cărei urzeală a brodit cel mat mare
" dintre poeţi, hemuritorul! Goethe, opera'sa

de frunte, este astă-zi,— putem zice — proprietatea tituror natiunilor. In straturile
populare legenda

a pătruns, cum

pătrund

toate basmurile captivante internaţionale,
şi nu nam mirat prea mult, văzînd în una
din excursiunile mele în Transilvania, la

un vinzător ambulant de broşuri populare, în rînd cu alte publicaţii hazlir, şi cărticica cu povestea „Marelui Vrăjitor Doctor
Faust“. Regret numai,
'că nu o mar am acea
broşurică curioasă, căci ce dovadă ma! bună
putea simi stea la mînă—. în momentul cînd

încep

a

scrie

acest studii,—cum

că saga.

germană despre Faust a interesat pină şi
pe. poporul'român. Cit despre stratele culte,

cine poate sii ma! fi rămas în neştiință ce
„e

Faust?

Dacă

n'a

citit

pe

Goethe

în

ori-

ginal, îl cunoaşte în traducere, iar dacă n'a.

citit partea întiia a tragediei în ediţie clasică, a luat poate în mînă măcar vr'o dare:
de seamă, în orl-ce cas
puțin opera lu Gounod

însă a văzut
şi a profitat:

cel:
de

frumuseţile muzicei,
aruncindu'și ochir
sigur şi asupra textului din libret. Ast-fel,
vrînd,

nevrind,

elementele

de interes

ge-

neral, pe cari a clădit marele Goethe opera.
sa sublimă, S'aii răspîndit de mult și pe la
Ti0Ă, ceea ce mă

face să cred

că nu

erăii,

dacă “profit de interesul co'l manifestă publicul nostru instruit pentru literaturE
străine, ocupindu-mă de astă-duiă de cea
mai

grandioasă scriere a lul Gootue,

acest

Faust fără seamăn, în care ncintrecutul
autor nu numal că și-a depus întregul săi
talent genial, dar la care a auncii, precum

se ştie, întreaga sa viută.
Primele urme de legendă capre ființa.
misterioasă a luf Faust î= întinii la po=

i

porul german pe la sfirşitul secolului XV.
In decursul secolului XVI. legenda faustiană se dezvoltiişi se respindeşte apol tot

mat “mult ; în același timp motivele ci constitutive devin mal numeroase, încep să
varieze şi primesc cu încetul diferite detaliurt de natură poetică, iar la finea veacului
se prezint pentru întiia oară sub formă literară?” Povestea lu! Faust începe a fi
citită cu 'patimă și este respindită repede
chiar dincolo de hotarele germane. Meta-

morfozările poetice ale subiectului acestuiă

iati forma

de poesil ritmice,

mate şi balade şi
rial dramatic,

narațiunt

ri-

ajung a servi ca mate-

mal ales în gura

comedian-

ților vaganţi, cari contribuese mult la lățirea legendei în țările: cele mar depirtate. Ast-fel motivele el străbat încet în
toate stratele po] ulare şi atrag în fine în
jumătatea a doua a secolului XVIII. atențiunea, cercurilor literare şi a lume! învățate. Goethe însuşi se decide a utiliza
acest basm popular şi al transforma, în
poemă filosofică, care în forma ei ulte-rioară de dramă, a devenit apor o operă d€
valoare universală neîntrecută.

ă

„In Faust zărim, dacă cugetăm ceva mat
profund, toate trăsăturile periodului de dezvoltare

lizat

întoemal

cum

Sa

de. la finele secolului

al'omenirei,

XV

şi pînă

rea

la începutul secolului XX. Faust este oare:
cum eroul întregii istorii noi, imaginea fidelă a străduințelor spiritului uman din
ultimele veacuri. Această epocă începe cu
momentul deşteptărei poporului gerinan
din letargia în care se gisea încătușat pînă.

în evul mediti, Ideia de critică străbate ca
o rază lucitoare prin valul vechilor prejudicii şi

deprinderi,

și aduce

chestiunile

vietei fără milă la lumina zilet, Incet, dar cu
multă

trudă,

dispar credinţele bătrinilor și

tradiţiile medievale,

trecutul fiind

tenace

şi cu atit mal greii de înlăturat, de oare ce
de el sunt legate lucruri intime și sfinte.
Nu era uşor, pentru Gerrani ma! ales, a se
lepăda aşa de odată de niște lucruri înrădăcinate şi aşezăminte, cari îi aveai originele lor în totalitatea organizaţiei feo-

dalo-catolice a statului.

Trebuia

încheiat

un compromis între idealurile scumpe
vechi şi lucrurile ademenitoare noi, şi lumea Sa văzut silită a împăca trecutul cu

9

viitorul,
precum

cedînd in unele, acceptind altele,
i se

piezenta

și

perspectiva

de

perdere și cîştig. “Totuşi lupta de teren iutre lucrurile vechi şi cele no!, a continuat
încă destulă vreme şi -cu multă înverşunare,

încit starea sulletearică ce

rezulti:

din pe-

ripețiile ci, se rezumă în desolațiunea și «lurerea generală, de care se simte cuprinsă
acea epocă întreagă. Că nu avea altă dorință

«decit a se vedea în fine dezrobită de întu-

„nericul

medieval

și

dusă

la

lumină

şi

-adevăr, la „renaştere. Sagele despre misteriosul Faust ce se nasc tociral în aceasti

epocă de turmente spirituale, ne arată, pe
„măsură ce se transform: în gura poporului

german, toate seinnele evoluţiei spiritul
acestuia, de unde aii şi purces apoi izvorul
lor. Ele ni se prezint ca nişte grade, după

car putem în citva măsura chinul sullettese al unei. omeniri întregi, pe carea

reuşitg-nialul Goctlie a ni-l zugrăvi în
grandioasa Sa operă Faust.
Nume'e Faust însuși îl întilnirm, istori=
cezte vorbind, pe la sfişitul secolului XV.
Mlăm despre „un individ numit ast fel,
care era «le loc din comuna Knittlingen,

lu

în Wirtemberg, cutreera feluritele locali- tăță ale” Germaniei şi uimea lumea cu tot
soiul de boscării și năzdrăvănii kiroman=tice. Acest om, în jurul căruia se aglome-

rează

tot nimbul

misterios

al

unci

sume

întregi de alte personagit de această specie, moare pe la 1510. Numele săi rămîne
insă neșters prin faptul, că apariţia unor
asemenea oameni şi aparatul misterios cu

care ştiaii să fascineze” lumea scufundată
în superstițiun: le vremei de atunci, era
după placul tuturor şi tenta pînă şi spiritele mari ale veacului. Ast fel pînă şi eruditul Melanehton nu se sfieşte a da un

şir de relațiuni despre acel Faust. Cu atit
mal virtos a prins dar rădăcini figura mi-

raculosului personagiii ieşit mat în evidență
dintre alţii, în fantazia poporului, pentru

a cărul concepție lesne excitabilă cl a de.
venit,

cum

am

zice, tipul. libercugetătări-

lor, mat ales că îl credeati pe acest Faust
şi tot ce semăna cu Faust, înzestrat cu
o

sumă de calități extraordinare suprafireşti
şi-l atribuia în consecinţă tot felul de puteri care de care mal secrete. Povestirile
despre fermăcătorul Faust deveniră în cu.

IL

_

rind atit de populare, încît un număr întreg de localități din Germania rivnea, ași
zicînd, .la prestigiul de întâitate de a-l fi
posedat şi produs pe acest vestit bărbat,
Mal ales rivalizaii oraşele suabe şi saxone;
centru general însă pentru ciclul monstruos

de isprăvi

puse

în socoteala

faimosului

doctor Faust, a fost Wittenbergul, oraş
vestit în urma lupţei religroase produse de
refo;mele lu! Luther. Acesta fusese, pre: '
cum ştim,.profesor la universitatea de acolo și odată cu afişarea vestitelor 95 de

teze
cu

la

1517,

localitatea

Wittenbergului

nniversitatea el deveni focarul. învăţă-

turilor noi, cari aă strivit

apol

catoliciz

mul puternic. Faima Wittenbergului ca reşedinţă a ştiinţelor înalte,pătrunse pînă peste
hotarele Germaniei, ba şi dincolo de ocean,
“căci să notăm că pînă şi eroul celei mal vestite drame a lui Shakespeare,exaltatul Ham.
let, nise prezintă ca fost student al universitătei din Wittenberg. Să nu uităm apol
ca la această universitate a petrecut ca

profesor

ilustrul filosof Giordano

numind

YVittenbergul

Autoritatea

acestui

Atena

centru

de

Bruno» -

Germaniet,

cultură se

cxpliva dar şi este lesne de înţeles, că o-

dată cu ideile protestantizuiului ai pornit .

tot de aci şI alte idei de liberă cugctare
şi împreună cu ele sa răspîndit probabil
„tot de aci şi întreg bagagiul de credinți
concentrate

asupra

persoanei magicianulut

Faust,ale căror punct de culminaţie îl forma
presumpţia

relațiunilor acestui

om

cu dia.

volul. Legătura secretă a oamenilor mark
cu demonit era o temă de acuzaţie, de care
na putut scăpa nici învățatul Luther, necum un spirit mal mic, un Faust. Şi dacă
se mal arată la castelul din Eisenach astăzi încă camera cu pata de cerneală provenită din călimara ce se zice că ar fi aruncat'o Luther în capul ispitătoruluy cornorat, ce trebue să se fi zis pe urma aventurierului Faust în acele vremuri de cedinţă deşarta, nutrită
dealtmintrelea de

însăşi preotii catolici,

miile, oameni

carlati ars de vi! cu

nevinovați,

|
aceiaşi temă !
Prima carte tipărită, în

condamnaţi pe
care se

poves-

teşte despre năzdrăvăniile lut Faust, apare

la Frankfurt

pe

Main,

în 'anul

1575, și a

fost editati de un librar cu numele Spiss

sub

titlul de: „Povestea

doctorului

lohani

Fauşt“, După arătările lut Wilhelm Scherer
această primă povestire despre Faust a fost
însă reeditată și răspîndită cu felurite adause
la 1599 de

un

fanatic

W idmann,

din

a cărui

luteran,
ediţie

Rudolph

sai

format

apa prin intermediul unui anonim la 128,
edițiile extrapopulare ale acestel versiunY,
care ai ajuns în urmă a fi vîndută pe la toate.

bilciurile din Europa. De şi această publi-catiune

urmăre:te

mar

mult tendința dea

ridiculiza religiuncu catolică, prezentind pe
însuşi papa ca antierist, ea totust cuprinde
ca material principal prima colecţie, cum
am zice, oficiala, a faptelor suprafirești atribuite doctorului Faust, carele săvirseşte,
bine înțeles, cu ajutorul duhului necurat.
Iși poate ori cine lesne: inchipui succesul
imens ce Pa avut această cărticică, precum

și cantitatea de imitaţiuny şi amplificări ce
ati urmat imediat după calapodul acester
tipăritură atractive.

Să vedem

acum

în ce

se rezumă trăsăturile principale ale legen- .
dul

“faustiane,

Spiss,

după

narațiunea

a

Faust” era născuţ

din

dată

a

de

părinţi ţărani

şi a învățat întil

Wittenberg.

carte la o rudi

a sa, în

Fiind foarte dotat, dinsul s'a

dedat apol la studir mal înalte și a izbutit

chiar să obţină gradul de doctorîn teologie.

Au'orul ţine totuşi a ne spune că acest
Faust, de și înzestrat cu atita învățătură,
e însă un cap sucit şi o fiinţă îngimfată
cu
apucături nebune fer hatte einen ihummen,

ansinnigen und hoffertigen Kopf, wie man
ihn denn allezeit den Speculirer genennet
hal]. De la ştiinţa teologică, Faust trece
curind la acea a medicinei, apol la astrolo
-

gie şi infine la
vullar,
să alle
cele ale
duhului
cele din

cărțile

matematică.

Pe “aripi de

nu altcum, vroia el să descopere şi
tot, tainele pămîntului, precum și
cerului și, ca să potolească şetea
săă neastimpărat, a devenit în
urmă magician. Sa apucat u citi

vechi

despre

vrijitorie

şi ştiinţă

cabalistică şi să se" deprindă
cu meștesugurile fermăcătoreșty şi toate
scamatoriile cite se găsese prin scrieril
e învă.
tatilor bătrîni. De ciţ Sumeţia
dea şti
multe şi de toate şi a se ridica
peste miatea obştiei omeneşti, la perdut.
Pentru ca,
să alle lucrurile ascunse şi alte
taine ne- .
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priecpute

celor-lalti muritori, Faust se ho- |

tărezte să invoace pe diavolul, în toemal
cum scrie la cărţile vrăjitorilor. Necuratul
i se arată şi după ce se înțeleg asupra tîrgului, Faust își vinde Sufletul, iar Mefistofelss, sai cum se chiamă de acum înainte
amicul săii tainie, se leagi a] servi pină

la terminul fatal, așa fel— ca să "SI împlinească neastimpăratul Faust toate poftele”
trupeşti și sufletești. Acesta în adevăr să
şi pune pe traii şi gustă din cele mal alese şi dulci plăcerale vieţii omeneşti. De:

la o vreme

însă

încep al plictisi

pe rind

toate, pînă şi femeile cele mar frumoase *
şi vinurile delicioa:;c ce "1 le aduce demonul săi din pivnițele ascunse ale prinipilor şi vlădicilor celor'ma! de samă. Il în:
cepe în schimb si ?] întrebe acum pe Me.

fistofeles asupra unor lucruri de ordine mat!
înaltă, căci vrea să afle de la el cu or-ce:

preţ ceva despre firea duhurilor, despre *
iad şi despre îngeri! cel căzută. Dorinţele *
aceste îl aduc de alminterlea pe Faustla fel. :
de fel de alte ginduri şi în urmă și la

căinţă, Intro zi, după multă vorbă ce schim-

base cu Mefistoteleş în privința, acestor lus

IV

ceruri,

nefericitul

Faust, - aşa glăsueste

na:

rațiunea din carte,— se întinde pe patu.
său şi izbucnește în plinset amar. Desperarea din suiletul săi cuprins de adincă:
pocăință a ajuns însă atit de mare, în cit csingur nu mal crede în îndurarea lu dum-:

nezei. Pe lingă asta și diavolul din apropiarea sa, văzînd ce se petrece îa inima omului perdut, îl primblă în aceste elipe depocăință pe dinaintea ochilor chipuri drăgostoase de femel şi alte lucruri pămiîntezti

ademenitoare, în cît gîndul

la dumne:

zeii se șterge din cugetul lut Faust şi se topeşte ca zăpada dinaintea soarelui.

In neliniş

tea această perpetuă îl întreabă el pe Mefis-

“tofeles, ce ar face acesta dacă sai găsi cumva în locul săii de om torturat de 'ctinţă..
Riispunsul demoniiluY 'c zdrobitor. EI se rezumă întrun „prea tîrziă“, care pare cu a-

tit mat caracterstic, de oare ce diavolul începe a"! spune, că el însuşi, dacă sar putea;

ar rede veni cu drag ființii omenească, însă:
sar ferisi cadă în piicatele lui Faust, din cand:
celmal groziv e sămovolnicia. In veacul_
XVI, lumea era în adevir eroită după răspun
sul lu Mefistofeles şi iată dar uri început

17

din argumentaţiunile profunde ce reies pen-

tra filosofia vieţii chiar la studiarea elemen:
telor legendei faustiane,
Faima lui Faust ca astrolog, ghicitor de
lucruri ascunse şi prevestitor de lucruri -

viitoare, creşte mercă,pe măsură ce Metistofeles îl instrueşte în ştiinţa ocultă, astronomic şi cusmologie.Ba acesta se Preface chiarîn cal aripat şi 71. duce pe Faust
prin văzduhuri în toate Lărțile lumet, Protutindene caută să şt potolească Faust setea

„
1
ex
>
Îi

sa de a şti toate, dar şi Spiritul săi dispus-la bătae de joc nul părăseşte un mo
„ment. La Roma face haz de papa, luindu”
pe nevăzute bucăţica de la gură; la Stumbul petrece pe socoteala sulianului, și cite
altele. Glumele de acest soiă se țin lanţ
în cartea lu! Spiss, degenerind chiar în lubricităţi, din care una extrem de curioasă
are drept subiect invocarea spiritului frumoase Helena, răpită odinioară de Paris,
Faust face in ca amanta sa favorită, care”
naşte apol un fiă ce primeşte numele
de Jus*
tus Faustus,

Împrovizația aceasta

clasic se risipeşte în chip
momentul cînd

Faust

cu fot

drastic, căii

îșt păseşte oxy

Zana

„9

.

13.

,

sii sfirşit, Helena: si copilul er dispar în
neant. Meiistofeles la rîndul săi ajunge sii
facă haz de scirşnirea sufletească a lut Faust,
ce creşte cu apropiarea terminulur” fatal
de 24 de ant, după care sufletul săă
are să fie dat pradă iadului. Cartea se îsprăveşte cu o serie de reflexiuni didactice,

menite a face morală în folosul cititorului,

Pe cit de nuivă pare aceastii primă conceptie literară a legendelor relative la
Faust, totuşi nu ne putem abţinea. dea

constata fondul psihologie profund ce.-,emană din întreagă această temă a părăsirel credinței în dumnezeii și n pactului

încheiat cu iadul. Căci premisele la acest
conflict închipuit prin elemente de natură:
atit de plastică, pleacă pe de o parte de
la idea de libera cugetare ce se iveşte la
Faust, pe de altă parte însă de la năzuința
ce o manifestă firea sa sensuală, de aşi
satisface cu oră ce preţ potopul de pofte
sufleteşti şi trupeşti impetuoase şi neîn-

frînate.

Cu alte cuvinte,

autorul

a

vroit

dindu'i

rolul

să întrupească în figura, lui Faust pe mu-

ritorul păcătos al veacului,

* omului, ce'şi vinde sufletul demonilor, pen-

,

|
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tru a incerca pe
catului principal,
în trufia şi pofta
Sături netăgăduit
tomele

această cale ispășirea păce zace înainte ae toate
de desfrîniiri, Aceste tr in
de clare ne indică simp-

de deşteptare și regenerare

ivesc în viața secolului XVI,

ce

su

şi fondul a.

costel vieţi se oglindește
din diferitele naraţiuni ale păţarilor și ispr
ăvilor atribuite
persoanei lu! Faust,cum nu
se pote mai bine.

Reprezentanţil acester tagme
de însetați de.
ştiinţă, lipsiţde
i suplementul pottelor sen“suale şi porniţi numar pe cale
a curat moTală a acestel epoci de rena
ștere, oare
nu'T- vedem

cu miile

înhățați de

ghia

rele
„inchiziţiel, ce în zadar a ince
rcat să pună
stavilă curentului de deştepta
re, .pe care
nil zugrăvese atit de vii
tocinal această
naivă legendă faustiană !,
Nu a fost însă numa! cartea
lui Spiss,

care s'a ocupat în secolul AVI
cu legen.
dele

despre doctorul Faust. La
1588 a apărut şi o ediţie poetică i a suge
lor în ches-,
tiune, iar pe la începutul
secolului XV]
„întiluim, cum am zis, chia
r comedianţi de
toate neamurile, dramatizi
nd pe scenele
lor improvizate în tot felu
l poveştile popu.

4).

lare faustiane,

lucru

care în unele regiuni

ale Germaniei se ma! obicinuezte şi astă zI.
La 1595 Palma Cayet traduce pe Faust în
limba franceză, Se pare însă că în englezeste [usese tradusă povestea şi mul îna:
inte, căci o găsim dejape la anul 1588
sub formă de dramă complectă, datorită
„cunoscutului scriitor Marlowe. Drama aceasta englezvască, de şi intitulată „Doctor
Faust“, diferă însă în punctele cele mal esențiale de concepţia germană a erovlui.
el, și săsese

că e interesant,

ma! ales din

punct de vedere psihologie, a face o mică
comparatie.

II
Ea ma

(ui Saslziee
Pau

; Pen

Cluau ;

Seazdeeahki

Versiunea legende [austiane, cum ne-o
prezintă drama englezului Marlowe, le și

tratează în trăsături generale acelaşi subicet
ca și versiunea germană, este totuși eroită
pe alt soiti de tendințe. Autorul drame!,
avind

în vedere

mai

mult

scopuri

scena-

rice, a căutat să satisfacă publicul potrivit
cu gusturile țărei şi ale. timpului. Şi în
drama

lut Marlowe Faust ni se prezintă ca

om căzut în greşeală grea și condamnat, la
peire, ca un răzvrătit contra dumnezeirey
şi un fantast, ce bravează cele sfinte pe so:
coteala sufletului săi vindut demonului, -

"Pesături «dramatică îl face pe Faust să
apară însă de astă-dată mai aproape de
compătimirea omenească. Intreaga acţiune
ia faţă de croul dramel o turnură mar
blindă şi acesta apare, de și vinovat, totuși
demn de tinguirea: altora şi la momente
date chiar isbuteşte să inspire mila prodar, suferințele lui

Faust

sunt menite a impresiona, a produce

fundă.

Ast-fel

îndu-

rare ; cu

dramei

un

cuvint:

este,

cum

întreaga

am

concepţie

zice, .mal

a.

ome-

nească.

Ori-cum ar fi însă, un lucru nu se poate
tăgădui, şi anume, că drama, aceasta e un
product al secolului XVI. Personalitatea
lui Faust, ca şi critica cei se fuce, se în-:

fățişează deci greşite, negăsindu-se nică
întrun chip legitimute. Această deosebire
_îŞI are cauzele

sale mai

ales în faptul,

că

autorul poveștii, după cum ne-o dă ver.
siunea germană, este om al clasei mijlocii,
teolog inspirat de intoleranța noii religiunt
protestante. Autorul dramei, din contră,

este om din lumea mare, îngăduitor la
culme, în cît puritanii de astăzi ar fi
în stare săl acuze de

cea mal ncagră

ne-
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credință ; pe lingă asta el dispune de mult
talent şi dă probe cii are aptitudini lite-

rare, de cari tovarășul săi german era lip-

sit aproape cu desăvirşire.
Monologurile de la început, în cari Faust
își manifestă,

așa

zicînd,

teoriile

năzuin-

telor sale: şi caută săşi exprime şi nemulţumirea cu starea generală în eare se

găsea ştiinţa pe vremea

aceca, constituosc

„partea cea mal bună a piesei lui Marlowe.
EL

improvizează

de

alt-fel

la

formularea

dorinței lu Faust de a ști și cunoaşte tot,

şi nişte motive, pe cari povestea Iul Spiss
abia le atinge. Filosofia şi logica reprezintă:

de astă-dată pentru Faust numa! cit acee-

soti de dialectică și umănunte

de paradă

de vorbe. Medicina o cunoaşte prea bine,
însă cl totusi o desprețueste, pe motivul că
“nu” oferă posibilitatea de a ajunge cînd-va
acolo,

în cit

să poată

prelungi. viuta

sai

să învie morții. Dreptul şi instituţiunile
“Tur Justinian la rîndul lor, îi par alit de
insuficiente, încit abia

menii

de

rînd.

logică. Faust

cind glume

Cit

pot saţisface pe oa-

despre

o in de asemenea

pe socoteala

ştiinţa

teo-

în ris, fă-

diferitelor. citate

biblice. Iusfirşit se întoarce spre magie, cu
care îşi încheie monologurile, dind loc scenelor vesele și din cale afară zburdalnice
ce sunt brodite pe tema întîmplărilor haziii
la curtea papei, a sultanului, cete. Lupta
interioară, chinul sufletesc al lui Faust, rămin însă la Marlowe pe al doilea plan.

Comparativ cu figura sinistră şi adincită

” în desperare a luf Faust,

cum

a creat-o

Goethe, eroul lui Marlowe pare a avea
ceva juvenil, ceva naiv. Pe ucest Faust cu
- maniere mal 'blinde, ajunge să] exalteze
posibilitatea realizărei chimerelor sale și
„el nu stă cituşi de puţin la cumpănă ași
da sufletul diavolului numa! cit să poată

avea parte de bunurile virţel.
Cea din urmă scenă ne înfăţişează peirea
eroului.

Ultimul

monolog al lui Fuust ex-

primă chinurile păcătosului înaintea expi-.
ăril greşelilor sale. La Marlowe însă nu
săsim pe Faust însufleţit de acel titanizn
caracteristic * sehepticilor secolului INĂ.
De la dînsul și. pînă la eroii, precum i-a
înţeles Byron, mat e mult; tot atit de mulţ
cit pînă la un” chip de Mantrcă, ce moare
cu pronia pe buze, și poate tot atit de de-
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parte, ca la acele naturi demonice, cari
rămin fidele convingerilor şi statorn.ce în
credinţa lor pînă la sfirșitul ssfirziturilor.

Abnegațiunea

al lui Marlowe

manifestată

o clasifice drept

cu greii

de acest Faust

pote cine-va

rezultat al

să

gindire,

un

ce izvorit din acțiunea mentală. Cer 24 de

ani acordaţi de Mefistofeles, Faust în petrece în veselie neturburată, gonind dela

sine orl-ce gînd la viitor.
scena

din urmă,

el ni

Şi

iată că

se arată

în

de odată

ca ființă serisnită, om desperat şi
gata u
implora graţie şi cruţare, invocind în
acut

scop, cînd ertare de la ucel dumnezeu,

de

care se Jepădase, cind îndurare de lu Iaucifer, înaintea căruia acum a început să
tremure. ÎI se înfăţişează întocmar sub
auspiciile pe cur i le cîntase corul în prologul dramei, prevestind căderea ce va

avea a o suferi pe urma sumeţiei şi egoizmului,

cu care încercase a se înălța

pe

aripi trufoase la regiuni inaccesibile.
Marlowe, a ținut cont, ca si o spunem

încă odată,—de

felul, cum. craii înțelese

lu.

crurile de lumea de pe acea vreme şi a
tratat subiectul în deplina consecință. In

.
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privinta

aceasta ne

spune

praf englez al lut Goethe,

exeelentul

G.

bio-

Il. Lewes,

„şi cu drept cuvînt: „Ou-ce altă înfăţişare,
fie mal înaltă, fie mal redusă, pe care ar
îi încereat-o să i-o dea Marlowe figurei lui

Faust, ar fi trebuit: să displacă publicului .
de pe atunci.

„putinţă
Faust

Căci acestuia

îi

era cu ne-

mar înainte de toate, să guste pe
sub

formă

de

poemă

filosofică, pre-

cum a coneeputo Goethe. Şi, dacă sar fi
făcut de pildă încercarea de a] salva cumva pe .acest. Faust, aceasta ar fi fost-o
“ureșeală şi mar mare, prin faptul, că-.sar
*

îi distrus purşi simplu

elementele

sagei

“populare cu întreg nimbul de tendinţe as«uns în ca şi inhorent spiritului vremi“.
Si e cert în adevăr,că ar

fi grecii. pentru

cine-va, să găsească, saii chiar să caute în
“drama lui Marlowe, ideca filozofică a unef
lupte omeneşti de natura interioară oare- .
care, acest motiv lipsind cu ilesăvirșire din
concepţia populară. Ilustrarea acestei teme
-pe motive mal profunde; simbolice, a fost
„rezervată secolelor AVIIL şi NIA.
Inainte de u trece Ia dezvoltarea ce a avut'o sagele despre Faust în aceste secole,

să ne oprim acum
rudite

cu

puţin la povestirilîne

aceste sue,

car

circulati

prin

secolul XVI, în diferite alte părti ale Eu. ropel. Ele excelează nu numa! prin oare„care afinitate extorioră cu legenda fuustiană,

dar sun
în t,
parte

"direct luate

Civilizaţiunea,
CI

chiar brodite pe motive

dintr'insa,

năprasnic

care

a strivit în cursul.

un. noian

Strimte

şi

cu toate

acestea

tradiţii
să

întreg de

vechi,

vedari

nu a

înlocuiască

putut
deodată

tot, şi fie că nici știința altoită pe întunericul medieval nu era în -tot-Va-una
destul de perfectă și convingătoare, încît
să fringă prejuuliciile înrădăcinate ale me. diulul social scufundat în superstițiuni, sait
„fe că şi omenirea nu se simţea destul de
eriergică a schimba cu ochir închiși ideile
vechi

pe

teoriile

vagi

ce veneaă

potop

peste ea, dar e de ajuns a spune; că oare-care

curent de îndoială

s'a

menţinut

şi

față de tot cc cra noii,

încă

multă

vreme.

Cu

toată mulțimea de lucruri nor ce a" pro.
dus-o descoperirea Americei, invenținnea
tipografiey şi multe alte experimente ovo- —lutive ale omenirel, accasta din umnă da
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totuși cite-odată dovadă de un sechepti“cism uimitor, care nu ni-l putem explica, decit pe tema r&zistenţer ce o desfăşura orl-ee lucru pînă la momentul cînd
-e scos cu desăvîrşire
din

starea

veche

de

inerție. Din acest amestec de impresii no!
şi reminiseenţe vechi, din aceste conflicte
ale trecutului falit cu viitorul biruitor, sa
plămădit acesf soiă de spirite exaltate, cari

ai devenit apol tipuri de ilustrare pentru
nesfirşita luptă cc şi-au dat o omenirea în
această epocă neastîmpărată și aprinsă de
rezvrătirea generală a spiritelor. Ast-fel să
nu ne mirăm dar, că un reformator biseri-

cesce ca

Luther,

este un moment

pus în

rînd cu un liber cugetător de calibrul lul
Faust, ducă o Francie întreagă, împreună cu

regele cl,

rid cu spasme

de satira nemi-

loasă, cu care biciueste un Rabaluis lumea

veche

catolico-feudală

şi dacă în

Spania

lănţuită de groaza inchiziției și fanatizmul
confesional, resare deodată figura unul Don
Juan. Şi acest Don Juan cu ciclul de basmuri și legende cel înconjoară, va să nu

mergem

mal departe, nu se dă cu un sin-

zu
“gur pas în lature, dinaintea curentului fie
losofic al veacului, dinaintea lut Faust,
" Intoemar ca şi Faust, Don Juan neagă

toate lucrurile. EI nu recunoaşte tradițiunile dominante, calcă în picioare poruncile dumnezeeşti deopotrivă cu legile ome-

neşti, duce viaţa cca mat desfrinată şi, gîn-

- dindu-se numar, cum ar putca să și îndestuleze poftele sale nesăţioase şi să guste
din toate plăcerile lumei, dă sufletul săi
iadului. Totuși între el şi Faust.c o mare
deosebire.

Iroul

doctor în ştiinţele

german

€ un

savant,

înalte, ceca-ce

e

îl face

că în legenda populară dinsul apare pe de
o
parte ca razvrătitor, dar își rezervă pe de
altă parte superioritatea omului iuvătăt, EL
a pornit răscoala în duhul sai numai de
inultă cartecită ştie,abia în urmă detot şidin
alte pricinY şi ginduri nesăbuite. Intrea
ga
înfăţişare a lui Faust îl dă oare-cum
un
rost ma! înalt,. înciţ pozează chiar ca profesor învățat şi îl vederi mereii în contact
cu cercurile universitare, cu discipoli de
tot felul, instruind cu stăruință pe famulul saii Wagner, ba editînd Şi autori vechi,

pe Terenţ

şi Plaut. Mar mult încă. Fi se

a

amorezează,

tot pe motive

oare-cum

- cla-

sice, de frumoasa Helena şi împinge ast-fel
personalitatea sa în nişte sfere cu desăvirşire ideale,

cum

nu le putea

visa decit

spiritele umaniste ale secolelor XV și XVI.
Toate aceste îi. lipsesc lui Don Juan. In
el 'zărim, la drept vorbind, numal cit pur
şi simplu pe eroul Spanie! -catolice, un hi-

dalgo croit după calapodul tipurilor de no:
bill, cară, apucaţi şi ci de curentul schepticismului general

devin

reacționară, nu a-

tit pe baza de convingeri
tema că le vine minunat
manifesta în acest mod

proprii, cât - pe
de bine a se."

zzomotos,

ducînd

războiii contra orl-ce ar fi sai sar ivi. Pe:
Faust îl conduce
le

cugetarea,

reilexiunea,—

pe Don Juan sentimentalitatea, și asta numa! cit ca substrat de manieră nobilă. Cel
«Pintiiă e în cît-va reprezentantul abstracțiunci nordice, germanice, al doilea ne-a:
rată oare-cum stilul acțiunilor pornite pe
inspirați dictate măr “mult de sîngele
ferbinte al sudului.
Ă
Dacă ne gîndim bine, pentru ce motiva
ales oare Goethe la crearea operei sale,
tocmal

clişeul legendei

germane,

credem

că. spiritul său fiu, liber de alt-fel de considerente prea naţionale, a îust cundus îucmal de unul din motivele expuse sus. Idea
munci! 'asidue a: spiritului omenesc îl convena

lui

Goethe. mult

mar

bine,

chiar

prin faptul, că avea să fic și mar. lesne
exprimată în forma literară şi poetică cu
decorurile artistice, în cari ă ştiut cl să o

îmbrace; creînd pe Faust al săi. Cit despre Don Juan, suntem dători să o spunem;
că figura acestuja cu nimbul ci sentimental,

„Şi-a găsit un alt adorator vrednic, pe Mozart. In această operă muzicală a eşit uou-

juanismul la adevăratul relief, dînd armonici miraculoase a tonurilor poate încă și
“mal multă posibilitate de a produce. efecte,

pe cari poezia war fi fost în stare-să le
aibă pe această temă nici odată. Nu trebue apoi să uităm că tipul lu Faust e mar
universal, prezinta un fond mat, vast ca
cel al lui Don Juan, şi, dacă cu toate a„ceste măiestrul Gounod sa hotărit a utiliza subiectul faustian, este. că el nu a în:
"sistat atit de mult asupra rolului lui Faust
însuși, ci mal virtos a exploatat partea ce
o are Margareta Tocmai! aci însă găsim și

>
DES

acea porțiune de donjuanism,
dează

care se tră-

şi în ciclul legendelor faustiane,

mai

ales prin laplul iubirel Xlargaretel,:ce iese
din cadrul tendenţios şi are numal cît ca-

racter sentimental.
Un. reflex curios al sagel lu Faustiîl în-

tilnim în poveştile lesesti privitoare Ja vestitul Pan Twardowski. Acest Faust al Po.
loniei a trăit sub numele de Twardowski
pe la sfirgitul secolului XV, în orașul Cracavia,

de

trecînd

mure

drept vrăjitor şi fer meeător

faimă.

Precum

oraşul Cracovia.

însuși figurează chiar între reminiseențele,

cu cari sunt întrețesute diferite versiuni
ale legendelor relative la Faust, e foarte
explicabil că motivele sagel nemieşti să.
se fi transmis pină în Polonia, unde s'aii
contopit

apoi

în gura

vulgului

cu

scria

de năzdrăvănii atribuite lur 'Pwardowski.
Şi acesta își vinde sufletul săii demonulur,
dupăce a încheiat cu el cunoscutul pact.
Numai că 'Twardowski nu e fiii de ţăran
ca Faust şi nici ieşit din sînul burghezimeă,
„ci face parte din vestita șleachtă, acea. .

clasă boerească, care a jucat în isturiu Poloniei pe vremea în chestiune un-roj atît
—

za
de interesant și se preta în consecință mult

mul bine ca sferă de activitate pentru is-

prăvile ce eraii

să delecteze. fantazia pu- .

blicului setos de ast-fel de naraţiuni. Acest

caşet special de nobleţii se poate ma! ales
constata în vorbele umflate ale eroului legender polone. Aşa de "exemplu, cînd
I'wardowski înccarcă să violeze pactul în- .
cheiat, dracul îi aduce cu ostentaţiune a-

minte, că omul de neam (şleuhta polonă)
nu "ȘI căleă nici cînd cuvîntul! Pe lingă
asta, în legenda cracoviană se mal ivese

incă şi diferite alte nuanțe.de conceptie, dictate de împrejurări locale şi condițiuni
naționale: In special se” may adaog la trăsăturile mai mult saă mar puţin identice,
scene, în cari îşi are un rol însemnat şi
cochetăria. femeiască. Apoi dăm Şi deosumă

de suplemente,

lor Polonilor

brodite pe tema

Mickiewicz . sa folosit

legendar,

relațiuni:

cu Evreii. Cunoscutul - poct
de

acest material

creînd frumoasa sa baladă Pani

Twardowska.

|

!

III

Set

=

Îa

[iteraților

germani până

.

tat mina

E]

We egeuda

“Din fazele legen
- faustiane,
dei
precum
le-am putut urmări pînă aci, am văzut că

primele fire ale. sagei porneaii de la nişte
rădăcini sădite adinc în stratul popular. .
Toţi aceşti Fauşti cu formele lor de dezvoltare primitivă se prezintă ca un fel de
eroi ce staii la hotarele lumei medievale şi

a epocel moderne. Personalitatea liberecugetătorului este încă învăluită în nimbul cabalisticei şi magiei, sferă de activitate

ce era consideratii ca condamnată de obştia

lumească

şi clasată ca păcat și răzvrătire.

Asta nu împedica însii ca tagma cclor că-

7uţi în greşală şi

școala

lor să devină

o-

bieetul unel curiozități tot atit de generale,
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şi poveştile despre aceşti Fauşti
mar mult
“sai mal putin autentică,să atragă
în secolul

„XVIII

asupra

lor

în

Slirşit şi atențiunea

literaţilor de samă. Odată

en era luptex

or

de tendințe

de.critică,

—

cum se

prea limurit in cartea lu Spiss, —tre văd
buiaă

să fie utilizate și ele, în prima linie
ca avant„ardă „lu asaltul mare,ce avea
să '] dea
în curind ecclul luminei chao
sulur întu

nerec de prejudicir:

In adevăr literaţii secolului XVII
I ai pus
cu oare-care lăcomie. mina pe
poveștile
acesțe. naive, făcînd din ele obie
ctul uney
serii de simbolizări care de care
mat artistice. Din vrăjitor şi hoscar sa
făcut o în„lividualitate superioară; pe omul
răă şi, pă“cătos ce sa lepădat de credinţa
sa, veacurile

XVIII şi XIX

losof,

care,

Pau transformatîn fi

simțindu-se

nesatisfăcut

concepţia metafizică a lumer
din epoca

„protestează prin luptă

pe față. Şi iată

cu

sa,

că
„teoriile aceste nu numar
că nu sunt condamnate, precum var fi întîmpla
t asta fără
nici un apel cu cite-va decenir
înainte, dar

pă

ce începea între sîndirea liberă
si tradiţiuni, aceste legende garnisite
cu uri de.

di
deşteaptă din potrivă
celor mal de

samă,

simpatiile spiritelor
cari văd

în Faust

pe

eroul renasterii omcnirei întregi. La toate
aceste se mal asociază însă şi o altă împre-

jurare, care face ca figura lui Faust să devină şi may populară încă de cum era înainte. Principiul individualizmului, care "ȘI
luase pe la inca acestul secol o dezvoltare
neobiciuită, zărea în acelaşi Faust nu numal cît o simbolizare a ideel filosolice în
deobşte, dar întruparea tuturor ideilor ce
se rezuma în el sub titlul de cugetător»
critic şi protestator neclintit contra a tot

ce se împotrivea spiritului impetuos si năprasnie al individualizmului.
|
Dintre literați! germani at secolului
AVIII a fost Lessing cel Mintii, care sa

interesat de legendele

faustiane. Vestitul

critic. şi dramaturg s'a şi încercat în cite-va
rînduri să facă din acest material legendar
o dramă, numa! că nui-a fost dat de soartă
a'i aducela îndeplinire această operă. Po-

sedăm numai cîte-va fragmente și scene,
din cari abia se poate cunoaște, în ce fel
anume

era să se dezvolte

această lucrare

a sa. Atit se

pcate

totuşi

vedea,

că 'pe

Lessing îl interesa înainte de toate acca
parte a age, “în care culmina mai ales
năzuinţele curat teoretice ale lui Faust şi setea sa. de ştiinţă. Reiesă de asemenea din
aceste începuturi de lucrare, că în lupta
cu duhul răii acest Faust al lui Lessing
trebuia să iasă învingător. Mefistoteles şi
diavoli! să! aud glasul îngerului care le
zico: „Nu vă mal căzniti în zadar; izbînda
asupra omemrei și ştiinţei nu poate fra

voastră;
om

cu

dumnezeirea nu Pa
darurile

înzestrat pe

suileteştii cele mat

alese,

pentru ca săl facă. nefericit“.
După Lessing sa apucat apol un alt scrii.
tor distins a prelucra

anume

saga

lut

Faust,

și

Friedrich Miiller, saii cum îl pore-

cleşte cu

ilrag literatura germană,

Maler

Miiller. In fragmentul saii „Viaţa lui Faust“,
cea apărut pe lu 1778,

se exp imă pe tema

Sage acea mişare impetuoasă a spiritelor,
pe care literatura nemțească, cum am mal
pomenit odată, - a supranumnit-o, Perioada
Furtunoasă“. (Sturm und Drangperiode).

Aci misteriosul şi învățatul

doctor ni se

prezintă ca genii brutal, cam.

după: gus-

DN

tul deceniului

al şeap scleă din acel secol,

destrăbălut în toată înfățișarea sa şi une-or

pătimaşa

culme. ;Din

copilărie deja“,

scrie Miller în precuvîntarea sa, Fausta.
fost pentru mine un eroi de predilecţiune,
fiind că îmi făcea impresia unei fiinţe su-'
perioare. „Vedeam

bine sama

în cl un om, care îşi dă

de toate puterile sale și, sim»

țind strimtoarea în care îl silea să existe

soarta sa, se trudea din răsputeri să iasă
din cercul acest îngust. Zăream apoi în,
Faust

un

om,

ce avea în sine destulă băr-

băţie pentru ca să înfringă
ce i Sar pune

toate pedicele..

în cale și, tocmai

pentru-că

nu mat ştia cum să înlăture. imposibilită-ţile de cari se lovea în ardoarea rivnei
sale de u aflu toate,—se

hotărişte

în cele:

din urmă a încheia pactul cu iadul“,
In adevăr scrierea lut Miller ne şi simbolizează sub acest raport întreaga mişcare a reprezentanţilor „Perioadei Furtunoasc“ în literatura germană, imaginînd
de exemplu o adunarea diavolilor sub preşedințiă şefului demonilor. Lucifer începe

el însuși prina se plînge de ticăloşia
lume
şi defectele

neamului

omenese

degenerat,

a

zicând,

că

meseria

sa drăcească

a

adevărată mizerie faţă de ast-[el de

ajuns

o

ființe

stricate. „Nu ma! sunt nică eroi“, exclamă
Lucifer, - „nici oameni de cei îndrăzneți, cu cari. at putea să. începi ceva ; sunt nişte
păcătoşi, toti câți în vedeti !& Diavolul au-

rului, cel al

voluptățer şi

nu

mar

puţin

cel al literaiurei, se asociază la aceste tin

gueli ale

stăpînuluiși ajung

cu

toții la

concluzia finală, că dacă lucrurile nu se
vor; îndrepta, iadul trebue să dea faliment.
Unicul Mefistofeles găseşte că afacerile nu
stai tocma! aşa prost şi pomeneşte despre

Faust, care prezintă un

caz

de

excepţie

fenomenală, fiind om în toată puterea cuvîntului, cu care face să se ocupe drăcimea intreagă... Toate aceste bazaconil o-

glindesc de minune manifestările de impetuozitate, de entusiazm și de zbucium
desperat ce-l producea „Epoca Furtunoasă“
a geniilor acelui decenii. Scrierea lui Ma„ler Miiller este inspirată pe întreg de a-ceste porniri ale tineretului deșteptat din
letargia tradiţiilor, porniri cari ai căzut

în aşa extrem,
face din

încît Sai terminat prin a

schepticizm o dogmă

şi ai

îm-

pins principile. negaţiunei şi anihilărer trecutulul cu: tot ce a fost în el, pînă laabsurd.
Mult mal adine Pa- pătruns pe Faust un
alt părtaş al aceleiaşi epocă şi amic personal al lut Goethe, adică Maximilian Klinger. Un destin «destul de curios îl aruncase pe acest om de talent tocmat în imperiul rus. “Fusese acolo mai întiiu: pre-,
ceptor la marele duce Paul Petroviti, iar
în urmă a fost pus în capul cîtor-va instituțiuni culturale înalte. Aceste împrejurări

extraordinare

aă

făcut

că la Klin-

'Ber tendințele „Epocel Furtunoase“ să,nu
rămînă

numay

croite pe tema literară

îilo-

sofică şi religioasă, ci să se îndrepte și în
direcţiune. politică, ceeă-ce se vede foarte
bine din romanele acestui seriitor. Raporturile

sociale din acea

vreme,

precum

rii

le zugrăveşte Klinger în aceste scrieri ule
sale, denot ! ce-y drept, un fond de pesi.
miza profund, care predomneu în suiletul
său

cu

mult maf

inainte:

şi ciștigase prin

convingerile - no! întrate în spiritul serii .
torului, încă şi mal mult teren. Dealtmin.
t relca Rlinger era şi unul din cel mar în

i

focaţi

adepţi ar

credincios

moarte.
Romanul

lui Rousseau

doctrinelor
lut Klinger

acestua

și a rămas
pină

la

poartă același titlu

ea şi scrierea lui Maler Miiller şi a fost
publicat la Petersburg pe. la anul 1791.
Autorul însuşi Pa clasificat între roinanele
sale așa zise filosofic - şi lucrul acesta pare
oare cum destul de caracteristic. Se vede
adică de aci deja, că în acest Faust noi

nu

€ atinsă de cit chestie pur filosofică,

pe care autorul ecarcă a o releva prin nişte
imagini artistice extraordinur de reuşite.

Acest roman

îl găsim de fapt atit. ca gen

cit şi în ce priveste moinentul apariției
sale, cum am zice, în rînd strîns cu publicațiunile de caracter nu mai puţin filosofic,
cum eraă de pildă „Wilhelin Meister“ sa

» Wahlverwandtschaften“ de Gocthe, cum
"erai dramele lirice alelui Byron și cu
era chiar poezia simbolică a Iul Sehiller
„Cintecul Clopotuluti,
— fâră a se putea mă:
sura cu toate aceste cu acel Faust filusefie, la care lucra acum şi Gocthe.
Rlinger a avut ideea dea aduce în seri:
crea sa şi o inovație, substituind tipului

-Z.

-p?

faustianu pe tiposrafal

de

Mainz,

lohanu

Faust (sati Fust), care a trăit, cum ştim, în
veacul AV, şi a fost tovarășul meşterului
Gutenberg, sai cum pretind unil, chiar a-

devăratul iniţiator lu inventarea

tipogra-

fiei. Volnicia pe care a comis'o Klinger,
ca Să zicem aşa, prin această împestrițare
a sugel faustiane, apare întru cît va seu-.

zată prin intenţiunea ce o urmăria, el, de
a da adisă personalităţi! lui Faust-un caşet particular,

şi anume

calitatea de înte-

meiător al nouei arte a scrisuluic + semne
am'oma'ice. Acest Faust e om cu familie,
Graţie obscurantizmului ce-l: înconjoară,
“învățatul om nu poate trage nici un profit din iscusita, sa descoperire şi e amenini
ţat

să

moară

nefericitul

om

de

foame.

Dus

se hotărişte

la

desperare,

a invoca ajuto-

rul necuratului. La început îl obsedează
mult îndoelile, dacă e bine ce face, şi el
devine o bucată de vreme prada nelinișter
celei may. straşnice,
gindindu-se pe de-.
o parte la chinurile grozave tradiționale ce'1
sunt asigurate

pe

lumea

cca-Paltă,

pe de

altă parte însă şi la suprema fericire, ce
va simţi-o între alţi muritori cu acel nume

„

mare, care avea săy rămînă pe lume. Cw
toate bunele sfaturi ce'i le dă în ultimul
„moment geniul omenirei, îndemniîndu-l la:
smerenie,

răbdare

şi credinţă,

Faust

în ispită şi se dă sataner:
De

aci înainte,

cade

scrierea luy Klinger ia o

turnură satirică. El ne descrie între altele
un banchet; al iadului cu tot felul de re.
prezentaţi! hazlii. Medicina joacă menuet

cu şarielania, pe cînd moartea face muzică cu coșuleţuri pline de aur. Intro
ca-

lească trasă în loe de cui, de slăbiciune
şi înşelălorie, se zăresc primblindu- -se politca cu feologia, una ţinînd în mînă paloşul,
iar cea-Valtă o făclie, ete. Pactul, identic:
de alt-fel,il încheie Faust de astă dată cu
Leviatan, nu cu Metistofeles. Asemenca şi
chestiile, asupra căror îl tot întreabă Faust
pe savantul demon, variază faţă de întrebările ce le „pune vechiul Faust lu Mefistofeles. Leviatan în urati lumea excluziv
în culori sinistre,$* pri zizită, cum am zice,
numai

cît

reversul

:nnuuter.

şi

nu

partea

luminoasă, la car» <c iştepta acreditatul
sii. Ala! ales Germania, o înfățişcază demonul

în stare

nriţă1» tot,

Pretutindenea,
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numai cit scholasticizm, chipuri de senrori
fcodali, mergind păreche cu balauri, piețe,

unde dirigătoria, face tîrg cu supușii tăroi
$. a. m. In toate locurile numar cit abuz,

tiranie, turpitudini sociale de ultima cate-

gorie.

Ca demonstraţiune

palpabilă,

Faust

ordonă draculuY să salvoze pe un înecat.
Drept recunoştinţă salvatul dezonorează
nevasta lui Faust și o jăfuiezte.

Aceste tirade ale lu! Klinger,
— abstracție făcînd de aparenţa lor extrem - de for-

tată, - denotă scîrba profundă ce o simţea
acest scriitor față de ticăloşiile sociale, pe
cari avuse prilej a le constata, nu atit în
țara

sa natală, ca

remasă

în

urmă

în acea

cu

Rusie

civilizația,

din întîmplare o cunoscuse
bine.

Această

vastă

pe

autorul

parte a cărţii lui

și

care

prea

Klinger

a

şi fost estimată, cu toate defectele ce le
are din alte puncte de vedere, ca un spe:

cimen de cugetare şi judecată

peste

mă-

sură de fină şi adinc simţită..
Din Jabirin-

tul. contrasturilor în lucrurile lumești, din

halul de ncdreptiiţi, asupriri și călcări de
lege ce le-a văzut autorul comitindu-se
pe fie care clipă în numele slăviter civili-

“td

zatiuni, el, discipulul lu! Rousseau, acer-cat să demonstreze sublima şi nobila înfăţi-şare, cetrebue să o fi avut omul în momen.

tul creaţiunei,

în starea sa de ființă naivă,

necivilizatii. Numar cît că soluțiunea pe care:
crede el a o găsila toate aceste, este con-

ducerea

omului prin

sine. însuşi,

încrede:

rea sa oarbă în puterea virtaţii ,- soluţi-

une

în adevăr

confuză,

artificială, metafi--

zică. Dar să nu uităm iarăsă,. că nici nu.
putea, un hlinger să ne dea alt-ceva, de:
oare-ce se afla stăpinit de ideile epocer'
de atitea orl menţionate, epocă care solicita
de la viaţă, nu ccea-ce putea dinsa să.

dea,

ci o armonie

suprafirească,

o perlec-.

țiune fantastică. Acest soiii de pesimizin
după croiala lui Klingur, se ivește însă fa-«tal, de cite orl ne dăm pradă unor închipu-ici minciunoase asuvra vieţei, precum eraă
acele dominante în „Epoca Furtunoasă“ și.
cari ai produs pe acești Fauşti improvi-zati de a doua mină.
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Iv.
,

SÎnceputuzile

dul

dramei

[ui

metafizic

dp

oethe

3

.

[en

din sa.

„Este un Îmern afară de ori ce îndoeală,
«că pe Goethe-Vaă interesat lesendele fau-

stiane foarte de timpurii şi e mar mult de !
cit probabil, că trebue să-l fi fost excitat
acest deosebit interes dejaca copil, cu prilejul păpuşeriilor ce se înscenaii pe această
temă. Astfel ideca de a utiliza aceste materialuri populere în poezie, Va și preocupat
din primil any ai activităţii sale literare.
.
Constatat

este

că

dinsul

a început

a'șI a-

încă pe cînd studiala Strasshurg și anum
e
odată cu încercările sale relative la drama
“Gâtz von Berlichingen. Anticitaţile Ger-

imanici exercitaii în genera]: asupra

spiri-

.

ranja preparativele pentru această lucrare

tului lui Ciozthe, mar ales în epoca juneter

sale,

un

farmec

irezistibil,

în cit

aceste

două figuri impozante ale secolului XVI
“erati făcute ca înadins să'l impresioneze."
Faust, ca și Gotz, îl entuziasmaă prin înfătişarea lor de cusstatori îndrăzneţi și oae
ment independenți şi fără teamă, resuseitind în mintea -tinărului și genialuluY poet
o sumă de idealuri, după cari era să'şi
plăzmuiască el diferitele chipuri mărete,
cele a şi

creat

în

urmă

în operele

sale.

Deja în figura fantazită a lur Werther, pe

care a creat'o în romanul său de senzație
scris la Strasshury, găsim oare cari trăsă-

tură caracteristice ce ne indică, că prototipul lut Faust îl preocupă necurmat. Citirea
şi cercetările asiduc, pe: car lea continuat apot Goethe în cel trer, patru any ur-

mători, precum și toate cite le-a mai văzut,

le-a observat şi cîte ian mai trecut prin cale
şi prin minic, ai adus fireşte şi aceste prime motive asupra sagei despre Faust la. .o fază de dezvoltare, dacă nu chiar de maturitate. Ele cerea în fine să fie puse pe

hirtie,

în

cit le găsim în cele din urmă

(la 1774) redactate sub formă de-diferite
scene dramatice. Goethe le şi citește în

AS

luna Septembre din acel an lui Klopstock,
iar după ce le mur amplifică şi le revede,
“Ie arată în primă-vara anului 1775 și amiculul Friedrich Iakohi.
|
Această primă redacţie a operel lu Goe
the cuprinde întiiul monolog, discuțiunea
cu Wagner, epizodul cu Margareta, ex.
ceptînd scenele de la fintînă, ete. Moartea
lui

Valentin

a

fost adăogată

mal tirziă,

deopotrivă cu oare-cari modificări la. scena
din închisoare. In toamna anului 1775 ai

fost. apor schițate scena cu primblurea și
primele dnuă dialoguri ale lur Faust cu

Metistoleles.

Redaetate

definitiv

fost convorbirea lui Mefistofeles
polul

“şi

cite-va

tablouri. Acest

însă

aă

cu discicomplex

de fragmente ne arată totuşi o desăvirșire
oare-care a cuprinsulu) operei în conformitate cu temele, după cari îşi brodise (focthe pe atunci planul lucrăril,- In această
formă dar îl şi cunoşteaii pe Faust toți, câţi
erati atunci în relaţiuni amicale cu poetul

Şi precum

luY însuşi.îl plăcea

foarte mult

a citi lucrările sale in cercul prieteneze, co

se întrunea de obiceiii sările la palatul ducelui de Sachsen Weimar, mediul acest de

“19

Ă

apreciatori fini a și putut în curi
nd să "să
dea sama de valoarea exchisă
a acestey
opere extra ordinare atit, Drin
cuprins, cit

şi prin forma

neobicinnită poetică.

„Atunci

deja Merk, unul din Dărtaşil acel
el tovărășir

intime,

zicea Şi

cu bun

cuvint,

că într

eg
Faust este un ce furat din sînul
firer ome-

neștI şi identic cu natura însăș
i.
Lumea

-

de "'mprejur de asemenea n'a
întîr-

ziat
a atla despre delisioasa

seriere a geni

alului autor; lbrarir se îndesaii
cu propuneri,

care de care mar măgulitoare,
Goethe însă.

păstră manuscriptul netipări
t.Ca cu un copil

resfățat al fantaziel sale, Gocthe
se tot ocupa.
din noă cu cl şi,- găsind în oare
le sale de
iospirațiune tainică oare cum un
farmec deosebit de a se delecta numar cu
dinsul, tot
dezmerda aceiași idee favorită
. Neputând
lungă vreme să se. despartă
de această
creațiune a sa, el a luat îu fine
mauuscriptul îngălbinit ŞI uzat cu sine
la prima sa
călătorie în Italia,
ÎN
Acest lucru destul de înscniuă
t în viața
lut
Goethe,

cade în primă-vara

anului

1788.
- In parcul istorie de la Vill
a Borgheze a a-:
vat loc

acca

memorabilă

recitire

şi pro-

|
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prie reapreciare

critică a lui Faust,

după.

care Goethe s'a găsit din noii satisfăcut cu
concepțiunea şi planul vechii

al plăzmuirei

sale artistice şi, reconstituindu'și dispoziția
de autor, de care era însufleţit cu 11 ant
înainte, a may scris scena cu bucătăria vrăjitorească, revizuind și poleind şi cite ceva
din scenele deja gata de'înainte. La 1790
a Şi apărut în tomul al şeaptelea al operelor sale partea, cum am zice, de tot isprăvită din Faust şi anume sub titlul „Frag-

ment“. Diferite “părticele
definitiv scrise,

ale operei, deşi

nu ait fost cu toate aceste

încă date publicităţii, probabil pentru că
nu ieşise după gustul şi placul acum extrem
de rafinat al poetului.
Goethea ţinut să scoată la lumina zileri în
acest fragment numat: Primul monolog, finalul din pactul încheiat cu Mefisitofeles pină
la cuvintele „Und was der ganzen Menschheit
zugelheilt ist“, convorbirea lul Mefistofeles cu

discipolul, scenele cu Margareta pînă la întîlnirea în biserică și monologul lu! Faust în
peşteră. De la 1795 în colo Goethe se ocupă
din noii cu Faust, discută în această privință mult cu Schiller și prelucrează, pe

ol

cit se pare, al doilea

monolog al lui Faușt

şi convorbirea întiia cu Mefi
stofeles. La
1500 el may adaogă la cele scris
e, încă scena

de pe muntele Broken şi cpizodul
relativ

la moartea lui Valentin, Impr
imarea părții
întîi complete a operei nu
se efectuază cu
“toate aceste de cit în prim
ă-vara viitoare
a anului 1808.

La 1797, cînd Goethe îşi relu
ase dupăo
mică întrerupere din noi firul
de .preocupațiuni consacrate fovorituluy
sai subiecţ
faustian, marele săi tovarăș
de activitate,
Schiller, s'a pronunțat în una
din zile

foarte caracteristice în priv
ința întreprinderei delicate literare a amic
ului, Această
opiniune, cu atît mar inte
resantă, că vine
din partea unui Om, ce însu
şi era poet și

critic genial, merită toată atenţiun
ea nvastră şi o reproduce deci textual:
-„Intreg subiectul din Faust
nu poate să
se lipsească, cu toată esența
sa artistică de
oare-cari detalii de simbolizare
impuse prin

necesitate.

Acesta

e

punctul.

de

vede

re,
de la care pleacă şi planul
d-tale. „Forma.
dublă a fire! omeneşti, precum
reiese dinsa
din cumpăna învederată ce
caută să şi-o.

2

țină omul ca făptura divină față de omul
“material, nu trebue scăpată din ochi, iîmposibil fiind de a insista numa! cît asupra
fabulei şi a porni drept de aci spre idea

lucrului ca atare. Cu' un cuvînt, Faust trebue să satisfacă în acelaşi timp nu numat.

cît cerinţele filosofice, dar şi cele poetice.
Chiar tema bucăţei în sine are irebuință
de raporturi filosofice cu subiectul, pute.

rea creatoare

a imaginărel

trebuind

să fie

subordonată întregel idey.*
„ "nsuşiGroethe pare a fi împărtăşit pe deplin
aceste vederi ale lui Schiller.căci el se pro.
nunță, deşi-mai tîrziă (1827), cam în același
sens determinativ asupra operei sale propri!

zicînd :

i

„Caracterul lui Faust, în faza de dezvoitare, la care a fost ridicat de către con-

cepţia lumească contimporană din starea.
radimentară a plăzmuirei populare, e ca-

racterul

unui om, ce se mistue

în lupta ne.

răbdătoare cu nevoile existenţei păminteşti,

văzind

unicul

sâit ideal de

fericireîn

ciş

tizarea acelei științe înalta, care singură «e
în stare a-l compensa în stăruințele sale

înalte,—unut

om care, izbindu-se de strim-

torile lumer nu poate
„cirea

căutată“,

găsi nicl-odată feri-

Să urmărim însă de aproape
nea acestei idei constitutive a

expresiupoeme! luy

“Goethe şi să cercăma stabili may preci
s acest profund caracter cu Cugetări ideal
iste,

zguduit pînă în

temelie,

aţiţat

de

pofta

criticei, minat de scheptiesmul ncîm
păcat
şi are inaugurează seria tipurilor.
generale

7

“a istoriei nour.

Ne vom

întoarce în scopul

„acesta la scena întiia a dramer
şi anunte
la primele două monologuri ule
lui Faust,
unde avem

să găsim trăsăturile fundamen-.

tale, din cari se alcătuese punctele
de plecare spre lumea de idek improviz
ată în |
opera lui Goethe.
„
Ocupaţiunile asidue ale lui Faus
t cu fi-

losofia, dreptul, mediciaa Şi teologia
, îl u-

duc încet

la conștiința

dureros—ridiculă

că e un ignorant, cum era
şi înainte şi că
toată învățătura s: e muncă
fără nici un

spor. El înțelege cu alte cuvinte,
că oamenil nu sunt chemaţi a şti prea
multe și
convingerea aceasta îi pricinue
şte nişte
chinuri, cari îl duc la desperarea
cea ma!
crudă.

DA

Und sehe, dass wir nichis wissen linnen!
Das will mir schier das Herz verbrennen,..

Aceste cuvinte din monologul lui Faust
ne ilustrează perfect starea de tortură a,

sufletului săi. Să

vedem

acum

ajuns el la concluziunile
ciel întregei sale.

în

asupra

învățături.

Ce

ce

fel

zădărniînţelege

el de fapt sub știința pozilivă, ce. căuta
el să cunoască şi să ştie și ce ma putut găsiîn învăţătura întreprinsă? Să vedem apol şi la ce rezultatele se aştepta el
pe urmă opintirilor sale studioase şi ce
țintă specială urmărea cercetările sale
mai

de samă.

Răspunsurile la aceste între-

bări le găsim în parte în versurile :
Dass ich erkenne, was die Wel,,
În innersten zusammenhiilt,

Schau alle Wirkenskroft und Samen...

.. Wo fass ich dich, unendliche Natur ?
Huch Briste, wo ?. Quvilen alles Lebens,

in denen Himmel

und I*de hăngt.. :

lată deci ce vroia Faust : Si pătrundă
misterele creaţiunei, să străbată cu ochiul
taina

puterilor

naturel,

„mintea sa firea întreagă

să

a

cuprindă

lucrurilor,

cu

să
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înțeleagă izvoarele vieței, rădăcinile

tenței omului

exis-

şi ale tuturor lucrurilor de pe

pămint şi cer. Aceste toate solicitate atit

de absolut, necondiţionat, ştiinţa nu i
le
putea dezlega şi stăruinţele sale erai dar
greşite din capul locului, căcy "răspunsuri
de acest soiă nu poate să -dea de cit
cre.
dinţa pentru omul credincios. Prin credința

se “ezolv toate, pentru că ea nu cunoaşte
"nici o limită, nici o dificultate
; pentru
ea totul este clar, simplu, uşor de
înțeles.

Faust însă a perdut de mult această
credinţă nestrămutată vie ȘI naivă, de vreme
ce zice :

Mich plagen keine Skrupel noch Zuweif, 1*),
Fiirehte mich vveder vo' Holle noch Teufel
.:
„„„iAllein mir fehlt der Glaube.

Faust a ajuns, cum am zice, pe panta
mebfizică. De aci şi amărăciunea sa
ex-primată de asemenea admirabil de
bine
prin exclamarea următoarelor

cuvinte:

*)Cuviatul „Zweifel + are ati. crim

se 'vede
“din versul ce urmează, ințelesul de
,,neincredere* în dogmele religioase „nu de
»„aedome=
dire': propriii zisă.

DE

Dofiir isi mir auch

alle Freud entrissen,

Este lesne: “de alt-fel, a preciza linia de va-

riație, ce o arată uceste diferenţe de con
cepţie a lumey. Cea dintiiă e epică, saii

mal bine zis,

naivă-religioasă

sează

pe credinţă,

excluziv

şi

negind

se
tot

hbuce

ar putea să ne aducă învățătura. Cea «le
mijloc e concepţia metafizică, în stadiul
căreia îl găsim pe Faust, fiind-că strue a
aduce în armonie credinta cu ştiinţa. EL încurcă însă chestiunile ştiinţifice cu cele religioase, referindu-se la ştiinţă din punct
de vedere religios şi substituind chestiunilor religioase substraturi științifice A treia
însă, la care Faust nu ajunge, este concepţia, curat ştiinţifică,

care

nu pleacă

de cît

de la cercetări ficute numai pe calea ştiinţer

şi a raţionamentului, fără a se atinge cituşi

de puţin de sfera argumentelor religicl, lăsînd... cele ce.sunt ale cezarului, numai cît
acestuia şi cele ale lux dumnezeii. .. numal
lui dumnezeii.
La Goethe, Faust se găseşte, cum am zis,
în stadiul din mijloc, prezintă adică carac.
terele omului cu concepțiuni metafizice. Cu

7

> toate acestea el nu
al AVI-lea, şi nici
lasticul naiv ce se
Bacco de Verulam

.—

e metalizicul secțlului:: ii
nu zărim în el peseligadapă din serierile Tiny
sai care se mulţumetă

cu ori-ce fel de cercctiiri, numai

cercetări

să fie, Acest Faust al lut Goethe este un
metafizic al finel secolului ul XVIII-lea. EI
singur vede şi simte şubrezenia concejițici
sale lumești și este convins şi de un alt
lucru, adică, că puterea şi posibilitatea
noastră de a înțelege, cunoaşte şi a explica
lucrurile,

subieclivă.
cu un

om

este limitată şi înainte de toate

Cînd trebue

să

stea de

vorbă

ordinar, cu un scholast de rînd,

cu un. discipol ca Wagner, atunci se manifest la Faust întreg criticismul şi la perorațiunile scholasticulu! îngîmfat răspunde

cu

aluziuni

ironice, desfidind

ideile meta-

fizice. Niumal cind e singur cu sine, Faust
devine
cu totul altul. Atunci se afundă în
gindurile sale secrete şi toată valma îndoelilor şi cugetărilor sale bănuitoare îl
împresoară de odată, nimicind pînă şi cele

din urmă puncte

să'șI “găsească
turmentat.

de razăm,

reculegerea

în cari credea

spiritului

sări

Această suleriuță suil6tească, care o găsim:
de altmitrelea deja exprimată într'o scriereanterioară

a

lui

Goethe,

în

romanul

du”

intitulat „Suferințele 'Tinăruluy Werther“,
era pentru sfirşitul veacului al XVIII-lea.şi
începutul veacului al INX-lea un fel de
apariție epidemică, pe “Găre francezi! a nu-

mit-o foarte caracteristic „Mal de siecle,
lărgind în cît-va numirea ce i-o dăduse:
nemți! cu cuvintul „YWeltschmerz*. Vom

analiza

mai

psihic,

pentru

de

aproape

acest

a cărui! ilustrațiune

fenomen
a găsit:

Go -the în Faust prilej atit de indăminatec..

ep

„Su

fiat am

CD terminarea
tafe

Ânde,

wcaa du fiat | —

metivefer
- din

Suferinţa lumească,

[undamen-

dramă.

a cărei reprezentant

atit de fidel pare a fi Faust cu înfăţişarea
sa de tip universal, este rezultatul exc! ziv al luptei spirituăle interne şi al ncdomeririlor impetuoase în ce priveşte .con
cepția adevărată a lume. De cit indivi
dualitatea lui Faust are în caracteristica
el oare-cari puncte, ce 1 deosebesc întrucitva de cealaltă lume cuprinsă de această.
suferinţă generală. Căci aşa, cum ni se |
prezintă el în scena întiia a drame lu!
„Goethe, el ne apare, ca să mă servesc de
o expresiune drastică, ca un fel de mu:
“cenic al gîndirel metafizice, Pentru dinsul
nu există de cit interese de stiință pur

“teoretice.

In trinsele singure

îşi găseste el

prihana vieţel, cu ele se dezamăgeste,
din
ele decurg toate suferințele şi chinu
rile,
-cel zbuciumă, mereii, +
.
Deznădăjdurea, la care ajunge Faus
t în
urma

leac

puce

zădarnicel sale încercări

în

învăţătură,

de

îl îndeamnă

de magie : „Drum

hab

„Mag'e ergeben... 1“ In veacul

„cerea de la schepticizn la

a găsi

să

se

a-

ich mich der.

XVIŢI

cugetări

tre

fan

tastice era un lucru aproape de
toate ziele şi în cît-va foarte firesc,
Cine nu'și
„găsea pacea sufletească în ştiinţă,
nu risca
„prea

mult

cu acest salto mortale în lumea

ficțiunilor şi căuta cu patimă chiar
mijloacele oculte, recurgea -la ajuto
rul ma
giel sat alerga la alte expediente
de condiţii une oră de tot triviale, ca
să se punăîn

“comunicaţiune cu sfera misterioa
să a necunos cutului. De aceea invocaţiunea
duhului
:Pămiîntului de către Faust, se
şi arată ca
ua ce,

menit

a

simboliza

obicinuința,

la
-care ajunsese generaţia epocei
în chestiune.
In cuvintele”ce le rosteste duhu
l în mo
„mentul dispariţiei :, Du g'eichst
dem Geist,
„den du begreifst, nichi mir“,
vedem de

GI
altminterlea ceă
cum

că omul

mar

este

bună: explicațiune,:

luat in acest

caz drept”

ființă legată de subiectivitatea sa proprie,
care îl împiedecă a pătrunde cu pricepe-:

rea sa, mal departe de cât îl este dat
de
ilre şi că numai sub anume condițiuni
a-

cest horizont' limitat

de

poate întru cit-va lărgi,

pricepere,

|

i se:

Intreagă această scenă, cu Sfirşitul mo.

nologului

întii, cuprinde

atita adevăr sim.

bolistic şi ascunde convingeri atit de adinci şi vii, în cit nu ne poate remînea .

„Biel o îndoială că aci ne găsim în fața unor lucruri ce trebu: să le fi chiar trăit po-

ctul în viața sa. Nu

de

geaba

ne

spune.

el în scrierea sa ulterioară „»Dichlung und
Wahrheil“, unde ne descrie viața sa la

Strassburg : „Pam

pus şi eii, întocmal ca

Faust, să studiez diferitele ramure ale
ştiinţei, însă, numar prea curind am ajuns la.

“convingerea, că urmăresc lucruri zadarnice.

Pe de altă parte: însă raporturile mele cu:
viața practică, făceaă ca nemultămirea meu!

si crească pe zi cetrecea şisă

mi

se mă”

rească tot mal mult chinurile din suflet“,
Ast-fel putem dar dedice. din monologul

-
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Dia
întiiii

al lui

Faust

următoarele teme:

1.

Imposibilitatea de a găsi mulțămire și linişte cu concepția lumească dată ;—2. Ne.
sarea ştiinţei şi învățăturej, pentru
că ele
nu sunt în stare a îndestula trebuințele
închipuite şi formulate de-Faust 3—d.
Inelinarea sa către magie ;—1. Gîndul perpetuu,
.

ce ] chinueşte pe Faust, că
omului îi e
inaccesibilă o cunoaştere abiolută
a taine-

lor fire, gînd pe care i Pa sugerat
duhul
pămîntului. Cu un cuvint, în acest
monolog se rezuma toate acele motive
profunde

"de contradicţie,

cari produc apoi conflictul

cu concepția metafizică.
Să trecem acum

la monologul

„al doilea.

Aci dăm de cugetările “ce'] stăpînesc
pe
Faust, după ce sa depărtat duhul
pămîn.
tului şi după ce a avut convorbirea
cu
Wagner. Acesta din urmă la întrerupt
în reflexiunile sale. Cind bate Wagner
la ușă,
Faust

îşi făcea

toemay

întrebarea,

ce

însemnătate puteaii avea cuvintele
din urmă
ale spiritului, cu carril apostrofase
atit de

cumplit,

zicîndu'1 verde, că el (Faust)
este

încă departe a”! fi egal şi că seamănă
nue
mar cît duhului sâii propriii. Şi
Faust exe
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clamă atunci: „Nichi dir 2 Wem
denn?
Ich, Ebenbild der Gotiheit, nd nicht cinmal
dir?..*
In monologul ucosta laust
se
forțează, oare-cum, el însuşi, a determina

personalitatea sa, căutind să şi dea singur
samă de dualizmul, în care e prins de

către concepția sa lumească

gentă. Căci

reflexiunile

tot mal diver-

recente nici nu "1

permit lui în acest moment să mul remiînăcu credințele vechi, nici să se cumva
bizue în ştiinţa explorată, aceasta din urmă

arătîndu se fără nic un spor. Faust se vede
avizat la puterea sa individuală de om.
Tradiţia îl spune că omul are o misiune
specială şi înaltă pe acest pămînt. 'Pot ea
Îi spune însă că fiinţa omenească a purces
din două începuturi protivnice: din eter-

nul duh dumnezeesc . şi din forma sa mi.

zeră pămintească, în care se găseşte încuiat
vremelnic, ca într”o temniţă strimtă. Ast-

fel omul isa înfățișat pe lume ca un
soiii de agregat nedefinit dintrun ce etern
şi totuși desăvirşit, un ce necondiţionat și
cu toate aceste foarte relativ,

în fine

din-

tun ce suprem şi în acelaşi timp redus
de tot. Insă dualizmul duhului și al ma-

——

Di

terici nu putea fi lămurit pe cale metafi-

zică, de vreme

ce învățătura,

în

care

"ȘI

pusese Faust întreaga sa nădejde, fă
"cea apel 'tot la aceiași minte omenească.Şi
mintea asta se trudea cu sofizme fără rost
şitertipurile searbăde ale dialectieci, de a
rezolvi și fortilica ceea ce a fost rezolvit
atit

de uşor şi simplu prin ajutorul religici și a:
credinței. Metafizica lui Faust strădur să

întărească premisele

logice,

ligioasă.

însă

pe cari le for-

mulase concepția lumeasci patnarhală
Asta ceru

un

Tucru

re-

impo

Sibil şi Faust sufere în urma acester impoSibilitătă crude de a înțelege taina firer
sale şi a împăca îndoitele sale năzuință. Şi
precum nu se poate încă de tot desface de
ficţiunile ce-r împresurase mintea şi 1 făcuse să crează în acel element suprafi- -

resc şi absolut ce se părea că se ascunde
în firea omului, a Faust îngînă în aiurirea,
nedomeririlor ce-l obsedează mereii, vor-

bele:

!

eleh, Ebenbild der tiottheit, das sich schon
|
Ganz nah” gediinkt dem Spiesel ew'per Walr4

(heit,

GL

”

Sein selhst „Henoss

im Hinimeslsglanz und Klar(heit
Und uboestreitt den Erdonsoln ;
leh, mehr als Cherub, dessen froie Kraft
Sehon durch die Adern der Natur zu
tliessen

Und, sehaltend;, Gătterleben zu geniessen

Sieh ahnungsr oll vermass:

wie

muss ich
(biissen”.,.
*..Dem Herrlichsten
was
, aucli der-Geist em(pfanuen,
Drăngt immer fremd und fremder
Stoll'
(sich an ;
|
:.Den Găiitern glie ieh nicht? Zu
tiof ist ex
[sefiihlt, ;
,
Dem W'urme «leieh ich, der den Staub
dureh- ,
wiihlt,
Den, wie er sich im Staube năhro
nd Iebi,
Des Wandrers Tritt verniehtet
und bosrăbt>.

Aceste versuri admirabile 'din mono
lologul al doilea al lut Faust ne
aduc viă
aminte chinurile de nedomerire
ce zbuciumai sulletul filosofului mistice
şi marelui
matematician .al secolului XVII
, Pascal.
In scrierea sa Penscrs“, care astă-zi
încă

ne uimeşte prin bogăţia ideilor origi
nale
Şi cugetirilor profunde, savantul
francez
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îşi exprimă reflexiunile sale metafizice.
relativ la firea omului,

în cari se rezumă tot

atit de scînteitor acel dualizm metafizic .
cuprins în versurile lui Ctoethe. Pascal
zice :
.
„Quelle chimere est-ce donc que Phomme?
quelle nouveauts, quel monstre, quel chaos,

quel sujet de contradiction, quel prodige?
Juge

de

toutes

choses,

imbtcile

ver

de.

terre, depositaire du vrau, cloaque d'incertitude et d'errenr, gloire et rebut de Punivers... S'il se vante, je Vabaisse:: s'il s'a-:

baisse, je le vante et le contredis toujours

jusquă

ce

qu'il

comprenne,

qu'il est un

_monstre incomprâhensible.... Qui demâlera
cet embrouillement? La nature confond
les pyrrhoniens, et la raison confond les
dogmatiques... Connaissez donc, superbe,
quel paradoxe vous âtes ă vous-meme. Humiliez-vous, raison impuissante; tarsezvous,

nature

imbecile:

apprenez

que

Yhomme passe infinement Phomme, et entendez de votre maitre votre condition v&ritable que vous

ignorez“.

Vedem: de aci că șii filosoful

francez se

întoarce după. coliziunea cu contradicțiu- nile metafizice de la cele vechi, la cr dință

şi găseşte numa! cît acolo linişte și astimpăr. La Faust însă aceasta soluţie nu încape, căci el nu ma! e capabil de crediuță,
i
|i
i
i
!
i

El neagă toate;

secolului

vedem

în

el pe criticul .

XVIII. Lui îl este inaccesibilă o

credință. nemijlocită, naivă. Pascal

rezolvă.

schepticizmul prin revenirela religie. Faust
din contru, persistă în nehotărire, rămîne
în stadiul său provizorii, continuă a 6

prada chinurilor sufleteşti. Pe de o parte
îl surid încă idealurile veeht, pe de altă
parte îl zbuciumă năzuinţele spre absolut.
Şi acum, de odată, vede imposibilitatea
acestor năzuinţi în toată goliciunea ci,
este convins de şubrezenia idealurilor sale
de odinioară, înțelege în fine neputința firel omeneşti.

Mefistofeles are dreptate, cînd îi răspunde lui Faust la imprecaţinnile. sale cu

vorbele
was da

oraculoase: „Du bist am Ende,
bist!*, Ca și cînd ar îi vroit să

spună: In
cum

zadar te

că existența

misiune oare-care

porţi

ta de

tu cu:

om

mar înaltă.

gindul

ar fi avindo

Lasă-te de
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aceste toate, căci nu sunt de cit nişte chi:

mere copilăreşti. Forţele tale şi cercul
tăă
de activitate sunt lucruri limitate. N'al
să

poti să cunoşti de cit

ce este

pere ptibil

firei tale terestre şi accesibil puterilor
tale

omeneşti. Această lume pămintească este
şi
va rămiînea singura ta sferă, căci
nu trebue
să uiţi, că tu nu eşti de cît o verig
ă în

lanțul apariţiilor în această

legilor

eterne,

(ioethe zice:

«Nach

aceloraşi,

cani tot

E
ewizen

Grossen

Miissen

lume, supuse
despre

|

ehernen

Gesetzen

wir

Unseres

alle

Daseins

Kreize vollenden». !

Precum

vedem,

acest Faust

al lut Goe-

2

the este om al secolului XVIII - XIX. Qamenil acestei epoci curiose deja pe enci.
clopediştă, . citesc criticile lut Kant, ana...

lizele

ur. Lessing,

ale lui Herder.

ideile

In capul

flosofice-istorica

lor însă nu sa

făcut departe încă lumină, cum aă să se
înfăţişeze toate aceste lucruri în practică,

09

“Trecerea de

la

concepția

veche

a lucru-

rilor la aceste elemente noi cra
o chestie
a timpului. Şi Faust intră dar
în catego.

-ria reprezentanţilor acestei,
epocă, aflători, cum am.zice, pe pragul a două
lumi di-

ferite. În capul săi, ma! mult

ca Ia alt.

cineva, se zbat dar aceste cont
roverse pur-

cese din lupta tradiţiilor vechi
cu potopul

de ide! not, lucru care reiese
prea vădit din
tirada superbă ce i-o pune
Goethe în gură

în scena încheierey pactului cu Mefi
stoteles.
«Das Driiben kunn mich wien
ig kiimern :
Schlăgst du erst dieze Welt
zu Triimmern,
Die and” re mas darnach ents
teh'n,
Aus dieser Erde quillen mein
e Freulen
Und diese Sonne seheihet mein
en Leiden ;
Rann ich mich erst von ihnen sehe
ideu,
Danu mag, was Will und lkann, gese
hehn,
Daven will ich nichts weiter horen,
Ob man auch kiinttig hasst und
liebi, Und ob es auch in jenen Sphiren

Ein Oben oder Unten giebt.»

Amărit pînă la culme, Faust 1șă îndreaptă

ochi! săi la îmbătrînita sticluță cu
băutură

mortală şi c1 o voluptate exaltată se
pre-

pară a pune capăt tuturor chinuriloi sale
sufieteşti. El doreşte să facă o dată sfirșit
„cu această existență lipsită de orr-ce satisfacțiune,

chiar cu riscul, — cum zice el, - ca

individualitatea sa să se prefacă în nmic.
(Und wăres mit Gefahr in's Nichts dahinzuiliessen). Iată însă că în acest moment

îl a-

jung' sunetele de clopot, cari vestesc de pe

turnurile bisericilor Invierea Domnului, sfin-

ta zi a Paştilor. EI tresare din gîndurile sale
lugubre. Nu doară că aceste sunete ar destepta în sufletul săi: deznădăjduit vr'o licărire de credinţă, dar ele îl readuc în minte
ani! pruncier sale de odinioară, ceasurile
vesele ale tinereţel de mult uitate și inima
sa se înduioşează

adine,

în acest

încît se împacă din

moment

noii cu

aşa de -

viața.

Duleile amintiri îi adorm turmentele sufletului pentru puţine clipe şi numa! cit pen-=
tru ca să reînceapă cu atit mal violent al

. chinui apol din noi,

.

“ses AN diesen Rlang von Jusend aut gewohnt,

_Rutt er auch jetzt zuriiek mich in das Leben,
„„Erinnrungs hălt mich nun, mit kindlichem
.
(Gefiihle
Vom letzten ernsten Sehritt zuriick...»
-

îl

In aceste donă monologuri, din cari cel
dinti era scris, precum am mal pomenit,
pe la 1774, iaral doilea cam între anii 1797
şi 1500, se rezumă țesătura fundamentălă
a lui Faust cu întregul săii caracter deci.
ziv. Motivulde frunte se tlesluşeşte, cum am
văzut, din ce în ce tot bine şi precis şi vizează ca temă principală conflictul desperat
între crilică si 'radiție. Ca temă secundară
însă, pune în evidenţă zdruncinarea ere„dinţei naive: prin analiză, demonstrind în
același timp că puterea credinței la rîndul
ci nu se lasă doborită prin critica aplicată
pe urma ştiinţei şi învățăturer.

.

VI

Siguza

(ni

.

Mefiatojeleo.

|

Natura lut Faust e o natură creatoare. Ea
năzueşte la unire, la armonizarea elemen-

"telor concepţiei sale lumeştă, la combina-.
rea

şi

asimilarea

lor.

Aceste

fiind însă de fire divergentă,

clemente

ele

se

con-

trazic între dinsele și une-ori chiar se ex-

clud. In acest fapt se și rezumă oare-cum

suferința lu! Faust,pe simplul motiv, că el

nu se vede în stare

a alcătui

din

toate

aceste începuturi ale cugetărer sale cvolutive un sistem'ordonat şi rezistent curentelor aaversare ce se ivesc tot mal

tare, cu:

cît mai mult se sforţează tendința critică
din spiritul său. Pe de altă parte însă trebainţa impetuoasa

ce'l

împinge

pe

Faust
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de a crea, de a năzui la un ast fel de S1Stem, la o organizațiune radicală a lucru

lor căutate de mintea sa, dati
sale străduință ceea ce filosoful

întregi!
Kant a

înțeles foarte just prin terminul architec„tonizm. Iscusinţa dea croi sisteme no,
de a unifica, toate cugetările într'o singur
ă
idee comultativă, este atit de vădit exprimată în figura lui Faust, în cit, dacă

dinsul nu ar fi pătruns pînă în adîncul fire.
sale de-priacipiile critice ale timpului modern, el şt ar găsi fără *ndoială liniştea sa
sufleteascii în teoriile pacinice şi armonice ale concepţiei lumești. cu cari se
mulțămea lumea veche.
Cu totul alt-fel ni se prezintă Mefist;-

feles, După firea sa însaşi, el este departe

de orl ce

individualitate

nic! nu crează,

sistematică.

nicl nu combină.

El

EI
stă-

rue din contră să turbure tot, să dezorganizeze cele alcătuite, să surpe tată armonia lucrurilor deja gata făcute. EI se
prezintă, cu un cuvînt, ca un spirit, ce
"nu crează nimic, dar neagă tot. Pruda luy
Faust de a ajunge la o grupare a ideilor
2

şi judecăților sale se găseşte dar din capul locului opusă tendinţelor ce le mani-festă Mefistoteles prin contrariarea. acelorași lucruri. Şi în vreme cînd cel d'intir
se zbate şi se chinuieşte în neputința de a
"ajunge la- un stadii de mulțămire şi stare sufletească ordonată, al doilea împedecă cu.

desăvîrşire realizarea acestei situaţi! de li-

nişte şi pace.. Mefistofeles trăiește, cum
“am zice, din negaţiune, se desfată cu zădărnicirea rezultatelor satisfăcătoare ce.
pare a fi găsit une-ori Faust, se joacă cu
sofizme şi este fericit. de cîte ori poate

distruge opera cugetărilor protivn'culuf..
„EL estcritic exeluzw şi nimic alta şi prin
"asta se deosebeşte esencial și cu desăvirşire de Faust.
In felul săit de a nega

toate,

Mefistofe.

les reprezintă un ce foarte real, cu totul noi
şi asta”! dă in comparaţiune cu felul, cum
ni se prezintă

Faust,

oare-care

superiori

tate. Mefstofeles este liber de orl-ce prejadicir metafizice ; preocupațiunea sa: perpetuă este ridicularizarea învățăturei -scholastice.

| Acest

lucru. îl vedem

în convorbi4
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:

rea ceo înscenează el, îmbrăcat cu toga de

-

magistru savant al lui Faust, în odaia. .
doctorului faimoasa conversaţie cu disei-.
polul, ce venise acolo pentru a se instrui.
Povetele și învățămintele pline. de ironie
ce le primeşte discipolul de la falşul în-.
vățat,

ne prezintîn 'mod viii, cum

Mefistofeles să '3I bată joc

înţelege”

de ştiinţa me.

„ tafizică. 'Toate tertipurile dialecticey, cu cari

opera metafizica a veacului opera asupra credulilor, precum şi toate neroziile, la cart —
se hazardaă adepţii ci, sunt admirabil de.
bine întrebuințate pentru _a ajuta încă Şi.
mal mult reuşita rolului lui Mefistofeles ca
biciuitor al epocet de formalizme goale şi

stiință de paradă, în care se încrezuse nă-.

zuitorul Faust. Silogizmele si chriele re„torice, -paragrafarea ştiințey şi distribuirea
ei pe formule, sunt introduse eci cu mare inscusință şi arată, ce bine observase Goethe
ca student la universitatea din Leipzig aparatul

vestitelor

bazaconir

academice,

cu

cari se delecta de pildă pe atunci metatizicianul
de tristă memorie Wolf. EL. n'a ŞI
omis a substitui lur Mefistofeles cruda sen-'

7

tință critică ce a aplicat?o Rant dogmutizmulu! filosofic propovăduit de Şcoala
wolfiană

Şi de adepţii ey.
«Xaehher,

vor allen andern Sachen.

-

_
Miisst lhr Euch : an die Meta
physik miichen,
Da seht, dass Ihr tiefsinn
ig fusst,
Was in des Menschen Hirn
nicht passt:
Fiir was dreingeht una nich
t dreingeht,.
Ein prichtiz Wort zu Dien
sten

stent,

Cîtă ironie în adevir, cind
îl auzim pe .
Mefistoteles Slătuind pe
naivul discipol, că
trebue să "ȘI opintească gindirea
şi să caute

să

“ȘI

colo,

adincească şi judecata

unde

vede că nu

poate

may ales a-

pătrunde

înțelesul şi că. lucrurile scri
se în cărți încep

a nu'I mal intra bine in cap.
Căcr totul
zace, zice şiretul povățuitor,—în
cuciat.
ŞI văzînd că ucenicul se cam îndoieșt
e de

această

curioasă

doctrină,

Mefistofeles îm-

pinge bătaia de joc la estrem și îl spun
e:
«Sehon sut,

nur

muss

man

sich nielt allzu
(ingsilieh quălen,

Denn eben, wo beuritte fehlen,

“i

ba stellt en Wort'zur rechton Zeit
sich oin..
Mit Worten liisst sieh treftlieh strei
ten,.

Miv Worten
An Worte
Von einen

ein System

bereiten,

lăsst sich trefTlich glauben,
Wort lăsst sich kein Jota rauben.>

Parada de vorbe, manuirea frazelor
une:
ori goaleşi menite numay cît a servi
ca.
umplutură, unde nu prea se vede
ştiinţa.
sait domneşte cam. din 'cale afară întun
c-

recul ignoranțel,—iată fondul sarcastic,
cu
care loveşte Goethe în metafizicianii
vremil lui, Receta generală, de a umplea
golul lucrurilor neînţelese cu vorbe şi
mar:
goale, se potrivea dealtmintrelea minunat
de bine cu pofta de disputări 'ce o mani.
festaii reprezentanţii aceler şcolI pseud
osavante la orl ce ocazie. Deviza lor cardi
nală glăsuia : Inlăturarea fondului lucru
lui,

despre care era vorba, întunecarea
ches.tiunel esenţiale, pentru a masca de fapt
şi
mal bine înțelesul interior al

lucrului și a.

orbi p cel ce vroia cu ori ce preţ să
vada,
cu fraze figurative și manopere silogistic
e,
cam după calapodul:
<Wer

will das

Lebendiză

erkennen und be-.
(schreiben,

Suehi erst den Geist heranszutreiben :
Dann' hat er die Theile in seiner (land:
Fehit leider nur das geistige Bande.

Astiel Mefistoteles, prin faptul că ti:
gădueşte toate cite le predică tagma metafizicianilor cu gloria lor de savanţi de.
săvirşiți, ni se înfăţişează: ca propăvădui-

tor al unei noi direcțiuni, şi anume al rea.

lizmuluy. Partea aceasta luminoasă a cali

tățilo

sale

are

însă

şi

neajunsurile

er.

Căcr Mefistofeles, — precum am mar zis 0.
dată, este excluziv numat cit tăgăduitor şi

nimic alta. El este lipsit cu totul de con-'
vingeri, despreţuește. metafizica numar. cit
aşa, fără nici ufi argument, şi este, cum am
zice,

„tă

pornit

mentale

"rează uşor
mare

de

ură

contra orl- cărel

activi Le

saii năzuință teoretice. El ope»

cu

la gindire,

sofizmele,

are o

facilitate

miînueşte cu uşurinţă

dia-

lectica, dind cu multă repeziciune celor
spuse faţa potrivită, în cît el în drama lui
Goethe trebue să ne lase impresia. unui

spiririt foarte sagace, Agerimea minţii sale!

Ine-o demonstrează de altmintrelea îudată a început, în prolog ch iar, unde îl auzim
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"-slumind cu aţit succes, încît e băgat în samă
de însu-şi Dumnezeii, Şi departe de a se
prea mira de această

deosebită

atențiune

"ce i-o dă Creatorul, el nu scapă prilejul
de aşi strica gura pînă şi în contul Ta-

tălu

atotputernic, zicînd :

-<Von Zeit zu Zeit seh” ich den Alten gern,
Und hiite mich mit ihm zu brechen.
Tis ist gar hiibsch von einem alten Herra
:Se mensehlich mit dem Teute! selbst zu spre(ehen».

“ Insu- ŞI Goethe observă că a dat „caracterului lui Mefistofeles o structură mult
mai rafinată de cit celei a lui Faust şi că

tocmal acest duh de ironie a fost partea
artistică mat grea, pe care aavut'o la plăz“muirea personalităților ce trebuinit să se-

'condeze
cu succes
tema faustiană. In:
E gredientele din cari a izbutit „Goethe să

alcătuiască personalitatea poetică a acestul
tip în adevăr foarte complicat, nu sunt.
grei de descoperit. Dacă urmărim puțin
fazele vieţii mal intime ale poetului şi re:
laţiunile ce le avea cu diferitele personagit
“din cercul săi, găsim oare-cari prototipuri

s0

ce i ai servit la înjshebarea figur
el aceste
prea interesante create luy Meiis
toleles.

Mal

ales

i-a

rudimentar,

servit ca

amicul

săi

model,

Merk,

oare cum
om

foar-

te isteţ, vecinie dispus la glume,
însă
une-ori şi pornit pînă la răutate.
Goethe
ținea mult la acest prieten, deşi nu
odată |
sa întîmplat ca acesta să scoată din
răbdări

-

cu exploziunile sale din cale afară
satirice:

Apol se ştie că Gocthe îx cunoştea
de a proape pe reprezentanții literature
l franceze al secolului XVIII şi citise - încă
din
copilărie cu multă asiduitate pe encic
lopediştii Voltaire şi Diderot. In deosebi
a-.
ceştia iai și inspirat acea consider
aţie

deosebită ce a avut?o el în tot d'a una. Apoi

pentru logicismul rafinat şi spiritul fin francez, pecare'] opunea în multe ocaziunt
fără
jenă temperamentului greoiii german.
Dacă:
mal adăogăm că Goethe a ținut şi
foarte
mult cont de formele populare ce
le are
idea demonului în imaginaţiunile
diferi
telor mituri şi tradiţiuni ale Euro
penilor,
înţelegem

lesne,

de

unde

s'a

secretaţ în

fine în mintea poetului această chintese
nță

de chip demonic travestit în fiinţă,
care era. -

8!

"chemată a susținea pină la oare-eare grad

un

rol

aproape

omenese.

Faptul

că: în.

dă ucestur demon
: special numele par ticular de Mefistofeles, dovedeşte că (ioe-

the dorea din capul loculuy să fasoneze

un;

„fel de demori, care să reprezinte întru
câtva forma progresistă
a diavolului ŞI care să
se deosebească în toate de ceca-ce a
fost
generalizat de concepţia populară sub
de-,
numirea de satan; Gocthe se şi exprimă
în
„privința aceasta destul de categorie
în ver-.
„urile:

-

«Auch die Cultur, die alle Welţ beleckt,

lat aur den Teutel sich erstr
echt.
Las nordisehe Phantom îst nun
nicht

a

7

nichr

(zu xehauen ;

Wo'sielist du Horner, Selweit uni
Klanen $..,
“„Er ist shon lanîn "3 Fabelbueh
sex ehriehen;
„Du
Ieh

nennst
bin

miel

ein Cavalier

Herz
wie

(der Name Satan;
baron,

so.

ist

die

(Sache sut ;
audre

Cavaliere».

Cu toate aceste e grei să cons
iderăm pe
Metistofeles ca tip în înțelesul
vast, . cum.

„trebue

să o facem

la Faust,

tru nol o ființă omenească

Acesta

e pen-

vie, cunoaștem;

a2

suferințele sale, îl cunoaştem
şi convingerile

nedomeririle

.

ce'l chinuesc, şi no! am pă-

truns întru citva,

conduşt -bine:înţeles de

poet, în interiorul misterios al viețer sale,

In figura lui Mefistofeles poetul nu a voit
decit

să

zărim” un

fel

de

alegorizare

a

ideci: negsţiunel ca temă generală. Ca-.
litatea diabolică a lut Mefisto se potrivea
de minuns cu această intențiune a poetului. EI i-a substituit un rol destul.de bine
precizat, numindu'l mere „Der Geist, der
steis verneint“.
Ce ne interesează
la Mefistofeles în
grad mal înalt, este,
cum am
zis deja,

realizmul să, pe care 7] constatăm în
atitudinea pronunțată ce o manifestează
față de concepțiile
metafizice. Goethe
ma utilizat, ce'i drept, decît tendinţele de
negare ale acestul tip real noii şi se poate
prea lesne, că toemal din cauza, aceasta în- treaga figură. mefistofelică i-a ieşit cam

spălăicită. Trebue

pe de

altă parte să ne

gîndim însă, că în vremea, cînd a fost creaţ

Faust, nici nu apucase încă să se deter"mine bine caracterul realist, acest lucru

fiind rezervat abia epocel ce a urmat.

v.

i
$

VIL

Sretehen

ai ACagues,

În istoria ideilor. secolilor XVIII Şi
XIĂ personalitatea Margarete din drama
„Faust“ nu poate să aibă acea însemnătate
culturală, de tare se bucură chipurile lut
Faust şi Mefistofeles. Căcr figura ei nu

ne înfăţişează proprii

zis nimic

cest rol, cae

acestea

no

;

ea

este reprezentanta unut! tip al vremilor .
din trecut şi sar potrivi, la drept vorbind,
foarte bine pentru a face față întro epo.
“pee. Un tip progresiv de femee, ce ar putea să ne inspire oare-care interes deosebit, în zadar vom căuta să] găsit dar în acu toate

pensabil la alcătuirea întregului
|

-

era

indis-

dramatic

n

st
al pivser.. Ast-lel de tipuri ni le rezervează
abia literatura franceză a începutului secolului. AI, cînd vedem apărînd operele
scrise de mina unei M d me de Stael şi Gcorge Sand.

In adeser, la scriitoarea din urmă

mul ales, vom

întilni un pendant tot atit

de titanic ca Werther: şica Faust, vom
da peste Lelia, ce ne va oferi măsura, pînă

“la care se poate întinde pe tema con„eepțiilor moderne, ideulizareu filosofică a
firei femeiești în genere. De cit pînă la
realizarea acestui progres de plăzmuire literară, ne 'mal trebue, cum um zis, răstimpul de 50 de ani, ne mat așteaptă re-

voluția din Juli şi plămădirea cugetărilor
noi stirnită din această 'pornire a spiritelor omenirey. Căcr abia» din Francia cea
pururea ploditoare în idcă, avea să purcesulă și primul impuls la emanciparea femeci,

cu toate

chestianile

ce

Margareta din Faust rămîne
neatinsă
-de acest curent

țin

ec ea.

ast-fel

reformator

încă
şi u-

vem să ne mulțămim numai cît cu apa
renta el naivă şi poetică, la care par a
năzui

oare-cum acel eroi al epocel

„robire și luptă

contra

de dez-

principiilor : vechr.

lia picioarele fiinţei cundide sper
regăsească un

minut liniştea.

sist |

sufletească

-perdută şi să se odihnească în contemplatiunea farmecului virginităţei, de turinen.

tele spiritului lor chinuit. Din nefericire
însă nici ea nu le mal poate reda astimpărul şi ticna une! vieţi -nezbuciumate.
Din aceste toate rezultă că figura Mar-.
garetel nu are pentru nor nimic de sine
stătător. Ea este curioasă numar prin raporturile sale cu Faust. Gretchen ne reprezintă pe omul” dintro altă lume, “cu
alte idet ; ea priveşte viaţa cu ochit naivi
Al fire! neprihănite, nu cu gîndul turbura .
de preocupaţiuni critice. Ea se găsestecu
alte cuvinte,

încă

în

cadrul

epocel

e.

pice, medievale. Relaţiunile lut Faust cu
Gretchen ne reamintesc pe cele ale lui
Werther cu Lotte. In ambele 'cazuri ză„rimpe de.o parte cugetătoril îndurerați,
mucenicil îndoelilor sufleteşti, pe de altă.
parle însă 'naturele patriarhale ale celor
două ființe femeiești. Faust ne apare însă
mal profund de cît Werther. Năzuinţele
sale sunt mal fine şi pesimizmul său reflectează în cit-va lumea cugetărilor ma! noj,

-

În schimb

Gretchen

Ru

pare mal

naivă,

oure=.

cum mal elementară încă de cit Lotte.Ea constitue în adevăr un contrast atit de Hagrant
cu chipul lui Faust, în cît simplicitatea şi
înfăţişarea el epică îl mişcă chiar pe Mefistofeles, probă că exploziile ei de naivitate îi
store exclamaţiunea semnificativă: „0 da
gutes, unschuldiges hind“ ; Această adverSitate a două . concepţii lumești cu desăvîrşire opuse e de altmintrelea foarte bine

pusă în evidenţă în iscusitul dialog cel im-

provizează poetul între Gretehen şi Faust,

cînd se găsesc amîndoul

în grădina Martei.

Aci Faust a orbit'o pe fată cu vorbele sale '

înțelepte şi căutate. Fa aţirnă de buzele
lui şi se sileşte din toate puterile minter

> si priceperel sale naive.a urmări cugetarea
lu înaltă. Cuprinsă de admiraţiune, tot
de odată însă şi conşcientă de inferioritatea.

proprie, dinsa exclamă :

«Du, lieber tâott.! Was so ein Mann
Nieht alles, alles denken kann!
Besehiunt nur ste” ich vor ihm da

Und sa” zu allen Sachen ja;

:

Bin doch ein arm unwissend Kind,
Begreife nicht, was er an mir find't !»

-

a
=

Un lucru

totusi o nclinişteşte

pe Gret

chen. Ea poartă în sineo credință adincă»
e religioasă în așa grad, în cit nici nu se
încumeteazi măcar a pune un moment la
îndoială că tot ce ştie, ce vrea şi ce zice,
e alt-fel de cit venit din această credință,

Convingerile sale religioase se contopesc în

inima el cu formele cultuluy. religios în:
Sus, Aci e razămul întreg al sufletului ci,

aci îşi găseşte ea puterea şi curagiul pen-

tru toate acțiunile, aci își şi caută în urmă
miîngîiarea în ceasul desperărir. In credinţa.
el. oarbă, şi pe cit
e de naivă, Gretchen simte:
totuşi că Faust, acest bărbat minunat şi
adorat, nu stă tocma! bine cu religii. Ba îl

întreabă : „Nun. sag', wie hast du's mit der
Religion 9* Faust evită răspunsul, Marga-

„xeta insistă însă și ma! mult, făcindu' în
acelaşi timp reproșuri, că nu se împărtiăşeşte, că nu. umblă regulat la biserică și

alte de aceste. In sfirșit, el în mărturiseşte
cu multă cruțare ce fel este credința sa
şi că acel dumnezeii, pe care îl adoară Gretchen este și al săă,numal că poartă alt nume,
„deşitotla el e atotputernicia ce o simte firea

omului pretutindene în lume; precum și. în

SR

toate

tainele

nature.

Această

credință -e

- de alt-fel și credința pe care o profesa însuşi Gocthe, spunînd în repetite rînduri,
că el nu poate să separe ideea dumnezeirel de puterea naturei. Cam tot ast fel sună .:
şi versurile sale din Faust:
«Was wâr cin Gott, der nur von aussen sticsse,
Im Kreis das ALL am Finger lauten liesse? :
Ihm zienit's, die Welt im Inncrn zu bewegen,
Natur in sich, sieh in Natur zu hegen,
|
So dass, was în ihm lebţ nnd webt und ist,
Nie seine Nralt, nie seinen (teist vermizat>,

De cît din această mindră
chen

în ce

tiradă

Gret-

se alege cu prea puţin și îndoclile ef,

priveşte

religiozitatea

iubitului:

er

„Faust! nu încetează a se tot manifesta la
diferite prilejuri, pină ce în cele din urmă ÎȘI
exprimă bănuiala

ceo roade merci la inimă

cu cuvintele:
„«Wenn man's hirt, mocht'z leidlieh şeheinen,
Steht aber doch immer xehiet darun,

Denn du hast kein Christeniume.

Epizodul cu Margareta găseste în drama
lut Goethe,—și: asta trebue să o remareim

s)

bine,—soluţiunea cea mat desăvirzită,

am

„putea chiar zice, cea mai armonică. Mar„gareta, remine curată în sufletul cr și neclintită în credinţa de care a fost însuilețită de la început. In favorul soluțiel a-

costel, epice vorbeşte dealtminterlea cuvin“tul cel rostește în ultima scenă vocea

cerească, exclamînd : „Sie ist geretet!+ A"cest intermezzo dictat "de o necesitate artistic-morală, împacă oare-cum reflexiunea

spectatorului

îndurerată

prin indicarea

factului netăgă uit,

„marea Margaretei ca

pentru

moment:
că chr-

femee e îndeplinită,

și ființa e pusă în acord

cu înţelesul lume!

și idealul omenesc realizat. Pe Faust, bine-

înţeles,

nu-l satisface

fel a probleme
"neînduplecat,

'rezolvirea în

vieţei şi dînsul
ca om

ca

acest

critis

care neagă tot şi se

îndoeşte pînă şi de.cel ma! evident adevăr, dispare împreună cu Mefistofeles.
Dacă trecem acum la discipolul lur Fau st,

la Wagner, vedem
numa! de cit că luf
Goethe i a trebuit. această figură, pentru

a ne pune pe :scenă umbra ce resare
apariția extrem

din

de luminos pictată a erou-

lui dramei, adică al lur Faust, Există o vorbă,

9
*

că nu e nimic may plicticos în lume decit nu
nătărăă învăţat. Cam acest lucru trebuesă ne
închipuim la Wagner. Interesele generale
“ce-l ducpe Faust la riîvna de a învăța șia

afla toate, ai riimas pentru Wagner nepri-.
„_cepute şi inaccesibile. Pentru discipolul lu
Faust nu are atit preţ știința, cît cartea;
cugetarea,ci termenul; nu ideea ciştigată din

învățătură, ci fila pergamentulul îngălbenit
„de veacuri, pe care i se pare că a fost scrisă
sentinţa

dată de cutare sai cutare

atît

de

cărturar

vestit.

Tot

puţin îl mişcă pe

natura

cu misterele i şi el rămine nesim.-

el

țitor la toate cite se produc în jurul săi
din îndemnul acestei perpetuităţi a 'crea"ţiunel,

pe

care

el

nu

o bagă

în seamă.

- Wagner zice :.
«Man

steht sich

Ilecicht, an

Wald

und

Feldern

”

Des Vogels Fitrich

(sati,
werd' ich nio benoiden,

W'ie anders tragen uns des Geistes Freuden
Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt,
"Da werden Winternichte hold und sehin,
Fin selia Leben wiirmet alle Glieder,
|
Und ach',entrolist du ar ein wiirdiu Pergamen,
So steigt, der sanze Himmel zu dir nieder”»,

Ol

-

A trece de la un foliant la altul,

de la

un manuscript vechii la un incunabil, palempsest, — iată dcliciul discipolului doctorului Faustşi procesul acesta de ordin inferior satisface atit de mult dorul de activi-

tate al lu Wagner, în cit nici nu se mat

gîndeşte la alt ceva. Truda ce o săseşte în
a descifra scripte vechi, ît ajunge, îl îndes.
tulează adică pînă întratit, că simte cugetul
"să împăcat, ştiind că pe fiecare zi a izbutit
să bage încă o porțiune de lucruri nok în
capul

patima

săii.

Căctşi la Wagner

de a şti, multe,

de natură

oarecum

predomină

însă dorința sa e

cantitativă,

arhivisțică,

fiindcă el caută să îngrămădească

tot ce”!

vine în cale, fără a considera calitatea.
Critica e pentru dînsul un lucru cu dese
vîrşire străin, scholasticismul însă un ideal,
la care năzuieşte din răsputeri. El vieţuieşte
numai prin formalitatea învățăturer, pe care

crede că o soarbe din izvoarele ştiințel cele!

mal garantate şi, ametţit deci de această
atmosferă savantă, în' care își petrece cea”

'surile existenței sale, el aspira la sfere tot
mal înalte, dublind abstractitatea celor
aspirate prin starea sa de .inconscient ah- |
y

A

v2
solut 'şi cu

toate

aceste năzuitor pătimas.

Şi ciți Wagneri de aceştia trebue să [i avut
veacul

lui Gocthe,—
nu

vorbim

de zilele

„noastre, — dacă i s'a părut poetului oarecum
un lucru indispensabil,

de a întroduce si

această figură caracteristică şi af da chiar
un rol destul de determinat.

VII)
Si ejlexiuni

Am

cercat

a deduce

[inale,

din analiza

mono-

logurilor de la începutul dramei păzuintele lui Faust, Să căutăm acuma: a extinde
i grabă această analiză și asupra restului aețiunel ce o are Faust în rolul săi
de

eroii:

,

o

Strădainţele
lui Faust de-a ajunge la o.
cunoastere absolută a firer acester lumi,
ai rămas

fără nici

un

succes. Numenul

cantian, acel inaccesibil X, despre care nu
se poate spune nimic „pozitiv, savantul
doctor nu Va putut dezlega cu toată învă-

țătura sa adîncă şi cu tot! duhul săi ager
și stăruitor. Intors de
la o: primblare, Faust
mal cearcă încă o dată, cuprins un: mo-

94

ment

de nişte dispozițiuni sulletezii blinde *

şi împăciuitoare, a găsi liniștea sa în religiune. Inaintea lui vedem evanghelia deschisă şi obserrăm că tocmay își aţintise ochiul
asupra

primului

pasagiii din

Ioan.

Gindi-

rea lui Fanst pare însă că s'a pironit chiar
de la începutla cuvintele textului acestuia.

EI nu se poate învoi!
zise, căci se. găseşte
scriptura,

care

cu înţelesul celor
în contradicţie cu

glăsuieşte:

„La

început

era cuvintul... In acest moment -i se
iveşte pentru întiia dată Mofistofeles şi
urmează scena cu încheiarea pactului.
Văzîndu:se

nesatisfăcut

de

învățătură,

Faust căută acum si'și procure alte emotiuni, cari să-l corăpenseze întru cât-va
„mMacat pentru deziluzionarea ce i-a pricinuit o ştiinţa. EL doreşte

să guste asum

din fericirile şi suferințele ce '% sunt date

firei omenești, să le ispişească pe toate, cite

intră în soartea omului

Şi aci, ca înainte,

pe acest

el însă

se

pămînt,

încearcă

a

ieşi din limitele puterei sale și se sforțează
în chip aproape titanic de a impune personalitatea tuturor,

câți

îl înconjoară,—lu-

mel întregi. Cind îi observă

Mefistofeles

după obiceiul săă, că în zadar e toată a-

coastă năzuinţă spre o universalitate
solută a activităţii lui
catul doctor îl răspunde

Faust,

ab.

neinduple-

tu cuvintele ca=

tegorice : „Li însă o vreaii cu ori-ce preții.
în acest răspuns

se oglindește curentul e.

“pocei dezbinătoare,

simptomele

idealistice

ale caracterului nelimitat ce începe a-l avea subiectivitatea și absoluta er ncutirnure,
Realistul Mefistofeles face. haz de aceste
„sfortăr! ale lui Faust, zicindu-I mereii, că
toate aceste stărninti ale lut sunt minunate

în sine, dar că pentru realizarea lor lipseste
cea ma! capitală din condițiuni, si anume
timpul. „Die Zeit ist karz, die hunst ist
lang:. Şi pentru al mal îmbărbăta po Faust,
după această dezamăgire

nouă, şiretul po-

- “văţuitor îl face să părăsească camera sa
“ strimtă de studii cu folianții muceziţi, îl
scoate la aer liber, la izvorul vicțir şi vrea
să 1 facă cunoscut cu plăcerile păimîntesti.

“Mefstofeles îl duce pretutindene, unde nu“mal cît crede că ar putea să învioreze în
sufletul lut Fausţ gustul de traiu. Nimie
însă nu ?] tentează, nimic nu71 scoate din

starea
sa apatică, -nici

cheful

din beciul

auerhachian, nici. scenele: brutale de pe
Broken.
I :sişl iubirea ce incepeFaust a o zimte pen=
tra nevinovata Margareta nu este încă des-

tul de puternică, în cît să 71 împace cu
existența de om şi să 71 facă să uite chinurile sale suiletesti şi învrăjbirea duhului
sit cu lumea de prin prejur. Toate aceste
nu 24: procur de cit momente scurte de dis.

tracţie,. si Faust,
de nelinistea ce

frămîntat ca şi
7] mistue nu "ȘI

înainte
găsește

nicăire locul săti, ci se zvîntură mere

pe

urma lui Mefistofeles, — eontinuind înainte
goana sa neobosită după cele absolute.
Sa putut observa deja că întreaga poemă

faustiană are caracter simbolistie. Urzealu
dată de povestirile populare a fost oare-cum
peptănată şi curăţită de înriuririle epocel
noi și ast: fel sta pretat apor nul lesnicios
la formularea teoriilor filosofice, pe car le
găsim brodite în temu principală a dra-

mel.

Căci să băgim

bine seama, ce sa

fă-

cut în.pomma lui Goethe din eroul veaculu al sase-spre-zecelea, cugetătorul şi ne-:
fericitul lepădat de Dumnezeti, ce sa făcut
„din naivul doctor wirtenbergan sat năz-

7

Îi

butnicul făcător de Incruri minunate a le-

gendet

francfurtiane?

Faţă

lu Goethe el pare a fi un

„care îl amuzează

de

Faust

al

nevristnic, pe.

toate, îl interesează

orl-

ce lucru şi care în acelaşi timp se teme
de vargă. Eroul lut Goethe e bărbat în

toută

firea, ce nu se teme de nimiea, nici

micar de dracul. Lucrurile la cari se de:
dea Faust din legenda populară sunt pen„tru el nimicuri, întocmalr ca şi bucatele
împărăteşti şi vinurile arhiereşti, cu cari îl
momeşte Metistofeles în drama lut Marlowe. La cugetătorul secolilor XVIII și
MIA aceste copilărinu! maur prind.şi Faust .
nu numal că exclamă în plictiseala sa vor.
bele „Ich hâitle Lust nun abzufahren“, dur
nică chiar cuhnea vrăjitorească, ce era într'o

vreme pentru el un adevărat deliciă,nu”l mar
distrează, ci îl [ace din contra să rostească
"cuvintele de dispreţ: „Mir widersteht das

tolle Zauberiw:sen“. Asta nu mat e omul răz-

vrătit al v-acului XVI,ci eroul gindire,
lup- .
tătorul pentru interese teoretice Unicul
lu
cru ce-l mal fascinează e Margareta ŞI, ceea.
ce-l face să se aprindă „de dragoste
pentru
ei, nu e fiinţa cr de virgină, ci numar
Tape

să

tul că zăreşte în acest chip de fată naivă

un

ce perdut

scumpă

de

mult,

o

din vremea depărtată

reminiscență
a nawvitățer

sale proprii, a armoniei sale sutleteşti, pe

care de mult nu-o mal are și în zadar
caută să o regiisească. -

tot

“Însă şi asupra diavolului cultura a 0perat, precum o spusese foarte bine Mefistofeles singur, înriurirea sa. Şi el s'a schimbat şi nol întelesem asta din modul cum ba=:
gatelizează Mafistofecex în drama lui Goethe

pr ocedeurile vrăjitoreşti, pînă chiar şi la în-

cheiarea pactului infernal, în ciţîl re sspunde

lui Faust la întrebarea relativă: „Bi, Possen,
das ist nur zum Lachen“. . Decât no! stim
„prea bine cu cită minuciozitate se ocupă le

genda veche faustiană de aceste detaliuri
diabolice. Punctul culminant, pactul cu ia.
dul cu ceremoniile şi amănuntele de odinioară, s'a preăcut la Goethe întrun simplu ..
dialog de natură filosofică ce se: încinge

fără

multă

introducere

între

Faust

și

Me:

fistofeles şi al cărui efect esenţial devine
“oare cum paralizat prin declarația aparte

ce o face diavolul drept probă că nu tine
de Inc la ast-fel de formalități cînd zice:

9a

«Und hiitier sich auch nicht, dem
Teutel iiber.
Er miisste

a
doch

zu

Grunde

(rebon, :
gehens.

Cu toate că Goethe a ținut atî
tde mult
să dea operei sale forma de dram
ă, trebue
mărturisit franc, că nu e uşor
să ne
acomodăm aşa dintr'o dată cu
cadrul teatral, în care se găseşte Faust,
Incercarez
de a aduce pe Faust în scenă,
irebue con-!
siderătă ca neizbutită. Acţiunea
ce incumbă
rolului lui Faust ca eroi e
prin. Îrcu

substratului sii

eminamente

filosofic. atit

această vedere,

căci întro

de subtilizată şi prin urmare
vastă, încât
detailarea chestiunilor sub form
ă drama-!
tică a rămas un ce imposibil.
Piesa, în. treagă ca atare nu poate satisfac
e trebuin .
tele dramatice nici din punct
de
. technic, nici din cel al cerinţelor: vedere
serioase
artistice. Insuşi. Goethe pare
că 'împărtă-

şea pe deplin

epistolă a sa către
dramatizarea operei

Schiller el numeşte
sale o intreprindere

ba bară, ceea-ce trebue negreşit să
înțele-

sem aşa, că el cu autor nu'a
fost în stare
să-ŞI găsească pentru opera sa
adevărata
măsură, Ea ja eşit,
— ca să zicem așa, din

|

aa
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cale ufară mare și grandioasă faţă de forma

cel a dat'o de la început.

|

Faust este, — o repețim încă odată, — pro-

ductul poetului cugetător, e o poemi filo.
sofică „şi nimica alta. Cind a făcut. Schiller
observaţiuneu, pomenită cu ocazia discutăril
primelor monologuri, cum. că dualitatea
firci omeneşti împedecă a împăca năzăinţa:
dumnezeiască din dramă cu pornirile mâterialiste ce'! sunt încă şi mal inherente şi Goe-

the I-a răspuns că omul

nu

poate

să'și pă-

sească nici cînd liniștea “sufletească dorită,
sa precizat destul de limurit punctul
dificil, de care era.să se lovească

ori ce idee

de dramatizare a acestur imaterial extrao
rdinar de delicat. Era totuși forma cea
may
preferabilă, pe care credea că a găsit-o

Goethe,

pentru

a prezenta, reflexiunile'sale

asupra . existenţei . omeneşti” ca chestii
subordonate principiuluy cauzalităţii
și a le
aduce în legătură efectivă cu sfera fename
nelur, încercînd a elucida logiceşte esența
lor, fără totuşi a aluneca pe terenul discuție! ştiinţifice.
Cu alte cuvinte, Goethe nea ficut
să
înțelegem şi să recunoaştem, că
învă.

lovi

țătura ui “se înfăţişeazii
sub diferite pro

cese explorative sati crit
eriy
numal calea analogiilor,
şi a

şi că nu, e
comparaţiuni-

lor, care ne duce la pricep
ere. Ceea ce însă a
stăruit să ne demonstre
ze, cum am zice, în
chip pipăit, este, căi ace
a mare chestiune

a dualităţer firex Oienești,
sai mar bine |
zis, faptul antagonizmul
ui dintre Spirit şi.
materie, este un co,
pe cure metafizica
u
pus'o în mod sofistie Şi
de aceea nu poate
fi rezolvit pe cale ştiinţif
ică, pentru “că
știința se ocupi numar
cu fenomene și
ține cont numar de manife
stări pe car le
aduce apol în diferite raport
uri cu ce a fost
pină acum şi ce poate să se
arate în viitor,
Apol pentru ea omul nu este
decit un ce unic
Și ca atare el nu se prezin
tă înaintea ceri.
teriului ştiinţer de cit cu det
aliurile existenţei sale factice, ce nu
pot fi la rindul
lor studiate de ea decit ca.
fenomene şi ca
obiecte de cercetare experi
mentală. Dacă
însă am. admite la om încă
un alt început
de exi

ste

nță, un al doilea punct de plecar
e
care nu ar fi de loc supus
legilor fenonja?
nelor,

atunci nu mai are nicy şti
Și judecata ininţer noastre tre inţa unrol* Pa
bue șă, facă s

loc pur Și simplu credinţei
.

ă
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