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XVII

full och — om man ej lägger alltför stor vigt på ordet— en
stor ande; men hans hjerta var ödsligt och vildt: och —

hvarje sannt stor tanke kommer från-hjertat. Derföre blef
det starka under hans hand våldsamt, det utomordentliga
onaturligt, det stora och sublima groteskt och oerhördt. Lik¬
som hans eget bröst var bestormadt af omåttliga passioner
och affecter, så såg han i verlden en titanartad strid och
kamp mellan måttlösa krafter, som till slut förstörde hvar-
andra, så att den sedliga nödvändigheten endast uppenbarar
sig i förstöring och förderf. Derföre urartar det tragiska
hos honom nästan alltid till det gräsliga. Det tragiska ut-
göres hos honom icke af det sannt ädlas, storas och skönas
undergång för sin egen sedliga och andliga svaghet, utan af
den förintande striden mellan menniskonaturens urelementer,
af den förstörande striden mellan de mägtigaste, ur sin ba¬
na slungade krafter och driffjädrar, de häftigaste affecter och
passioner. Ofta hopar han oerhörda händelser, våldsamhe¬
ter, synder och förbrytelser till en höjd, för hvilken ingen
tillräcklig katastrof, intet motsvarigt straff kan uttänkas, så
att styckets slut tyckes vara en låg, smal port, genom hvil¬
ken actionens massa förgäfves söker att tränga sig fram.
Hans tragiska hjeltars undergång kan derföre väl skaka och
forstöra, men aldrig upplyfta. I hans begrepp om det tra¬
giska fattas alldeles det tröstande och försonande. Dock
lyckades han genom sin snillekraft, att sammanhålla och con-
densera det poetiska ämnet; för hans flesta dramer ligger en
lefvande, éoncret idé, en helt bestämd lefnadsåskådning till
grund, hvarur hela dikten tyckes framvuxen och organiskt af-
rundar sig. Såvida är hans composition gedignare och mera
fulländad. Dock är han deremot ofta i det enskildta
for bred; scenerna ingripa icke lätt och naturligt i hvaran-
dra, utan äro oharmoniskt och i denna mening visserligen
konstlöst sammanradade; actionens rörelse stannar ej sällan,
enskilda obehöriga utvexter fasta sig dervid; med ett ord,
tankens inre enhet har ej yttre rundning och behag; den yttre
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formen är liantig, grof ocli otymplig. Likaledes äro hans
karakterer tecknade med få breda streck och starkt ljus och
skugga, sällan sannt storartade, mest groteska ocli oerhörda,
dock alltid djerfva och kraftiga, men äiven alltid ensidiga.
Han förstår att energiskt och gripande framställa de inre
själstillstånden, känslorna, passionerna o. s. v. Men hans
karakterer äro mest blott affekt, blott passion och känsla;
åt detta håll tyckas de öfverfulla; det fattas endast framställ¬
ningen de finare nyancerna, vexlingen af ljus och skugga,
af besinning och passionlig häftighet, gradation af utveckling
och utbildning. Passionerna och affecterna och med dem
handlingarne framspringa fixa och färdiga, de äro der, man
vet ej huru och hvarföre; och reflexion är utesluten; hans
personer ha så godt som inga tankar, och derföre finner
man i ett Marloweskt drama knappt en eller två allmänna
sentenser; detta andens område blir helt oodladt. Det fattas
framför allt lefvande relation och vexelverkan mellan yttre
verlden och de handlande personernas subjectivitet. Mar¬
lowes handlingar och händelser motiveras mest inifrån; hans
figurer handla så, icke emedan de bevekas dertill, icke eme¬
dan de sjelfva blifvit så, utan emedan de en gång äro så, som
de äro. Marlowes dikter äro slutligen mest fulla och kraf¬
tiga, prägnanta och gripande; uttrycket af affecter och pas¬
sioner är mest lyckadt: men de ha ingen mildhet och behag,
och liksom hans composition och karakteristiks art älskar det
utomordentliga, massiva och oerhörda, så jägtar hans språk
efter ovanliga bilder och förfaller icke sällan i det svulstiga
och liögtrafvande. Dock förvärfvade han sig en stor förljeiist
om utbildningen af den dramatiska dictionen, emedan han
genom sitt stora exempel genomdref att äfven i populära
stycken på offentliga theatrarna den orimmade jamben, blank¬
versen, blef allmänt bruklig. Han bragte den först på folk¬
scenen och uppnådde deri en fullkomlighet, hvari han står
Shakespeare nära (Collier III, 115 f. 128 f. är härom ut¬
förlig). Äfven Marlowe har alltid en bestämd styl, en genom¬
gripande karakter. För att med ett ord beteckna hans ma-
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ner: hans huivudfel är, att han behandlar den dramatiska
poesien förmyckct lyriskt, och låter det lyriska elementet i sina
dramer for mycket råda. Den yttre verlden, vigten af an¬
dens och lifvets fasta objectivitet, der nödvändigheten med
jernhand regerar och bortskär allt omåttligt, träder hos ho¬
nom förmycket i bakgrunden; subjectiviteten och derjemte
godtycket, det mått- och gränslösa bibehåller afgjordt öfver-
vigten. Derföre utväxa hans karakterer och deras handlin¬
gar i det oerhörda och onaturliga; derföre är allt så helt
och hållet passion och affect; derföre fattas det besinning
och grundlighet i motiveringen, det utvecklande framsteget
och behag och harmoni i rörelse i action och språk".

Med ett ord M. var en äsehylisk natur, som mera ef-
tersträfvade sublimitet än behag, men, emedan konsten
var i sin linda, och han sjelf ej hade nog lugn i själen och
upplyst förstånd, blef smaklös, öfverdrifven, antingen vi¬
drigt grym eller liksom vansinnig; emedan dramat var i sitt
första stadium, gaf han, liksom alltid händer i sådana fall, i
stället för dramer dialogiska berättelser med lyriska albrott.
Det stora hos honom ligger i den djerft utkastade planen,
den stora länken, som ej kunde arbeta sig rätt fram, utom
i partier, der man i utförandet derföre äfven finner en spo¬
radisk genialitet. Sådana brytnings-naturer, midt emellan
vår och vinter, äro interessanta mera genom hvad de lofvat,
och under andra omständigheter skulle lemnat, än genom det de
verkligen gett. De äro snöplogar i bildningens verld, arbe¬
tande mindre for sin egen ära, än för efterverlden, för lyck¬
ligare , fridfullare, mera harmoniska naturer, som kunna begag¬
na frukterna af dessas mödor, för att bygga everldliga sån-
gartempel, till ära för sin konst, sin nation och sig sjelfva.

'

§· S.
Doctor Johan Faust, icke boktryckarkonstens uppfin¬

nare, lefde i slutet af 15 och början af 16 seklet, och skall
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hafva studerat Magi och väckt mycket uppseende, ty snart
blef han folksagans och folkvisans ämne och på honom hopa¬
des alla fordna sagor om trollkonstnärer. Redan 1587 ut»
gafs första historien om honom i Berlin af Widmann *). Vi
skola meddela ursagans grunddrag **) och i korthet kasta en
blick på dess betydelse.

*) Gervinus Gesch. d. poet. National Lit. d. Deutscli. Lpz. 1856 II, 343. Se¬
dan följde flera redactioner. Den bästa ärr Das ärgerliche Leben und schreckli¬
che Ende des vielberüchtigten Erzschwarzkünstlers Johannis Fausti — v. Wid¬
mann , überselien — v. Nik. Pfitzer Med D. Nürnb. 1674 mitHolzschnitten, si¬
sta uppl. Reutlingen 1858. — Sagan blef öfversatt på flere Europeiska språk.
(Hallam Π, 233), (äfven på svenska, se min Svenska Poesiens Historia 1 D. Öre¬
bro 1859). Till England kom den öfver Nederländerna (Rosenkranz Geseh.
d. Poes. 111,183) troligen före 1387, ty 1388 skref Marlowe Faust och engelskaforskare tro sig ha spår på att den innan dess funnits på engelsk prosa (A select
collection af Old Plays. L'ond. 1823. IV. 510). I följd af,sin djupa idé blefden särdeles i nyare tider poetiskt behandlad, t. ex. af Lcssing i genialiska frag-
menter "F. und die sieben Geister", Maler Müller med genialitet 1778, Klinger1791, von Soden 1791, Klingemann 1813 m. fl. Djnpsinnigast af Göthe ihans mästerverks första del, (den andra delen är, oaktadt oöfverträffliga stycken,för lärd och slutet oförsvarligt). Den har ända till vedervärdighet blifvit commen-
terad. Ibland de sednaste bearbetningarne utmärker sig mest Lenaus. — Saganslitteratur se Stieglitz uppsats i Raumers Histor. Taschenbuch. Lpz 1834.
**) Faust var född af bondfolk i Anhalt, hans uppfostran bekostades af hans

förmögna farbror i Wittenberg. I Ingolstadt skulle han studera Theologi, menfick dér smak för allsköns troll- och spådoms-konst, oeh lemnade Ingolstadt somMedicinae Doctor. Ärfvande sin farbroder, lefde han i vällust och lättja, tillserfvet började bli slut. Då sökte han genom magien medel till nya nöjen. Un¬der dessa studier började det spöka hos honom, en sällsam skugga föll på väggen,ljus flögo af och an kring hans bädd. Han fick af en andebesvärjare en krystall—spegel, hvari han såg underbara saker, och hvarmed han gjorde sig stora pennin¬
gar. Men icke nöjd dermed, uppbesvärjer han på en korsväg djefvulen, dock ickeutan stor bäfvan. Sedan discuterar han med anden hemma hos sig dessa artiklari eontractet: att I) afsäga sig Gud, 2) hata alla menniskor, särdeles dem, somville omvända honom, och 3) presterna, 4) ej gå i kyrkan och ta salighetsmed¬len, 5) hata äktenskapet. Faust tänkte, att, som djefvulen vore en storljugare,
se torde han icke hålla sitt löfte, att bereda honom all upptänklig verldslig njutning,och då kunde äfven han gå från eontractet. Första artikeln antog han, emedan hanalltid tviflat på de dödas uppståndelse och yttersta domen. Andra menniskor, ändem som vilja honom ondt, kunde han ej hata. Prester hade han alltid hatat, ochkyrkoceremonier, predikningar och sakramenter brydde han sig ej i) äktenskapetvore åtföljdt af så många bekymmer, att han ville hjelpa sig med "köksor ocheoncubiner". Han fordrar att anden skall visa sig i mensklig form, tar blod ur
en åder och skrifver under, ehuru han såg på handen orden: O homo fuge! Nublef Mephostophiles hans tjensteande, som ståtligt besörjer hans hushåll. Då Fa¬
ust tänkte underhålla sin återstod af gudsfruktan genom läsning af Ribeln, för¬bjöds honom att läsa annat än i, 2, 5 Mose B., Job, Matthäus, Marcus ochLukas, men väl fick han studera kyrkofäderna, samt disputera om de katholskalärorna. Sedan examinerar Faust sin ande om andarne, orsaken till deras fall ,



Sagan har historisk betydelse. Faust stod på gränsen
mellan två tider, Medeltid och Ny tid, såsom representant for
båda, ty han är i historien den sista stora trollkarlen, som

himmeln och englarne, paradiset, djeflarnes rangordning, hvad han Tille göra,
om han vore i Fausts ställe, då anden svarade: vi andar hoppas väl bli saliga, men
vore jag mcnniska, ville jag vara from, och svaret väckte Fausts ånger, etc. Fa¬
ust roar sin vän Grefve Henrik, sin kamrat i Wittenberg, med sin hund Prä-
etigiars konster; en annan gång trollar han i sina rum alla verldens fogelslag,
förvandlar sina rum midt i vintern till en blomstrande lustgård, sysselsätter sig
med astrologi och spådom, för på sin mantel genom luften tre baroner från
"Wittenberg till München, lånar pengar mot sitt ben som pant af en Jude, som
kastar bort det afsågade benet, men blef illa deran, när det återfordrades; sålde
en häst och 5 feta svin, som sedan befunnos vara en höpacka, red på ett fat vin
opp ur en källare, uppbesvärjer för några studenter flera grekiska hjeltar och Po¬
lyphem, infinner sig straxt vid ett gästabud, då någon önskade att han, som då
rar långt borta, vore närvarande, tappar vin ur ett bord, tager fast på en regn¬
bågemed handen, trollar vagnshjulen i luften för en bonde, som ej ville låta ho¬
nom åka med; då fyra trollkarlar höggo hufvudena af hvarandra och åter satte
dem på, tar Faust osynlig bort trollvattnet, hvarmed de fästades; förhländar
ögonen på en bonde, så att han trodde Faust hafva ätit upp sitt åkdon, hästar
och foder, en annan gång tycktes han äta upp menniskör, men de stodo doek
oskadade på något annat ställe. En gång ville Sagans trogna Eckhard, väktaren
på Venusberget, omvända honom, men djefvulen hindrade det och straffade man¬
nen med lamhet. Faust plågar> en värdshusvärd med spöken, emedan han hin¬
drade Fausts umgänge med hustrun; tar Christoph. Wagner, en fattig scholar,till famulus, skaffar en sin goda vän genom en trollring kärlek hos sin älskade,
som förr var honom otrogen; gräfver upp skatter, anställer en jagt i luften, till
Cardinal Campegii ära, uppkallar Alexander den store inför Kejsar Maximilian,
och förvandlar dennes sofrum till en blomstrande lustgård, åstadkommer blå stjern-strödd himmel, moln, regn och åska i en annan sal, trollar hjorthorn på en rid¬
dares hufvud, och, då denna till hämd ställer försåt för honom, blir mannen bedra¬
gen; trollar foglar in i en park, skaffar grefvinnan af Anhalt i Januari mogna
drufvor, äpplen och päron, trollar fram ett slott, der en dejeuné intages, för
en i Turkiet fången adelsman hem till sin maka, som nyss ingått nytt äktenskap,
men då skiljdes, för att få sin förra man; flyger till skogs med en källarmästare-
Faust vill gifta sig, men skrämmes derifrån af Lucifer, som dock uppkallar He¬
lena från Tröja till hans concubin, hvilken blef moder åt Justus Fanstus. (Båda
försvunno efter fadrens död). Då det 24 året, det sista, nalkades, testamenterar han
Wagner sina trollböcker och en tjenstande, profeterar; anden uppsäger honom
»in tjenst en månad före hans död; Faust ångrar sig, och' förtviflar, manas af en
{rest till bättring, men hans förtviflan stiger med hvarje dag, om natten plågasan af drömmar om helfvetet, om dagen af förtviflan; i stället för att tro på Guds
barmhertighet, vill han mörda sig, men handen hålles tillbaka af djefvulen; Mepho-
stophiles tröstar honom dermed, att han ej är den enda fördömda, utan äfven
Hedningar, Turkar o. a., att Faust ej skulle fara så illa i helfvetet, som de an¬
dra. Om natten hörde några studenter, som varit i sällskap med honom på qväl-
len på värdshuset, ett förfärligt väsen i hans rum, och när de ommorgonen kom¬
me in, funno de allt fullt af blod, hjernan fastklibbad vid kläderna, tänderna
liggande på golfvet, men kroppen söndersliten på en dynghög. Studenterna
ställde så till, att hans dödssätt blef okändt och liket begratvet i vigd jord. Dock
blef begrafningen störd af en förfärlig storm, som blott dessa ögonblick varade.
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ännu fasthåller tron på vidskepligheten, på djefvnlen såsom
yttre magt, (— hädanefter blir han inre magt —) då för¬
ståndets tid inbryter med vetenskapen om tingens grun¬
der (Chemi, Fysik, Medicin) i stället för Magi. — Men Faust
är tillika en bild af den fria individualiteten, som afsäger. sig all
tradition 7 all tro och vill på egen hand söka allt vetandes
föremål, men i känslan af sin frihets magt med vett och
vilja sätter egoismen till sin lefnadsprincip, stannande på orätt
väg*). Han är en representant af all gryning, då natten
ännu icke vikit, men dagen dock börjar beredas. — Ifrån
rent mensklig ståndpunkt är Faust en bild af menskliglietens
högtsträfvande ande, som längtar efter lösningen af ve¬
tandets gåtor, livilket är högst berömligt, men går orätt väg,
vill ej förödmjuka sig för Gud, och sålunda på naturlig väg
nalkas sitt mål, utan vill på ginaste vägen, äfven om det
vore genom f—η sjelf, nå det. Men det mål, som nås på
denna väg, är ej det högsta, utan lögnen och skenet deraf,
blott magt öfver natnren och yttre vällefnad, kroppens salighet,
magt öfver andarne, i stället för magt öfver anden, och dess
salighet, själens gudalikhet. — Eller med andra ord: Faust
är menniskoanden, som uttömt alla den menskliga lärdomens
och vetenskapens förråder, utan att i sophögen af historiskt
vetande ha funnit vishetens ädelsten, af lärdomens barkbröd
funnit mättnad, svar på sitt oroligt forskande inres vigti-
gaste frågor, och som derfore, i stället for att med sin spe¬
kulation sjelf undersöka kärnan, afskilja det sanna vetandet
från det falska, eller, om han det icke mägtade, fly i ar¬
marne på religionen, kastar ifrån sig all medelbar kunskap,
all speculation, alt tro, menskliglietens historiska och religi¬
ösa arf, tron på menskligt och gudomligt värde, och sluter
sig till det omedelbara, d. v. s. lögnen, emedan ingenting

*) "När menniskan ledes af kärlek till «ig sjelf, när hon Till njuta universum
blott såsom sig, ej såsom Gud; när hon utforskar tingens sammanhang, blott för
att bruka dem genom kunskapen om deras qualitet och ömsesidiga förhållanden
och tillintetgöra dem genom sig sjelfva; när hon har medvetande af denna magt
att förderfva, och dock utöfvar den med lust, så hängifver hon sig åt det onda."
(Rosenkranz Gesch. d. deutsch. Poesie in Mittelalter. Halle iOSO. 427).
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är omedelbart på jorden, lill lögnens andar, för att genom dem
på en ginväy vinna vishet och lycka9 men vinner ingendera, ty
lögnens vishet är dårskap, och dess lycka en sminkad osalighet,
en verldslig vällefnad, i sus och dus, bland pokaler, flickor
och skämt, men som dock genombrytes af andens oro, ån¬
ger, förtviflan, otillfredställelse, disharmoni, ett inre lielfvete.—
Faust är en bild af synden, som, en gång aflad, föder dö¬
den, ej frågar efter medlets tillåtlighet, endast målet vinnes,
och, då målet vunnits, finner det vara af annan art än det
troddes, vara en ominskad osalighet, ett doldt helfvete, dä
dygden ofta är en dold himmel, midt under ett yttre helfvete.
"Principiis obsta, sero medicina paratur" är äfven här themat.

§. G.
M:s Faust skrefs 1588, uppfördes 4594 oeh 97 af Lord

Adtnirals Servants, trycktes 1604, 16, 24, 65 i 4:o. Efter
Marlowes död interpolerades det oskickligt *), hvaryid Greens
Friar Bacon, som trycktes 1594, föresväfvade omarbetare-
na**). Arbetet, hvilket af alla dess granskare upphöjes med
stora loford ***), följer vida trognare än Götlies sagan och
är ett mera concist och sammanhängande helt.

*) Ticch Sli. V. I. Trav«: "Nach dem jetzigen Missgestalt, wie Er in den
Old Plays abgedruckt steht (och här), ist es unbillig den Dichter zu beurtheilen."
Att ändringar skett, ses af en anteckning: "Lent unto the Company 22:nd Noy-
£602, to pay unto William Bridé and Samuel Rowley for their adycions in
Doctor Fostos, Ike sum L. 4," hvilket, enligt tidens curs, var väl betalt.
**) Utgifvaren säger: "Friar Bacon är komisk, och har ej någon likhet med

det rysliga innehållet i Faust. De delar i Faust, der Clown:s uppträda (1 Act.
s. v; II. Act. s. ivj III. Act. s. m; IV. Act. s. vi; V. Act. i. s. en liten del;)
svara så föga mot tonen i det öfriga dramat att vi äro böjda att anse dem för
interpolationer; och de äro troligen de ofvannämnda tilläggen. Att införa en så un¬
derordnad besvärjare, som Clown, försvagar betydligt piecens intryck, och ger den
ett löjligt utseende, som är en fullkomlig motsats mot den högtidliga stämning,
som slutscenen vill gifva, en scen, som, oaktadt denna besynnerliga blandning,
ännu alltid är högst förskräcklig och sublim." Dessa inblandningar äro så plat¬
ta och triviala, att vi, äfven stödda på detta och Ticcks vitsord, uteslutit dem i
iifvers. Om W. Miiller i sin öfvers. Berl. 1818 gjort likaledes, känna vi icke.
***) "Den reiche Witz der komischen, die erschütternde Gewalt der tragi¬

schen Scenen sind vortrefflich; von Seiten der innern Consequens übertrifft diese
Behandlung der Faustischen Sage alle anderen. Der Contrast äusserlichen, rasch
vorübergehenden Glüches mit ewiger Verdammniss des Geistes ist selten so tief¬
sinnig und doch so populär dargestellt." —- Rosenkrauz Gesch. d. Poes. III. 188.
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Dock är5 med några få utväxter, förstadelen af Göthes
Faust ett mästerverk, af en fulländning, som Marlowe hvar-
ken hunnit eller kunnat hinna, men den andra delen går nä¬
stan helt och hållet från sagan. Utom troheten mot sagan
och concisiteten har dock Marlowe ett företräde. Det me¬

lankoliska elementet, det egentligen Tragiska, frambryter be-
stämdt hos honom, hvilket ej är fallet hos Goethe. Faust»
oro, förtviflan, ånger, missnöje framstiger oftare och bestäm¬
dare hos Marlowe, och Mephistopheles sjelf, som hos Goe¬
the är en verldsironisk natur, bär hos Marlowe synbarligen
inom sig sitt eget helvete, oron, förtviflan, då spår dertill
ej synas hos Goethe. Han är der en Faunisk natur, som
glömt sin fördömelse. Det är alltså mera religion i Mar¬
lowes Faust, ty den uttryckes hos båda negativt genom för¬
tviflan. Detta tragiska element, som löper igenom hela ar¬
betet, utgör dess organiska föreningsband, hvarförutan dra-
inett endast skulle bli ett galleri af spridda taflor, såsom sa¬
gan sjelf är. Han har med kraftig hand i få drag tecknat
den stora trollkonstnärens hela lif från det ögonblick, då han

"Faust innehåller väl ingenting så dramatiskt som första delen af Juden på
Malta, men förträffligt inflätade äro då och då utbrotten af Fausts uppskakade
samvetes ånger och strider. Det är fullt af poetiska skönheter 5 men en inbland¬
ning af buffoneri försvagar effecten, och bevisar det snarare vara ett utkast af
Ht stort snille, än ett fulländadt arbete. Mephistopheles har här ett hemskt ve¬
mod, som gör ett djupare intryck j än hans ironi hos Goethe. Men Margaretha»sköna role saknas." — Ilallam II, 255.

"This, in point of preternatural tvildness, and metaphysical liorror, is the
chef-d'ocuvre of M. It unfolds not only genius of a sublimated and exothc
cast, but seems to have been the produet of a mind inflamed by unkallowed curi-
Osity, and an eager irreligious desire of invading the seerets of another world,
aad so far gives credence to the imputations, wliick have stained the memory of
its aulhor; for this play breathes not a poetic preternaturalism, if tve may nse
the expression, but lookc like the creature of an atmosphere emerging from the
gulph of lawless spirits, and vainly employed in pursuing the corruscations wich
traverse its illimitable gloom. — The catastrophe of this play makes the heart
shudder, and the hair involuntarily start erectj and the agonies of Faustusonthe
fast-approaching exspiration of bis compact with the Devil are depicted with a
strength truly appalling. — Yet amidst all this diabolism, there occasionally oecur
passages of grcat moral sublimity, passages on which Milton seems to liavefixed
bis eye. Thus, the reply of the Demon Mepkostopkiles to the enquiry of Faustus,
eoncerning the locality of Hell, bears a striking analogi to the descriptions of
Satan's internal and ever-present tormerits at the commencement of the fonrth book
of Paradisc Lost." Drake s. 465.


