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försvor sig åt Satan till det, då han kom i hans våld, sedan
harts Iii ifrån den första fatala stunden varit· en kedja af
yttre ära, vällefnad och skämt, under en inre följd af ån-
grens och förtviflans qval, och kastning mellan ondt och godt,
hvilket symboliseras genom de ofta uppträdande onda och
goda Englarne. Denna personification af hans inre tillstånd,
jemle allegorien om de sju dödsynderna visar att Faust ännu
stod med ena foten qvar på de gamla Miraklernas och Mo-
raliteternas botten. Han var äfven i dramatiken en gryning,
en gränsväktare mellan tvenne tidehvarf. — De enda teck¬
nade personerna äro Faust och Mephostophiles, de öfriga
äro blotta skuggritningar. För öfrigt öfverlemna vi åt läsaren
att reflectera öfver detta sublima och uppbyggliga drama,
och afgöra dess originalitet vid jemföreisen af sagan, hvars
grundränning yi för detta ändamål utkastat.
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DOOTCEL FATJSTTJS.

(Chorus inträder.)
Vår Sångmö höjer iehe stolt sin gudaröst
på stridens fält, der Mars till slagtning för,oeh ej om kärlehssmek och älskogslekar
på Kungars hof, der staters fall kcreds,och ej till djerfva hjeltebragders pris,
nej, endast Fausts skiftesrika öden
vi vördsamt erna ställa fram för Er.
Vi först en mildrad dom af Er Legära,och Fausts barndom sen förtälja Er.
Uan var af lägre börd, i staden Rhodes
i Tyskland född, i Wittenberg sen fostrad,oeh underhållen af en nära slägting.
Hans flit var i Theologien så stor,
att snart han hedrades med Doctorsnamn,blef allas öfvernjan i lärda strider
om himlens höga tingj ty skarpsynt var han-
Sen stolt af lärdom han bedrog sig sjelf ,

flög allt för högt med vaxhopsatta vingar,tills himlen smälte dem och han föll ned,
ty han sig vände till ett djefvulskt yrke,då, mättad af all lärdoms gyllne frukt,
af Satan ledd, han Andarne besvor,
och ej så kärt fann något som Magien,den föredrog framför sin högsta fröjd. —
dust han i sitt studerrum sitter der!

FÖRSTA ACTEN. Sc. I.

(Faust i sitt sluderrum.)
Far fort Faustus i din forskning, börja
att gå till djupet med din vetenskap.
Först utan skäl du gällt *som Theolog,
men sök nu botten af all visdomsart, \i lif och död läs Aristoteles!
Du mig förtjusat, ljufva tankekonst,Jtene disserere est finis Lotjices.
Logiken lär blott disputera väl.
Ar det miraklet, som den konsten gör?Farväl Logik, då är i dig jag utlärd.Ett större mål är Fausts snille värdt.
Lef väl Filosofi! — Hell dig Galenus.Blif läkare Faustus, hopa guld,och blif ndödlig för en undercur.Summum bonum Medicince sanitas,All Medicin till mål har kroppens hel§{t.
Ack, Faust, ren du hunnit detta måk
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Bevaras ej som minnesmärke kvart
recept af dig, som räddat kela städer
ock mången kiigst förtvillad sjukdom läkt.
Dock är du än blott Faust ock en menska.
Om evigt lif du kunde menskor ge r
ock väcka döda upp till lif igen,
då vore yrket först all aktning värdt.
Farväl du konst! — Hvar är Justinianus?
Si una eadcmrjuc res legatur duohus,
Alter rem, alter valörcm rci, etc.
Ett lagrum blott om lumpna testamenten!
Exhcreditare filium noη potest pater, nisi etc.
Så alltigenom låter codex juris,
och så är lagens kela 'innehåll.
Det är just studium för en legodräng,
som lefver blott för triviala mål,
för slafviska för mig, för liten höga.
Till slut blir väl Theologien dock bäst.
Hit Ilieronymi version af Bibeln!
ιStipendium pcccati mors est: ha stipendium, etc.
Ock syndens lön är döden; det är hårdt.
Si peccassc negamus, fallimur, et nulla est in nobts veriias,
Om vi säga, att vi ej kafva någon synd, bedraga vi oss sjelf-

va, ock det är ingen sanning i os».
Då måste vi ju synda, alltså dö,
Ack, måste döden dö, den eviga.
Hvad är väl det för lära? Clie sera, sera:
Det som skall ske, det sker. Tlieologi,
farväl! Gudomlig dereinot mig syns
livar dödbesvärjares, kvar trollkarls bok,
hokstäfver, tecken, linier ock cirklar:
det är just det, som Faust älskar mest.
O kvilken· herrlig verld af gagn ock nöje,
af magt, af ära, ja af allinagt lofvas
den, som med flit studera vill Magien.
Mig lyda skall allt, som kan röra sig
emellan polerna. Då kungar , kejsrar
blott äro lydda kvar uti sitt rike,
kar livarjc mästare i denna konst
ett rike, vidt som menskotanken når.
En äkta trollkarl är en rigtig lialfgud. *
Välan, min kjerna, gör mig till en Gud.

(TEagner kommer.)
Gå Wagner, helsa mina goda vänner
Herr German Valdes ock Cornelius,
ock bed dem genast unna mig ett samtal.

TVagner. Skall ske. (gdr.)
Att träffa dem , blir mig af större gagn

' än all min flit, kur mycket än jag svettas.
(Den goda och onda Engeln inträda.)

Den goda E. Eägg bort, o Faust, denna djefvulsbok.
Se ej på den, att ej din själ må frestas,
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och ρ a ditt hufvud samka Herrans Trede.
Läs bibeln, läs5 -— det der är Gudahan.

Den onda E. Far Faust fort i den berömda honst,
som lemnar nyckeln till natureps skatter.
Du blir på jorden då som Zevsiskyn, i-.
en konung öfver dessa elementer. (Englarne gå.) ,

Faust, A.ck, hur förtjust jag är af denna plan!
Att bjuda andra hämta kvad jag önskar?
Att bringa slut på alla tvifvelsmål?
Fullborda hvar förtviflad plan, jag har?
De skola bort till Indien efter guld,
i hafvet söka mig en nyfödd pcrla,
och spana ut i nya verldens vrår

t de skönsta frukter, Furstars läckerheter,
och blotta djupet af filosofien,
förtälja fjerran kungars hemlighet,
omgjorda Tyskland med en kopparmur,
och leda snabba Rhen kring Wittenberg.
De skola fylla skolorna med lärdom,
att hvar student skall bli rätt genomlärd.
Jag värfvar härar med det guld, de ge,
och jagar Parmas furste från vårt land
och styr som envåldskonung alla riken»
Jag bjuder mina andar finna opp
för krigsbeliof långt bättre stridsmaschiner,
än dem, som nyttjats vid Antwerpens bro.

(Valdes oeh Cornelius komma.)
Kom, bästa Valdes och Cornelius,
och unnen nådigt mig ert visa samtal.
Ack, visa Valdes och Cornelius,
till slut ert tal dock vunnit mig för Er.
Jag öfva vill Magi och hemlig konst,
Filosofien är mödosam oeh dunkel,
små själar öfve lag- och läkekonst;
Magien, Magien, den har förtjusat mig.
Så hjelpen mig dcri, J gode vänner,
öch jag, som.jmed subtila syllogismer
förbryllat presterna i Tysklands kyrka,
bragt lärdomsblomman uti Wittenberg,
att svärma till mitt Auditorium,
som underverldens andar till Musseus,
när ljufva sångarn kom till Hades ned,
Jag vill bli vis som den Agrippa, hvilken
vann med sin skugga Europas pris.

Valdes. Hos folken skall oss ära ge ditt snille,
samt dessa böcker, vår erfarenhet.
Som Indiens ncgrar lyda Spanska herrar,
så skola alla elementers andar lyda
oss tre, som andarne beherrska, ständigt, —
som lejonvakt kring oss, när så vi bjuda,— ,
»om tyska ryttare med fällda lansar,
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som Lapplands jettar trafvande bredvid:
δη Iil;a q.vinnor eller unga flickor,
som lia mer skönhet i sitt stolta anlet,
δη den som bor på Venils hvita barm.
De från Venedig mången skeppslast föra;
ock från America det gyllne skinnet,
som kvart år ökar gamla Filips skatt;
allt får du Faust, om — du blott kar mod.

Faust. Ja väl så mycket mod kar jag dertill,
som du att lefva; derför tveka ej.

Cornelius. De underverk, som göras af Magien,
visst bringa dig ifrån all annan konst.
Den botten når af stjernetydnings konst,
kan tungomål, vet mineralers kraft,
kar kvar princip, som fordras för Magien.
Alltså o Fanst tveka ej ock snart
du ärad blir, för denna konst besökt
långt mer än fordom Delpkiska oraklet. (

Mig säga andar att de torka kafvet,
ock liämta skatter efter alla skeppsbrott;
ja all den rikdom, våra fäder gömt
i jordens mörka, djupa innanmäten.
Säg Faust mig, kvad brister då oss trenne?

Faust. Cornelius, intet: Ack det fröjdar själen!
Kom, visa mig, kur som Magien bedrifs;
jag vill besvärja i en bortgöind håla,
ock riktigt njuta dessa köga fröjder.

Valdes. Så skynda dig till någon afskiljd grotta,
tag med dig Bacos ock Albani verk,
Hebräiska Psaltarn, Nya Testamentet,
ock kvad som eljest du beköfva kan
vi skola lära dig, förrän vi skiljas.

Cornelius. Låt Faust först få veta konstens formler,
ock sedan, lärd i kvar ceremoni,
kan sjelf försöka må på egen kand.

Valdes. Jag lär dig först Magiens ABC,
ock se'n du visst skall längre gå, än jag.

Faust. Kom, låt oss spisa, att vi efteråt
må allt försöka, som kör. konsten till;
ty förrn jag sömnar, vill min magt jag pröfva;
i natt besvärjer jag, det koste lifvet. (De gå.)

II. Scen. (Två Studenter.)
Den första St. Jag undrar just kvad Faust tar sig för,

som förr lät körsaln skalla af: sie probo.
(Wagner inträder.)

Den andra St. Det få vi genast veta, kär kommer Lans faimilns.
Den första St. Nå, kvar är din husbonde?
Wagner. Gud i himlen vet.
Den andra St. Hvarförc vet då intet du det?
Wagner. Ja, jag vet, men det följer ej.



Den första St. Gå åt fanders med ditt skämt ock säg livar lian är.
IVagner. Det följer ej på grnnd af argumenter, som vi, såsom Licentiater,
måste fordra; derföre coucedercn ert misstag, ocli våren uppmärksamma.
Den första St. Du vill således ej säga för oss ?
ffragner. 3Yi tar miste, ty jag vill säga för Er; men om J ej voren dum-
hufvuden, skullen J aldrig göra en sådan fråga; ty är lian <;j corpus naturale,
ocli är ej den mobile? Alltså, livarförc skulleil J göra mig en slik fråga? Men
vore jag ej till lynnet ilegmatisk oeli böjd för o lukt (för kärlek skulle jag säga),
så skullen d ej komma fyratio fot inom afrättningsplatsen; fastän jag ej miss¬
tröstar, att få se Er hängda nästa tliing. Då jag nu så triumferat öfver Er, vill
jag antaga minen af en grubblare, ocli börja tala som följer : Conccdo, mina kära
kumpaner, att min herre sitter derinne till bords med Valdes, och Cornelius,
hvarpå detta vin, om det kunde tala, skulle ge testimonium; och må nu Gud väl¬
signa Er, bevara Er, uppehålla Er, mina kära kumpaner. (Går.)
Den första St. Jag räds, o Faust, livad jag länge fruktat,

att du har fallit på den helvelskonstcn,
som illa frejdat dessa två· i vcrlden.

Den andra St. Om han en främling vore, ej min vän, -
dock öfver faran för lians själ jag sörjde;
Kom, låt oss gå och underrätta rectorn;
han må med allvar sörja för hans räddning.

Den första St, Jag räds, att intet mer kan honom rädda.
Den andra St. Låt oss likväl se till, livad här kan göras, (Gå.)

III. Scen.

(Aska. Lucifct· och fyra Djeflar komma.)FaHSt. Just nu, när nattens dystra skugga längtar
att se Orions daggomgjutna blick,
och flyr från Söderns sköna verld åt skyn,
oeh andas mörker öfver himlahvalfvet;
begynn, o Faust, din besvärjelse,
försök om djeflar lyda ditt befäl,
när de ha dina böner sett, ditt offer.
Jehovalis namn står inom denna cirkel,
ett anagram, baklänges och rättfram;
och helgonnamn abbrevierade;
dertill figurer af hvart himmelskt väsen,
af himmelstecken och irrstjcrnors lopp,
som tvinga andarne att stiga upp:
nu frukta ej o Faust, var beslutsam,
försök det yttersta, Magien förmår! (Aska.)

(Sint mihi Dii Acherontis propitii, valeat numen triplex Jehovw., ig ne i. aerii,
aquitani spiritus! Salvete Orientis princeps lielzebub, inferni ardenlts moiHtreha
et demigorgon, propitiamus vos, ut appareat et surgat Mephostophiles Dragon,
guod tumeraris; per Jehovam, Gehennam et consecratam aquam, quam nunc spar-
go; Signumquc erucis, quod nunc facio; et per rota nostra ipse nunc, surgat na-bis dictatis Mephostophiles.) - (Djefvulen kommer in.)

Jag dig besvär, gå bort och ändra skepnad;
du är för vidrig att betjena mig.
Gå och kom åter som en Franciscan.
den helga drägten passar djefvuln bäst.

(Djefvulen går.)
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Jag ser att kraft bor i mitt gudaord;
hvent ville ej häri nå mästerskap?
Hur smidig är ej Mephostophiles,
af lydnad sammansatt ocli ödmjukhet.
Magien och mina trollord det förmå. (9teph. kommer.)

Mephostophiles. Hvad vill du Faust att jag nu skall göra?
Faust. Jag bjuder dig att tjena mig och göra,

så länge som jag lefver, hvad jag vill}
om än jag ville taga månen ned,
och låta liafvet öfversvämma verlden.

Μephostophiles. Min herre är den store Lucifer;
Jag vill ej tjena dig, om han ej vill.
Ej mer än han befaller, våga vi.

Faust. Bjöd han dig ej att komma till mig nu?
Μephoslophilcs. O Faust! Nej, nu kom jag sjelfmant hit.
Faust. Hvad, kom du ej på min besvärjelse?
Mephostophiles. Het var ett skäl, men blott per aecidens;

ty när vi höra, att Guds namn missbrukas,
Hans ord förnekas och Er herre Kristus,
då skynda vi, alt få hans stolta själ:
Vi komma ej, om han ej brukar medel,
som bringa själ'n i fara att fördömas.
När man besvärjer tliy är det en ginväg,
att djerft afsvärja sig all tro på Gud,
och höja ödmjuk bön till afgrudsfursten.

Faust. Så har jag redan gjort, och tror för visst,
att ingen ann är Gud, än Belsebub;
för hvilken Faust underkastar sig.
Jag rades ej för detta ord: fördömd,
jag helvetet förbyter till Elysium;
med fordna lilosofcr lefve anden.
Men lemnom detta prat om menskosjälar,
och säg mig; hvad är Lucifer, din herre?

Mephostophiles. En öfverkonung öfver alla andar.
Faust. Var Luciter ej ock en gång enengel?
Mephostophiles. Jo visst, o Faust, och af Gud mest älskad.

.Faust. Men hvarför är han då de djeflars kung?
Mephostophiles. Ack! för sitt fräcka högmod och sin lusts

att sjelf bli Gud, han störtades från himlen.
Faust. Hvad ären J^ som tjenen Lucifer?
Mephostophiles. Osälla andar, hvilfca honom lyda,

och sammansvurit oss mot Gud med honom,
och derföre som han fördömda blifvit.

Faust. Hvarest fördömda? 3Icph. Ner i helvetet. ·
Faust. Men hvarför är du borta derifrån?
Mephostophiles. Nej , här är helvetet, jag är ej borta.

Tror du aft jag, som cn gång sett Guds anlet,
oeli smakat himlens evigt sköna glädje,
af tiotusen helveten ej plågas,
då jag beröfvats evig salighet?


