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man rest en fästning, öfvermåttan stark,
der du skall se ett batteri så stort,
att dess kanoner, dubbla, af metall,
i antal likna hela årets dagar 5
triumfers bågar, höga pyramider,
som Julius Cäsar fört från Afrika.

Fau*t· Jag svär vid uiulerverldens kungariken,
vid Styx, vid Acberon ock Phlegethon,
som evigt brinner, att jag mycket längtar
att se det lysande, det stolta Bom,
dess minnesmärken ocb dess sköna läge;
kom, derför, låt oss gå.

3fephostophiles. Håll, jag förstår, du vill väl Påfven se,
ocb taga del uti Sanct Peters fest,
som denna dag högtidligt firas skall
i Bom och i Italiens hela land,
till minne utaf påfvens seger-fröjd.

faiist, Jag tycker om dig, Mephostophilcs ;
så länge som jag lefver, må jag mättas
af allt, som tjusa kan en menskas lijerta.
De tjugufyra år, som jag rår om,
jag slösa vill på njutningar och vällust,
att Fausts namn så länge Bom består,
beundras må i fjerran, fjerran land.

3lephostophiles. Bätt sagdt, min Faust; kom och bli hos mig,
och du skall se dem komina straxt på stund-

FJa dröj, min kära 3Iephostophiles,
bevilja mig min bön och sen jag går.
Du vet hur inom åtta dagars lopp
vi sågo himmel, jord och helvete;
så högt i luften llögo våra drakar,
att jorden, såg jag ned, ej tycktes mig
stort större än min hand i vidd och omfång:
der sågo vi all verldens kungariken,
och hvad mig kunde tjusa fick jag se.
Låt nu mig bli actör i denna dram,
att Påfven må få se, att Faust kommit.

Mcphostophiles Skall ske min Faust; men låt först oss stanna,
och se triumfen, då den går förbi;
och välj då ut livad bäst din själ förnöjer,
på det din konst må gäcka Påfven eller
du störa denna fests högtidlighet;
att munkar, abbotar stå liksom apor,
och peka som statuer på hans krona:
att rosenkransar surra kring hvart kufvud;
och stora horn stå fram på Cardinalers ;
med annat skämt, som du kan hitta på
och jag vill föra ut: hör! nu de komma;
i Bom gör denna dag dig rätt beundrad.

(Cardinaler och Bishopar, hårande biskovs-
stafvar; Munkar sjungande i processionen, sedan
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Päfven och Raymond, kung af Ungern, med Bruno
förd i kedjor).
IVu kasta ned vår fotapall.
Du Bruno ifrån Sachsen stanna,
ty på din rygg Hans Helighet yill stiga
upp på St. Peters stol och Påfventhrönen.
Du stolta JLucifej·, din thron ar min;
för Petrus böjer jag mig, ej för dig.
För mig och Petrus skall du krypa, mask,
och böja dig för Påfvcns värdighet:
trumpeter skallen, då St. Peters arfving
från Brunos rygg bestiger Peters stol. (Trumpetskall.)
Som Hudar smyga tyst med lena fötter,
långt förrän de med jcrnris menskor straffa;
så skall vår hämd, som länge sofvit, vakna,
och straffa dig med döden för ditt tilltag.
Lord Cardinal från Frankrike och Padua,
gån till vårt helga Consistorium,
och läsen bland dccreter, hvilka gjordes
af Tridents helga möte emot den,
som antog påfvesysslan utan val
och allmänt bifall; skyndsamt bringen svar.
Vi gå, ers Helighet. (Cardinalerna gä.)

Päfven. Raymond.
Taust. Gå Mephostopliiles, och skynda dig

med Cardinalerna till Consistorium;
och då de söka i conciliets acter,
slå dem med lättjefull overksamhet;
och låt dem sofva, att i deras skepnad ^

vi, du och jag, tala må nu med Påfven,
som öfvermodigt skymfat Kejsaren,
och sen vi må Hans Helighet till trots
försätta Bruno åter uti frihet,
och föra honom till dc tyska stater.

Mephostophilcs. ^åg går, min Faust. Faust. Skynda, Påfven snartförbanna skall min ankomst hit till Rom.
(Faust oeli Mephostophiles gä.)

ßrun0 Låt, Adrian, mig njuta laglig rätt.
Jag var af Kejsarn vald.

Päfven. För den skull vilja vi afsätta Kejsaren,
bannlysa folket, om det lyder honom:
jag dig och honom excommunicerar,
och stänger er» från kyrkans rättigheter,
och ifrån alla helga menskors samfund.
Han blir för öfvermodig af sin magt,
Och lyfter hufvu't högt upp öfver molnen,
och som ett torn sig reser öfver kyrkau:
men ned vi skola slå lians öfvermod;
och som vår förfar, Påfven Alexander,
med foten trampade på tyske Fredrik,
med detta gyllne valspråk till vårt pris:

Päfven.
Ragmond.

Bruno.

Päfven.
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att Peters arfving skall på Kejsarn trampa,
ock gå på fasansfulla ormars ryggar,
nedtrampa lejonet ock drakens ätt,
ock utan fruktan basilisker söka 5
så skola vi den stolta upprorsmakarn
med apostolisk magt från väldet störta.

Bruno. Svor Påfven Julius ej ed åt Kejsarn,
för sig ock efterträdare i Rom,
att anse Kejsarne för sina kerrar?

Påfven. Nej, Julius missbrukat kyrkans rätt,
ock derför gälla kans beslut ej mer.
Är ej all magt på jorden oss förlänt?
ock kunna vi väl irra, om vi ville?
Se silfverbältet kär med sju sigill,
till tecken af en sjufald magt af kimlen,
att binda, lösa, dumma ock fördumma,
befria och försegla, som mig lyster;
derför må kan ock du, och kela vcrldcn
sig ångra eller träffe bannet Er,
så fasansfullt, så grymt som afgrundsqvalen.

(Faust och Mepliostop!tiles som Cardinaler.)
Mephostophiles. Nå, äro vi ej klädda som sig bör?
Faust. Ej ka två Cardinaler lika oss

en Helighet så tjenat som vi göra.
Men, när de solva inom consistorium,
"Vi, Faust, kelsa må på helge fadren.

Raymond- Här återkomma Cardinalerna.
Påfven. "Välkomna, helga fäder; jsvaren nu

kvad som vårt helga möte kar beslutat
om Rrunos straff ock Kejsarns derför att
de conspirex-at nyss emot vår stat
ock mot vår påfveliga värdighet?

Faust. O ! heligaste skydd för Romas kyrka,
synoden så med en röst kar beslutat:
att Rruno ock den tyske Kejsaren
må anses för Lollardei*, djerfva kättrar,
ock fräcke orosstiftare i kyrkan,
om denna Rruno, med sin egen vilja,
förutan våld af tyska rikets furstar
tredubbla kronan eftersträfva må,
och genom er död få St. Peters stol,
så ka derom decreterna bestämt,
att kan skall straxt bli dömd som kättare
ock bli å båle bränd.

Påfven. \ Nu, nog! tag straxt
ock honom för till Pont St. Angelo,
sätt honom i det torn, som är som säkrast.
I morgon sitta vi i consistorium,
med Cardinalernas collegium,
ock skola dömma om kans lif och död.
Här, bär nu Påfvekronan med Er bort
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och lemnen den i kyrkans skatt lielt skyndsamt 5
jag apostoliskt nu välsignar Er.

Μcph t) λ /op lu'U-s. Ej hlcf förut så djefvulcn välsignad.
Fa»vt. Nu låt oss gå, min Mephostopliiles;

dc Cardinaler plågas mellertid. (Faitsl och Meph. gå.)
Påfacti Gå genast ocli ställ till ett gästabud,

att vi må fira här St. Peters fest,
och så med Raymond, Ungerns konung, dricka
en skål för sista segerns sköna fröjd. (De gä.)

II. Scen.

(Måltiden inbäres; Faust och Meph. inkomma
i sina egna skepnader.)

Mephostopliiles. Kom Faust, och bered dig nu till glädje;
de vakna Cardinaler nalkas ren,
alt dömma Bruno, som har skyndat hän,
och på en häst, så snabb som tanken, flyr-
lxirt öfver Alperna till rika Tyskland,
att liclsa på den sorgbetyngda Kejsarn.

k "ti si T, dag skall Påfven bann a dem för lättja,
som sofvo bort båd' Bruno och hans krona.
Men nu, att Faust må sin själ förnöja,
och åt dess dårskap få förlusta sig,
o Mephostopliiles, mig så förtrolla,
alt jag kan gå ocli göra livad jag vill,
osynlig, icke sedd af någon menska.

Mephostopliiles. Skall ske; böj knä, då jag uppå ditt hufvud
nu lägger handen och förtrollar dig
med detta trollspö, denna gördel lag,
och intet öga skåda skall din kropp;
ty det förmå de sju planeters ring,
den mörka luften, helvetet och furiers
tuklyfda hår, och Plutos blåa eld
samt Ilecate med trädet. Nu, o Faust,
med deras helighet gör hvad du vill,
du skall ej skådad bli.

kon.: Tack; vakten Er, «T munkar, att ej Faust slår edra kala ska i
lar att de blöda. Meph. Tyst, tyst, här komma de.

(Ρåfven och hans suite; sedan Cardinalernå med cn bok.)
Päfvrn. Välkommna, Cardinaler,· sittcn ned;

Lord Raymond, sätt Er; munkar, sen nu till,
att allt är redo , som det anstår festen,

J *Cardinal, Må först Ers Helighet behaga se
Synodens dom om Bruno och om Kejsarn.

Pafven. Ilvi frågen J härom, har jag ej sagt,
att vi i morgon hålla consistorium,
för att besluta om hans straff? Ni nyss
mig gåfven svar, och nyss besluladt blef,
att Bruno jemte den fördömda Kejsarn,
fördömde af Synoden båda blefvo
som nedriga Lollardcr, upprorsstiftrar
hvi visen J mig derför nu er bok?
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I Cardinal. Ni vilse far, vi fingo ej så'nt uppdrag.
Raymond. Så nelien ej; vi äro alla vittnen,

att Bruno Lär blcf nyss Er öfvcrlemnad.
t att med sin p&fvekronä bli förvarad

i kyrkans sbattrum. —

Båda Card. Vid St. Paul, vi hört det.
Påfven. J vid St. Peter skolen dö, om J

på ögonblicbet ej dem fören ut!
Bortsläpen dem till fängelset, belasten
med fjcttrar deras lemmar: jag förvisar,
o nedriga prelater, som förrådt mig,
till afgrundsqvalcn edra själar!

Paust, Så äro de in salvo : nu till festen, ej Påfven nånsin baft så munter
gäst. Påfven. Sitt med oss Erbebishop af Rheims. Bisk. Jag tacbar Ers Helighet.
Paust. Nu börjom, fan må ta er, om ni sölar. Påfven. Ilvem talade? Se efter,
munbar. Raymond var god och ät: jag är Bishopen af Milaine förbunden för
denna rara skänk. Faust. Tacb. Påfven. Hvad nu? Hvem tog maten ifrån mig?
Sburbar, hvi tigen J? Min bästa Erbebisbop, här är en läeber rätt, som bom
från en Cardinal i Franbribe. Faust. Den vill jag ochså lia. Påfven. Ilvilba
Kättare uppassa vår Helighet, efter vi bli så illa betjenade? Shaffa mig vin.
Faust. Gör man så, ty Faust är törstig. Påfven. Sbål, Raymond. Faust. Jag
tacbar. Påfven. Så, nu är mitt vin borta! Ni lymlar, sen er omkring efter den,
6om gör dessa skurkstreck, eller vid vår helighet J sholen dö. Mina Herrar,
hafven tålamod vid denna oroliga måltid. Bisk. Förlåt', jag tror, att det är nå¬
gon ande, som hrupit ut från Purgatorium, och nu hommit till ers helighet för
aAt få förlåtelse. Påfven. Det han så vara; gå derföre och befall våra prester
sjunga en själamessa, för att stilla denna oroliga andes raseri. Faust. Ilvad,
måste hvar bit bryddas med horsning ? Så, håll till godo. Påfven. Acb, jag har
fått ett slag! lijelpen mig, mina Herrar! bären mig härifrån! Hans själ vare för

* evigt fördömd för denna gerning! (Påfven ock hans suitc yå.) Meph. Hvad vill
du nu göra, Faust? ty jag shall säga dig, att du nu blir bannlyst med block¬
ringning, böeber och ljus. Faust. Klocbringning, böcker oeh ljus; ljus, böcker
och klocbringning, fram- och baklänges, må bannlysa Fausts själ. (Munkar med
Mockor, köeker och ljus, för själamessan.) i Munken. Rommen, bröder; låtom oss
med allsböns andakt förrätta vår akt. Förbannad vare den, som stal lians helig¬
hets mat från bordet. Malcdicat Dominus. Förbannad vare den, som gaf hans
helighet ett slag i pannan. Malcdicat Dominus. Förbannad vare den, som gaf
fräter Sandelo ett slag för hufvudet. Malcdicat Dominus. Förbannad vare den,
som oroar vår helga messa. Maledicat dominus. Förbannad vare den, som tog
hart hans helighets vin. Maledicat Dominus. (De slå munkarne, kasta fyrver¬
keri omkring dem och gä.)

IV. Scen. (Vid Kejsarhofvcl.)
Mårten och Fredrik,

Mårten. Hvad nu, militärer, hofmän! Sbynden att uppvakta Rejsaren; Fre¬
drik , se till att rummen bli genast utrymda, hans Majestät kommer till salenj
gå tillbaka och se till att allt är i ordning. Fredrik. Men, hvar är Bruno, vår
utvalda Påfve, som bom på en Furies rygg från Rom? Vill ej hans nåd ledsaga
Rejsaren? Mårten. Jo , och med honom kommer den tyska trollkarlen, den lärda
Faust, Wittenbergs ära, verldens under i Magien: och han ernår visa den store Carl
alla hans stolta ättefäders rad; och framställa för hans Majestät Alexanders och hans
skena älskarinnas kungliga skepnader. Fredrik. Hvar är Benvolio? Mårten. Han

6b
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sofver redan, kan jag försäkra Er 5 kan tog sig ett sådant rus af rkcnskt vin i går natt,
då lian lielt hjertinnerligt drack Brunos skål, att den lätting«» kela dagen får hålla
sig till kojs. Fredrik. Se lians fönster är öppet! vi skola ropa honom. Mårten.
Hör hit Benvolio! (Benvolio i fönstret, i nattmössa, klädande på sig.) Benv.
Rider Er djefvulen? Mårten. Tala sagta, -att ej djefvulen må köra dig, ty Εaust
kar nyss anländt till kofvet, ock i hans spår vänta iOOO furier, för att uppfylla
kvad helst Doctorn önskar. Benv. Hvad vidare? Mårten. Kom och gå ned
först, skall du få se denna trollkarl utföra så rara konster inför Påfven ock
Kejsaren, att maken ej förr sågs i Tyskland. Benv. Är ej Påfven ännu mätt på
besvärjelse? Han kom ju nyligen på Satans rygg5 ock är kan så förälskad i honom,
så må kan gerna för mig trapsera tillbaks mecl honom till Rom. Fredrik. Nå,
vill du ej komma ock se på roligheten? Benv. Nej. Murlen. Vill du stå i fön¬
stret ock se på då? Benv. Ja, om jag ej undertiden tar mig en tupplur. Mårten.
Kejsaren kommer just nu, att se på livad under svart Magi kan göra. Renn. Nå,
så beledsagen J Kejsaren; jag är nöjd för denna gång med att sticka hufvudet ut ur
fönstret: ty man säger, om en menniska varit drucken natten förut, kan ej fan
skada honom om morgonen: är det så, kar jag en förtrollning i mitt kufvud,
som skall, tro mig, ka lika stor magt öfver honom som en trollkarl har. (Går.)

FJERDE ACTEN.

I. Scen.

(Mtssik. Carl, Tysklands Kejsare, Bruna, Faust, Me-
phostophiles, Fredrik, Mårten, och suile.)

Kejsaren. Välkommen till vårt hof, du vcrldens under,
berömda trollman, grundligt lärda Faust.
Hin handling, då du Bruno kar befriat
från Påfven, hans ock vår afgjorda ovän,
skall skänka åt din konst långt inera glans,
än om med mägtig nekromantisk kraft
du kunde tvinga verlden lyda dig;
för evigt Carl dig derför älska skall;
ock om den Bruno, som du nu befriat,
tredubbla kronan får i fred besitta
ock sitta på St. Peters stol i lugn; <
skall du bli ryktbar i Italien,
ock hedrad af den tyska Kejsaren.

Faust. Den nåd, Ers Majestät nu visat kar,
skall stackars Faust gälda bäst han kan,
skall älska ock skall tjena tyska Kejsarn,
ock lägga ned för Brunos fot sittlif:
till prof derpå står Doctorn redan färdig,
att, om Ers Nåd behagar, med sin konst
uttala trolldomsorden, kvilka tränga
igenom ebenportarne till rummet,
som evigt brinner, och från sina hålor
de grymma Furier kunna draga upp,
ock göra hvad Ers Nåd behaga må.

Benvolio. Guds död, kan talar förfärligt! men det oaktadt tror jag faonom
ej särdeles; tan är ej mer lik en besvärjarc, än Påfven en fruktmånglare.
Kejsaren, Så låt oss, Faust, som du lofvat nyss,

få se den store segrarn Alexander,
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den vidtberöinda, och hans älskarinna,
i deras sanna skepnad, deras drägt,
att vi må deras' herrligliet beundra.

Faust. Ers Majestät skall strax t få skåda dem.
Gå, skynda dig, min Mepbostopbiles;
och visa för hans kejserliga Majestät,
vid festliga trumpeters högtidsljud,
den store Alexander och Darius.

Mephostophilcs. Skall s'ke, Faust. Bcnv. Nå, Herr Doctor, om ej edra djcflarkomma hit genast, så tör jag straxt sömna: besitta mig, jag kunde äta opp migsjelf af förargelse, då jag tänker på att jag hela denna tid varit en sådan åsna,
att jag stått och gapat efter Hin Ondes herre, och får ingenting se. Faust, (af-sides) Jag skall snart låta er erfara någonting, om min konst ej sviker mig. —Ers Majestät, jag måste varna Er, att när mina andar kalla fram den store Ale¬
xander och hans älskarinna, Ers Nåd ej gör dem frågor, utan tyst låter dem komma
och gå. Kejs. Som Faust önskar skall jag gerna göra. Bcnv. Ja, ja, jag gör såmed: om du ställer Alexander och hans älskarinna framför Kejsaren, vill jag bliActeon och förvandla mig i en hjort. Faust, (afsidcs) Jag vill spela Diana ochpå ögonblicket sända er horn.

(Musik. Genom ena dörren inträder Kejsar Alexander, genom, den andra
Darius; de mötas; Darius kastas ned, Alexander dödar honom; lager af honomkronan och vill gå ut, då han möter sin älskarinna, omfamnar henne och sät¬
ter Darii krona på hennes hufvud. De gå tillbaka och hclsa båda pä Kejsaren,
som lemnar sitt rum och vill omfamna dem, men Faust, då han får se det,hindrar honom på ögonblicket derifrån: då tystna trumpeterna och musiken.)

Ers Herrligliet, Ni glömmer bort Er nu,
de äro endast skuggor, icke kroppar.

Kejsaren. Förlåt mig, ack! min själ var så förtjust '
att se den verldsberömde Alexander,
att i min famn jag ville trycka honom,
men, Faust, när ej jag får tala med dem,
och mätta mina längtansfulla tankar,
så låt mig säga dig: att jag har hört,
att denna skönhet hade, då honlefde,
en vårta på sin hals, en födslofläck;
låt mig se efter, om sig så förhåller.

Faust. Ers Majestät kan våga gå och se efter. Kejs. Jag ser det, Faust,klart; med denna syn du mig behagar mer, än om jag Fått ännu en monarki.Faust. Försvinn! (synen försvinner) Men se, Ers Majestät, kvatl underdjur sitthufvud sticker ut ur fönstret der? Kejs. Ack, underbara syn! Se, Sachsens Her¬
tig, två vida horn förunderligen fästa på ynglingen Benvolios hufvud. Hert. afSachsen. Hvad, sofver han eiler är han död? Faust. Han sofver, men om sinahorn ej drömmer. Kejs. Det skämtet var för roligt; jag vill väcka'n. Vak upp,Bcnvolio! Benv. Måtte ni få en Ulykke; låt mig solVa en stund. Kejs. Jagtadlar dig ej för det du sofver förmycket, då du har ett så'eget hufvud. Sachs.& O 11TV1V B ? ArklrrλΊί λ K λ·« γ* α -κ.Λ.1 ΉΛD α*«λ. Τα λί ί. « —. Τ I, —.. — Ο 1 * . 1 * é * *1 i·

^ - . ... ι . „ ^ . „ . -Det är högst förfärligt: fy, dra in ert hufvud af blygsel; låt ej hela verlden un¬dra på Er. Benv. Men anamma, Doctor! är detta ert streck ?
Faust. Ack, säg ej så: förmåga har ej Doctorn,

ej skicklighet och konst att visa dessa
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koppel onda andar
kan aldrig uthärda

ock visa kejsarns liöga Majestät
den mägtige monarken Alexander:
om Faust gör det, är ni genast färdig
att från Acteons skapnad bli en hjort.
Och derför, om Ers Majestät tillåter,
så ropar jag ett koppel, hvilket skall
så jaga honom, att hans folk knappt kan
från deras grymma klor befria honom.
Hit, Belimotc, Argiron, Asterote!

Benvolio. Håll, håll! för tusan! han tör kalla opp ett
tror jag: min bästa Konung bed för mig; Guds blod, jag
dessa qval. Rcjs. Min bästa JDoctor, lyssna till min bön, tag bort hans horn,
han nu har straffats nog. Faust. Min nådige Furste; ej så mycket för den oför¬
rätt han gjort mig, som för att roa ers Majestät med något skämt, har Faust
med skäl straffat denna riddare, som förolämpat honom; då min önskan är fylld,
är jag nöjd att taga bort hans horn. Mepkostophiles, förvandla honom; och se
till, min Herre, att Ni hädanefter talar godt om lärda. Benv. Tala väl om Er?
Guds blod, om lärde äro sådana lianrejmakare, att de för den skull sätta horn på
hederliga mäns hufvuden, så vill jag aldrig mer sätta tro på glatta kinder och
små knäfvelbårar. Men om jag ej tar hämnd för det här, ville jag bli förvandlad i
ett gapande ostron, och dricka ingenting annat än salt vatten. Rejs. Kom, Fäust,
medan Kejsarn lefver, att han må för din förtjenst belöna dig, att du skall sty¬
ra Tysklands stat som Kejsarns gunstling. (Gä.)

Π. Scen.

Benvolio, Märten, Fredrik och Soldater.
Mårten. Nej , min Benvolio, låt oss från planen,

att hämnas uppå trollkarin nu dig föra«
Benvolio. Tyst, älsken J mig, då J bedjen så?

Skall jag ej straffa sådan oförrätt,
då hvarje dräng gör narr utaf min skymf,
och med sitt råa skämt de fräckt mig saga:
Benvolios hufvud fingo horn i dag?Må dessa ögonlock ej slutas åter,
tills jag med svärdet slagit denna trollman:
och viljen J mig hjelpa i min plan,
så dragen cdra vapen, fallen mod;
gån eljest hän; här vill Benvolio dö,
men Fausts död skall plåna ut hans skymf.

Fredrik. hände hvad som helst, hos dig vill stanna,
och döda Doctorn, om han kommer hit,

Benvolio. Så göm dig, bästa Fredrik, uti hålan,
ställ i försåt vårt folk der bakom träden;
jag vet att trollkarin nära är deraf
att jag såg honom under knäfall· kyssa
till afsked Kejsarns hand, och rikt belönas,
Derföre kämpar, striden käckt; ty dör han,
blir bytet ert, men segren den blir min.

Fredrik. Fort krigare och följen mig i hålan;
hans baneman får guld och ändlös kärlek.

(Fredrik med soldaterne gär.)


