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Dacă aș fi dirijorul unei orchestre simfonice 
aș recomanda instrumentiștilor să cunoască viața 
compozitorului fiecărei opere și epoca în care a 
trăit. Abia atunci ar surprinde în profunzime sensul 
și mesajul creației artistice chemați să o transmită 
publicului. Căci indiferent dacă tema abordată îi este 
contemporană sau se refugiază în trecut sau viitor, 
înțelegerea operei de artă, de orice gen ar fi ea, nu poate 
fi desprinsă de viața creatorului, de impulsul și stimulii 
vremii sale, de acumulările culturii și civilizației care au 
prezidat la formarea sa.

Această aserțiune mi se pare cu atât mai valabilă 
pentru a înțelege mesajul pe care Goethe l-a transmis 
omenirii prin nemuritorul său poem „Faust”. Poemul la 
care Goethe a lucrat aproape întreaga viață își centrează 
tema pe relația omului de la întretăierea secolelor 
18/19 cu propriul său mediu de viață, cu semenii și 
cu Dumnezeu, în căutarea binelui și a unei frânturi de 
bucurie și fericire.

Încă în primele versuri din „Prologul în Cer” 
e lansată tema centrală: puterea rațiunii umane de a 
distinge între bine și rău, capacitatea omului de a 
acționa în sensul binelui spre a dobândi fericirea și 
mulțumirea. Anume, Mefisto îi amintește Domnului că 
l-a înzestrat pe om cu rațiune, acea „lumină amăgire” „ 

căreia folos îi trage spre a fi, mai bestial ca orice bestie-n 
pustii”. Domnul îi spune că este un cârcotaș, că nu-i 
este pe pământ nimic pe plac, dar că e gata să pună 
rămășag pe capacitatea omului și a rațiunii sale de a 
face alegerea între bine și rău, sens în care i-l oferă spre 
încercare pe Faust. I-l dă pe mână: al lui să-i fie sufletul 
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sfârșitului. Spre stupefacția lui Mefisto însă, Faust 
atribuie săpăturile ce le aude mulțimii în străduința 
de a zăgăzui mlaștina oceanului, a o transforma într-o 
liberă câmpie aptă să ofere oamenilor traiul în deplină 
libertate. Abia acest sentiment, această trăire izvorâtă 
din ideea muncii creatoare în scopul îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale oamenilor prin muncă solidară 
în condiții de deplină libertate, valori cucerite prin 
propria lor strădanie, rezonează puternic în conștiința 
lui Faust. Suntem la punctul culminant al poemului, 
unde Goethe sintetizează întreaga sa cugetare asupra 
oamenilor, asupra capacității lor de a-și croi prin 
propriile mâini propria soartă, în armonie cu natura, 
în armonie cu Dumnezeu, când Faust exultă :

„ O mlaștină se-ntinde lângă munte, nesfârșit,
Și infectează tot ce-am cucerit.
Băltoaca să se scurgă, putredă, în mare.
Aceasta-ar fi izbânda cea mai mare.
Un spațiu voi deschide multor milioane
Să locuiasc-aci, nu sigur, dar în libertate:
Sunt verzi câmpiile, și om și turmă
Pe nou pământ, de tihnă se îndrumă
Spre așezările, pe cari pe dâmbul falnic
Viteaz norod le-a ridicat strădalnic.
Întrezăresc aici o țară paradis -
Înverșunat talazul bată în limanuri,
Unde spărtură face , ca să cutropească,
Aleargă obștea. Știrbitura s-a închis.
Acestui rost îi sunt în totul închinat,
Mijește încheierea-nalt-a-nțelepciunii:
Își merită viața, libertatea-acela numai
Ce zilnic și le cucerește ne-ncetat.
Și astfel își petrec aicea pe limanul

Primejdiei, copii și tineri,
Bărbați, moșnegi, cu vrednicie anul.
Aș vrea să văd asemenea devălmășie,
Să locuiesc cu liberul popor pe liberă câmpie.
Acelei clipe aș putea să-i spun, întâia oară:
Rămâi, că ești atâta de frumoasă !
Căci urma zilei mele pământene
Nici în eoni nu poate să dispară.
Și presimțind o fericire, ce înaltă se -nfiripă,
Eu gust acum suprema clipă. ”

după care cade iar lemurii îl întind la pământ.
Viața celui ales de Dumnezeu și de Mefisto spre a 

ilustra lupta omului cu el însuși pe tărâmul alternativei 
între bine și rău sfârșește așadar prin triumful posibil 
al bucuriei și fericirii pământene, rod al strădaniei 
sufletului și minții omenești. Purtat pe întinsul periplu 
al secolelor renașterii și luminilor, omul Faust a rezistat 
tuturor tentațiilor, tuturor ademenirilor, fără intervenția 
directă a Domnului, și a găsit singur calea fericirii, calea 
împăcării, calea clipei supremei mulțumiri și împăcări 
cu sine, cu lumea și cu Dumnezeu.

Acesta este mesajul frânturii de istorie surprins de 
Goethe ca expresie a uneia dintre cele mai vibrante și 
fertile etape ale vieții omului pe pământ, cu valoare de 
simbol și proiecție pentru omenirea viitoare.

Au trecut de atunci două secole și iată-ne într-o 
altă etapă a devenirii omului, în aparență superioară, în 
realitate încercată de convulsii și contradicții care, de 
această dată fără concursul lui Mefisto, pun realmente în 
cumpănă viitorul omenirii. Am putea spera, am putea 
găsi un alean de liniște, bucurie și împăcare în lumea de 
azi atât de frămâtată? Probabil da, dar până la variante 
mai mult sau mai puțin imaginate și realizabile, să ne 

Sursă foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_
Wolfgang_von_Goethe
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Pe drumul tău în jos, pe drumul ce-l cunoști,
Dar rușinat să stai, când îți va fi să recunoști,
Că omul bun, chiar adumbrit de patimi,
Își dă de drumul drept prea bine seama”.

Cum s-a sfârșit rămășagul? Prin victoria binelui, 
prin confirmarea încrederii exprimate în ultimele două 
versuri redate mai sus, că „omul bun, chiar adumbrit de 
patimi, își dă de drumul drept prea bine seama”. Faust, 
deși cunoscut până la Lessing adept un inadaptat social, 
un pământean nemulțumit de ce-i oferă viața obișnuită, 
un „scrântit” sau „nebun”cum îl caracterizează Mefisto, 
se transformă și sfârșește prin a-l umili pe acesta, găsind 
singur calea izbăvirii, calea fericirii, nu prin intermediul 
șiretlicurilor care mai de care mai ademenitoare ale 
lui Mefisto, ci prin capacitatea omului de a pune în 
serviciul său și al semenilor valorile supreme care-i 
pot descătușa și stimula forța fizică și morală în scopul 
situării întregului așezământ uman pe bazele binelui, 
pe bazele progresului, în final pe bazele bucuriei și 
fericirii.

Deși rămas singur, orbit și sleit de puteri, Faust 
întrezărește în ecourile zgomotului ce-l fac săpătorii nu 
mormântul ce i-l pregătea Mefisto, ci „spornicul canal” 
ce urma să lege continentele. Era perspectiva viitorului 
omenirii bazată pe munca creativă, pe solidaritate, pe 
libertate, pe comuniune cu Ființa Supremă.

Suprema clipă a fericirii, găsită și trăită în dialog cu 
tine însuți, iată posibila mare izbândă a vieții. Căci, în 
final, tot ce ai făcut de la naștere până la ultima suflare, 
se condensează în fața propriei conștiințe în ultima 
clipă cu care te desparți de viață. Nu dai seamă de viață 
nimănui decât ție însuți și Lui Dumnezeu. Și depinde 
de tine cum ți-ai așternut-o.

Așa s-a rezolvat în concepția lui Goethe - care 
de altfel reflectă optica general-filosofică a secolelor 
renașterii și luminilor - contradicția aparentă între 
credință și rațiune. O pace armonioasă. Căci „liberul 
arbitru”, formula clasică a lui Kant, devenită apoi 
pilon al creației spirituale și morale a epocii, n-a fost 
îndreptată împotriva credinței, ci spre armonie cu 
credința. În pofida eforturilor disperate ale lui Mefisto 
de a-și adjudeca sufletul lui Faust, pretextând că oricum 
are îndreptățire exclusivă la el deoarece i l-a vândut 
prin semnătură de sânge. (În paranteză spunem că nici 
juridicește nu avea dreptate, căci n-a fost o vânzare ci 
o promisiune de vânzare condiționată de împlinirea 
clipei fericirii :

Faust. „De poți să m-amăgești cu lingușire
De mine însumi mulțumit să fiu,
De poți cu vre-o plăcere să mă-nșeli,
Să fie ziua ceea – ziua mea din urmă.
Asta-i prinsoarea ce ți-o-mbiu.
Mefisto : „Să fie”
Faust: „Dă mâna și lovește! Clipei de-i voi zice:

Rămâi,că ești atâta de frumoasă!-
Îngăduit îți e atunci în lanțuri să mă fereci.
Atuncea moartea bată-n turn din acioaia 

zgomotoasă,
Atunci scăpat de slujbă ești, cum se cuvne.
Atuncea ornicul să stea, arătătorul cadă,
Oprit să fie timpul pentru mine!”)

În final prinsoarea este câștigată de OMUL 
Faust, el singur și-a găsit clipa mulțumirii și fericirii. 
Odată moartea țintuindu-i trupul la pământ, sufletul 
raționalului Faust se înalță la ceruri și dă seamă lui 
Dumnezeu cu care împarte clipa de bucurie și fericire.

De ce n-ar fi de o fericită actualitate mesajul 
faustian și în zilele noastre? S-a dezechilibrat balanța în 
favoarea rațiunii și în defavoarea credinței? Da, se pare 
că creștinismul, credința în spiritul căreia s-a dezvoltat 
în general cultura modernă europeană, trebuie să facă 
față unui proces de reașezare a relațiilor cu o rațiune 
acaparatoare, efort ce se întrezărește deja nu numai la 
bisericile creștine. Dar efortul trebuie să fie de ambele 
părți, căci rațiunea fără credință poate amenința 
omenirea. Și nu într-o perspectivă nedefinită, ci chiar 
în secolul pe care-l parcurgem. Nu fără noimă zis-a 
André Malraux: „Secolul XXI va fi religios sau nu va 
fi deloc”.

Nota autorului: Citatele reproduse din poem sunt după 
versiunea splendidă a lui Lucian Blaga, Faust, Editura 
pentru Literatură și Artă, București, 1955.

Sursă foto: http://www.tribuna.ro/stiri/cultura/in-memoriam-
lucian-blaga-127090.html


