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Opera Krakowska 

Marek Weiss-Grzesiński 
o operze Faust 

Wierzę w magiczną siłę arcydzieł polegającą między 

innymi na rak skomplikowanej strukturze poetyckich 

znaczeń, Że pozostawiają one nieograniczone pole 

możliwości interpretacji i tłumaczenia związków 

opowieści z naszym ludzkim światem. Faust 

Goethego jest arcydz iełem uznawanym powszechnie 

i bezapelacyjnie. Faust Gounoda jest arcydziełem 

uznawanym przez nielicznych i powszechnie 

kwestionowanym. Na leżę do tych nielicznych i realizując 

po raz kolejny ten utwór będę się spierał z tymi, którzy 

uważają, Że w tej operze poza kilkoma znakomitymi 

przebojami lekkiej, łatwej i przyjemnej muzyki niewiele 

jest spraw godnych wysiłku intelektualnego i porywanie 

s i ę na jakąś osobistą interpretację jest błędem. Tradycja 

wystawiania tej opery zepchnęła ją do grupy popularnych 

widowisk o bajkowej fabule i formie schlebiającej 

gustowi widza nawykłego do trawienia sztuki bez 

wysiłku, a domagającego się przy tym szacunku dla 

swojej uświęconej przez demokrację przeciętności. 

Wiele osób uznało ten stan za normalny i nie widzi 

powodu, by w tym powszechnym odczuwan iu coś 

zm i enić. A jednak warto rzecz całą ponownie 

zrewidować. Może ana li zując krok po kroku zamierzenie 

Gounoda udałoby się dotrzeć do jego prawdziwych 

i wspaniałych osiągnięć i zobaczyć jego Fausta jako 

szczególny, osobisty i bardzo odpowiedzialny rodzaj 

interpretacji goethowskiego dramatu. awet jeśli 

niektórym wyda się ona zbyt katolicka i za mało 

uniwersalna w stosunku do oryginału, to jednak jest 

to interpretacja godna analizy, wysiłku intelektualnego 

i szacunku. Do tego właśnie pragnąłbym przekonać 

publiczność swoją inscenizacją. 

Wierzę, że utwór ten został potraktowany przez 

twórcę jako rodzaj moralitetu. Wszelkie skróty 

i przesłania służą nadrzędnemu celowi, którym jest 

próba odpowiedzi na pytania o naturę i pochodzenie zła 

i o naszą indywidualną w rej materii odpowiedzialność. 
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A. Cząstka (Siebel) , A. Biegun (Walenty}, E. Biegas (Małgorzata} 

Głęboko wierzący kompozytor potraktował poemat jako 

punkt wyjścia dla swoich własnych wywodów i akrów 

wiary dotyczących zbawien ia i przedziwnej natury 

miłosierdzia bożego. Nie miejsce tu na pełną wykładnię 

tych poglądów. Chcę tylko namówić do uważnego 

odczytania całego utworu z założeniem, że tkwi w nim 

poważne przesłanie , któremu z całych sił będziemy s i ę 

starali naszym spektaklem służyć. N i ezbędna jest do 

tego inscenizacja odrzucająca bajkowy schemat 

i przybl iżająca osoby dramatu do naszych współczesnyc h 

odczuć i problemów. Pod rym kątem spróbuj ę w skrócie 

opowiedzieć treść spektaklu. Inscenizacja jest przecież 

wyobrażeniem sobie świata, w którym rzecz cała 

mogłaby się zdarzyć. Stworzyć trzeba odrębny świat, 

gdzie śpiew staje się jedynym możliwym środkiem 

porozumiewania się ludzi ze sobą i z Bogiem. Świat 
nierealny , fantastyczny, a przecież rak często 

odpowiadający jakiejś konkretnej rzeczywistości. Ta 

rzeczywistość nie zawsze musi zgadzać się dokładnie 

z rym jak widz iał ją kompozytor. Trzeba j ą wyw ieść 

z muzyki, a nie z didaskaliów. Często budzi to sprzec iw 

i zdumienie. Najwięcej kontrowersji wywołuj e zawsze 

przenoszenie akcji w inną epokę, niż to ustala libretto. 

Wydaje się raki zabieg zwykle przejawem nonszalancji 

inscernzatora i nadmiernego poczucia własności wobec 

dzieła. 
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A jednak ten zab ieg wynika często z głębokich 

1 uzasadnionych pobudek. Często powodem jest 

nieprzystawalność warstwy muzycznej do historycznego 

kostiumu. Tak jest i rym razem. Wystarczy zobaczyć na 

scen ie walca z drugiego aktu tańczonego i śpiewanego 

przez średniowiecznych rycerzy, żeby ulec pokusie 

przybliżenia epoki akcji do epoki muzyki. Symbole 

i znaki poetyckie inaczej funkcjonowały w czasach 

Go unoda, inaczej teraz. Czas biegnie szybciej i więcej 

wiemy o człow ieku. Teatr starzeje się bardzo szybko, 

film jeszcze szybc iej. Wciąż trzeba odnawiać nasze 

spojrzenie na miry utrwalone w kulturze w określonych 

warunkach. Tylko prawo moralne i tęsknota do Boga 

pozostają te same. Wszystko wygląda staroświecko 

i nieprawdziwie jeśli nie zostanie przedstawione rak, 

żebyśmy zobaczyli to jak gdyby po raz pierwszy. Tylko 

muzyka się nie starzeje, Bach jest wciąż rak samo 

współczesny jak Penderecki. To jest jedna z wielkich 

tajemnic opery i jej dwoistej natury. Dlatego dzisiaj 

starą histor ię o Fauście rak będziemy opowiadać: 

Nie czarnoksiężnik i mag, ale zmęczony, cierpiący 

mędrzec umiera w najgorszym z możliwych miejsc, tam 

&dzie umierać będzie większość z nas - w szpitalu. 

Smierć trzyma go już długo w swojej poczekalni , gdzie 

nie ma już żadnej nadziei, ni e ma reż jeszcze wybawienia 

od strachu i cierpień. Przeżył bogate życie, ale nie 

napotkał w nim niczego, co stanowiłoby jakąś wartość 

w najgorszych dla człowieka chwilach. Nie spotkał też 

Boga na swojej długiej drodze. Jest samotny i czuje 

się oszukany. A jednak wspomnienia urody życia nie 

pozwalają mu targnąć się na nie i powstrzymują jego 

wolę śmierci. 

Wzywa Szatana jako jedynego możliwego sojusznika 

w żalu, rozgoryczeniu i wściekłości. Kiedy ren przybywa 

i pyra o jedno najważniejsze pragnienie, Faust oświadcza, 

Że chce raz jeszcze powrócić do naiwnej młodości, by 

ponownie przeżyć oszołomienie miłością , tą j edną chwilą 

miłości , w której spada na człowieka zapomnienie 

wszystkich lęków i nieszczęść. Jedynie młodość 

pozbawiona odpowiedzialności potrafi ofiarować 
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człowiekowi bezcenny dar otumanienia i radosnej, 

zdrowej utraty rozumu. 

Mefisto przenosi Fausta w świat młodości. Jest ro 

świat romantyczny, zapalczywy, beztroski. Znajdujemy 

się na weselu Wagnera ( Brandera) , po którym on i jego 

koledzy wyruszyć mają na wojnę. Mefisto wrzuca Fausta 

w sytuację optymalną dla swoich planów. Wybiera takie 

miejsce i czas, w którym ludzie rozstają się, osłabiając 

łączące ich więzi. Kiedy mężczyźni opuszczają kobiety, 

by iść zabijać, zło zyskuje moc i rozsiewa swoje ziarno. 

Walenty, brat Małgorzaty prosi Boga o opiekę nad 

siostrą, nie ufając deklaracjom jej wielbiciela Siebla, 

którego dziwna, dwoista natura nie pozwala wziąć 

udziału w wojennej wyprawie. Mefisto niweczy powagę 

wspólnej modlitwy. Śpiewa pieśń o władzy zła nad 

człowiekiem i upija ich winem, w które przemienia wodę 

parodiując jak zwykle boskie akry i nauki. Jednak jego 

władza i siła są fałszywe. Lamie miecze, ale nie potrafi 

oprzeć się mocy krzyża. Mefisto pozostaje z Faustem 

wśród osamotnionych, otumanionych wolnością kobiet, 

podczas kiedy mężczyźni wyruszają na krucjatę 

w poczuciu, ze zwyciężyli złe moce. Pośród roztań

czonych kobiet Faust próbuje zdobyć przychylność 

Małgorzaty, ale ona od początku jawi nam się jako 

strażniczka wartości i wcielenie cnót. 

Pod oknem Małgorzaty wyczekuje Siebel, uosobienie 

niedoskonałości i nieudolności. To miejscowy niedołęga, 

który nie mogąc uczestniczyć w wojennej wyprawie, 

czeka z bukietem kwiatów, aż los da mu szansę złożenia 

swych poplątanych uczuć u stóp tej, która jest 

wcieleniem doskonałości i piękna. Mefisto, jak ze 

wszystkiego, drwi również z nieszczęsnego Siebla. 

Usuwa go jednak Faustowi z drogi, widząc rywala 

w kimś, kro mimo swoich ułomności dysponuje 

niepodważalnym walorem szlachetnego i dobrego serca. 

Małgorzata zostaje zupełnie sama, wydana na pokusy 

i siłę młodości odmłodzonego Fausta. Symboliczne, 

diabelskie klejnoty osłabiają jej zdolność oceny faktów. 

Blask złota oślepia w szczególny sposób, trudno jej 

odróżnić dobro od zła, prawdę od kłamstwa. O tym 
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właśnie jest wielka aria Małgorzaty, jeśli wnikniemy w jej 

magiczny sens. Scena podwójnych zalotów, która porem 

następuje, jest jak duet miłosny ukazany w krzywym 

zwierciadle. Fałsz zapewnień Fausta, obłudę jego 

deklaracji kontrapunktuje duet Małgorzaty i Mefista, 

parodiującego jak zwykle dar miłości. Im bardziej 

szczery jest zachwyt Fausta nad urodą i czystością 

Małgorzaty, rym bardziej szydzi Mefisto z jego afektów. 

Szatan przypomina nam, że miłość Fausta skażona jest 

grzechem kłamstwa tak długo, jak długo odmłodzony 

nie przyznaje się kim jest naprawdę. 

Kiedy jednak Faust ulega czystości Małgorzaty 

i rezygnu1e z jej zdobycia, Mefisto interweniuje 

i z ukrycia pokazuje „prawdziwą" naturę niewinnej 

dziewczyny. Demaskuje jej naturalne instynkty, 

skazuje ją na bezbronność wobec fizycznej pokusy. 

Znów udało mu się wszystkich oszukać. Faustowi 

wmówił, że prawdziwa Małgorzata idzie za głosem 

ciała, a Małgorzacie - Że nie może się bronić, ponieważ 

zostały zdemaskowane jej pragnienia. Szatan triumfuje. 

Upłynęło wiele miesięcy. Zakończył się już okres 

szczęśliwych uniesień. Zhańbiona i porzucona 

Małgorzata w kościele modli się o przebaczenie. 

Ale właśnie tam, gdzie człowiek powinien czuć się 

najbezpieczniej, zło wytęża swoje siły, by odebrać 

nadzieję na miłosierdzie i łaskę. Im bliżej Boga, tym 

Szatan jest aktywniejszy i bardziej perfidny. Teraz 

dopiero wychodzi na jaw, że prawdziwym celem działań 

Mefista nie jest stary Faust. którego dusza srała się 

przecież łupem łatwym i oczywistym, lecz Małgorzata -

z jej czystością, ufną wiarą i szlachetnym sercem. Faust 

jest tylko narzędziem służącym do zdobycia duszy 

Małgorzaty. Nie ma dla ciebie litości i miłosierdzia. B[dziesz 
przekl[ta - obwieszcza Mefisto przerażonej grzesznicy. 

Wracają mężczyźni z wojennej wyprawy. Wracają do 

kobiet zmęczonych i przerażonych wolnością. Walenty 

spotyka Siebla i chce z nim jak najszybciej iść do domu 

siostry. Kiedy pojmuje, Że stało się nieszczęście, wpada 

w g111ew. Siebel błaga, by ostudził swoje emocje 

modlitwą, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję. 
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W kościele znów pojawia się Mefisto ze swym 

zdeprawowanym podopiecznym. Aby sprowokować 

Walentego, śpiewa nad modlącym się swoją bluźnierczą 

serenadę. Dochodzi do walki , w której brat Małgorzaty 

ginie z ręki Fausta. Umierając, przeklina siostrę, winiąc 

ją za swoją śmierć i odbierając ostatnią nadzieję na to, 

Że Bóg kiedykolwiek wybaczy jej grzechy. Wszyscy są 

poruszeni przekleństwem Walentego i potępiają go 

jednoznacznie. Nie wolno wyręczać Boga w osądzaniu 

człowieka. Nie wolno potępić , nie dając nadziei na 

miłosierdzie i zbawienie. 

Zapada noc. Mefisto zaprasza Fausta do swojego 

królestwa. Chce mu pokazać , Że nawet w świątyni on jest 

prawdziwym panem. Ożywia i desakralizuje figury 

świętych, traktując je jak kawałki wyrzeźbionego drewna 

i zmuszając do wyuzdanych pląsów. Nie ma świętości, 

nie ma sacrum, nie ma Kościoła - nie ma więc Boga. 

Szatan rządzi światem. Zło triumfuje bez przeszkód. 

Zrozpaczony Faust odwołuje się do jedynej wartości, 

jaka pozostała mu w życiu - do miłości. Przywołuje 

obraz Małgorzaty i pod jej obronę ucieka się ze swoim 

meszczęśc1em. 

Oto więzienie, w którym Małgorzata oczekuje na 

śmierć za zbrodnię dzieciobójstwa. Faust próbuje ją 

uwolnić. Nie rozumie, Że Małgorzacie jest potrzebne 

zupełnie inne wyzwolenie. Potępiona przez wszystkich, 

udręczona, obłąkana kobieta znajduje w sobie dość siły 

moralnej, by odmówić przyjęcia proponowanej przez 

Fausta wolności. Kto tam stoi obok ciebie? - pyta - To 
demon! Przeptdź go 1 Zostaw mnie! Budzisz we mnie wstqt. 
Widzi Fausta starego i ohydnego. Skończyły się 

kłamstwa. Widzi Szatana, jakim jest naprawdę. Nie 

utraciła najważniejszego daru Boga, jakim jest dar 

odróżniania dobra od zła. 

Pottpiona! - wyrokuje pochopnie Mefisto nad umierającą 

Małgorzatą. Zbawiona! - odpowiadają mu głosy z nieba 

w apoteozie Chrystusa Zbawiciela, który poprzez swoją 

męczeńską śmierć nauczył nas prawdy o bożym 

Miłosierdziu i Miłości. 
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Mare W eiss-Grzesi ~ski 
on Faust 

believe in a magie power of mas terpieces consisting 

m, among others, such a complex structure o f poetic 

mea nings that they produce an unlimited area of 

interpretation and clarifi cation of the relati onships 

between the story and the world o f humans. G oeth e's 

Faust is a generally and unconditionally recognized 

masterpi ece. Gounod's Faust is a masterpiece that is 

recogni zed by few and ques tioned by many. 1, however, 

belong to those few, and , when producing that work ye t 

again, I will argue with those wh o claim chat, except for 

severa! hits of light, easy and pleasant mu sic , there are 

few iss ues th at are worthy of our intellectual effo rt, and 

any attempt at personal interpretation is a mistake. The 

tradition of staging chat opera pushed it to the group of 

popular shows with a fabulou s story and the form that is 

flattering to the tastes of the audience who are 

accustomed to consuming art without effort, and, at the 

same tim e, demand res pec t for th eir medioc ricy 

sanctified by democracy. Many persons recognized th at 

condition as norma!, and they see no reason to change 

anything within that gene rał feeling. However, it is 

worthwhile rev ising the whole matter. Maybe, by 

analysing Gounod's intentions step by step, one will be 

P. Firek (Mefisto) 
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able to reach out to his true and wonderful achievements 

and see his Faust as a special, personal and very 

responsible manner of interpretation of Goethe's 

drama. Even if chat interpretation is found by some to 

be Catholic in nature and not enough universal with 

respect to the original, stil! it will be worthy of our 

analysis, intellectua! efforts and respect. And chat is 

what I would like to convince the audience about by my 

production. 

I believe chat the work was treated by the author as 

a type of a moraliry play. All the shortcuts and 

messages serve the governing purpose, which is an 

attempt at answering the questions of the nature and 

origin of evil and our individual responsibiliry in this 

respect. A deeply believing composer rreated the poem 

as a starting point for his own considerations and acts 

of faith chat concerned salvation and a true nature of 

God's mercy. This essay is not a good place for a full 

presentation of his views. I only wish to persuade you 

to comprehend carefully the whole piece, with the 

assumption chat it contains a serious message chat we 

will try to serve with our whole power by our 

performance. What is indispensable for our goal is 

our adaptation which denies the fabulous pattern and 

brings the protagonists rather closer to our 

contemporary feelings and problems. In this respect, 

I will try to tell the story briefly. Our adaptat ion is in 

fact our vision of the work in which the case may have 

occurred. We need to create a separate world where 

singing becomes the on ly possible means of 

communication between people and God: an unreal 

and fantastic world, which so often corresponds to 

specific reality. That reality does not have to comply 

exacdy with the composer's vision. Ir has to be drawn 

from music, not from stage directions. And chat often 

ra1ses opposirion and astonishment. Most of 

controversies are always raised by the transfer of 

action into another era chan chat set by the libretto. 

Such a manipulation usually see ms to be the 

producer's fro li c and his excess1ve feeli n g of 
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owners hip of the work. But stil!, that manipulation 

often results from deep and justified reasons. And the 

reason is often the lack of congruity between the 

music style and the historical costume. And chat is the 

case this time. It is enough to see the walcz from the 

second act on stage, danced and sung by Medieval 

knights, to succumb to a temptation of shifting the 

time of action to the time of music. The poecie 

symbols and signs used to operate differendy in 

Gounod's days than they do now. Presendy, time runs 

quicker, and we know more of man. Theatre is getting 

old quickly, and the film even quicker. We need 

constandy to renew our visions of the myths set in 

our culture in specific cond itions. Only our mora! 

right and yearn m g to God remam the same. 

Everything seems to be old fashioned and untrue if 

not presented in the way to give us the impression 

chat we see it for the first time. Only music is not 

getting old. Bach, being as contemporary to us as 

Penderecki is. And that is one of the great mysteries 

of the opera and of its double nature. For that reason, 

chat is how we are going to tell the old Faust story: 

Not a wizard or a magician, but a tired and suffering 

wise man dying in the worst possible place, where the 

majority of us will die: at hospital. Death has been 

keeping him in a waiting room, without hope or 

salvation from fear and suffering. He has lived a rich 

life, but failed to come across anything chat would 

constitute any value in the worst days of the human 

fate. He failed to meet God on his long road of life. 

He is lonely and he feels deceived. However, the 

memories of the charm of life prevent him from 

turning against life, and stop his desire of death. 

He calls Saran as the only possible ally in his grief, 

resentment and fury. When Saran arrives and asks 

about one and the most important desire, Faust states 

chat he wants to return once more to his naive youth 

to experience the daze of love, the only moment of 

love which falls upon man and brings the oblivion of 

all fears and misfortunes. Onl y love without 

continuation on the page 141h 
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Faust 

responsibiliry may offer one the priceless gifr of daze 

and joyful and healthy loss of one's mind. 

Mephisro transfers Faust inro the world of youth: the 

world of romance, temper and serenity. We are taken 

to Wagner' s (Brander' s) wedding after which he and his 

friends will go to war. Mephisro drops Faust into the 

situation which is the most suitable for Faust's plans. 

He chooses the place and time in which people part 

from each other and weaken their bonds. When men 

leave women to go and kill themselves, evil becomes 

powerful and sows its seeds. Valentine, a brother to 

Marguerite, asks God to care for his sister, as he does 

not trust the declarations of Siebel whose strange 

double nature prevent him from going to war. 

Mephisto destroys the solemnity of common prayers. 

He sings the song of the power of evil over man and 

intoxicates people with wine which he transforms inro 

water, mocking God's acts and teachings as usual. 

However, his power and strength are false. He can 

break swords but he is unable to resist the power of 

the cross. Mephisto remains with Faust among the 

lonely women, dazed with freedom, while men are off 

to a crusade, feeling that they have conquered the evil 

power. Faust is trying to win Marguerite's favours 

among dancing women, although she initially presents 

herself to us as a guardian of values and an 

embodiment of virtues. 

Siebel is waiting at Marguerite's window, 

a personification of imperfection and ineptitude. He is 

a loca! loser, unable to participate in a war expedition, 

waiting with a nosegay of flowers umil the fate gives 

him a chance to lay his mixed feelings at the feet of 

the one who is an incarnation of perfection and 

beauty. However, Mephisto mocks poor Siebel as 

anything else. He removes Siebel from Faust's way, 

noticing a rival in the person who, despite his 

disability, is fitted with the undeniable value of noble 

and good heart. 

Marguerite remains completely alone, exposed to the 

temptation and the power of youth of rejuvenated 
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scena zbiorowa I gro up scene 

Faust. Symbolic, devilish jewels weaken her ability to 

appraise facts. The glitter of gold dazzles her in 

a parricular way, and she is unable to differentiate 

between good and evil, truth and lie. That is the 

subject matter of Marguerite's great aria if we 

permeate its magie sense. The following scene of 

double courting sounds like a love duet seen in 

a disrorted mirror. The falsity of Faust's assurances and 

the hypocrisy of his declarations are counteracted by 

the duet of Marguerite and Mephisto, which 

obviously mocks the gifr of love. The more honest is 

Faust's admiration of Marguerite's charm and chastity 

the more Mephisto mocks Faust's feelings. Saran 

reminds us that Faust's love is tainted with the sin of 

lying as long as rejuvenated Faust fails to reveal who 

he really is. 
When, however, Faust yields to Marguerite's chastity 

and gives up winning her, Mephisto intervenes and, 

while hiding, shows the "real" nature of the innocent 

girl. He unveils her natura! instincts and condemns 

her to be defenceless wi th respect to physical 

temptation. Yet again, Saran is successful in cheating. 

He persuaded Faust that a true Marguerite would 

follow the voice of her body, and he persuaded 

Marguerite that she may not defend herself once her 

desires are revealed. Saran is triumphant. 
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Many momhs passed. The period of happy passion is 

over. Dishonoured and abandoned Marguerite is 

praying at church to be forgiven. But at the place 

where one should feel the safest, evil extends its 

powers to deny our hope of mercy and grace. The 

closer to God the more acrive and deceitful Saran 

becomes. Only now it becomes elear that the true 

object of Mephisto's action was not the old Faust 

whose soul was an easy prey, but rather Marguerite, 

with her chastity, trustful faith and noble heart. Faust 

was only a tool to win Marguerite's soul. "There is no 

mercy or grace for you. Y ou will be damned," says 

Saran to the scared sinner. 

Men are back from war. They come back to women, 

tired and scared of their freedom. Valentine meets 

Siebel and wants to go immediately to his sister's 

house. Once he learns of misfortune, he becomes 

angry. Siebel begs him to calm down in prayer before 

making any decision. 

Mephisto appears in church again, with his corrupted 

disciple. To provoke Valentine, he sings his 

blasphemous serenade over the praying man. A fight 

starts, and Marguerite's brother is killed by Faust. 

Before dying, Valentine curses his sister, blaming her 

for his death and taking away the last hope that God 

would ever pardon her sins. All people are moved by 

Valentine's curse and condemn him. One may not 

substitute God in judging man. One may not 

condemn the other, without giving a hope of mercy 

and salvation. 

Night falls. Mephisto invites Faust to his kingdom. 

He wants to show to Faust that he is a true lord even 

in a tempie. He revives and desacrifies the figures of 

the saints, treating them as pieces of carved wood and 

making them dance lasciviously. There is no 

sainthood or sacrum. There is no Church or Gcid. 

Saran rules the world. Evil is triumphant without 

being opposed. Desperate Faust refers to the only 

value that has remained in his life: love. He recalls the 

image of Marguerite and refers his misfortune to her. 
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ow, the prison in which Marguerite is waiting for 

dearh for killing her child. Faust is trying to set her 

free. He fails to understand that Marguerite needs a 

different kind of liberation. Condemned by everyone, 

tortured and deranged, she finds in herself enough 

mora! power to refuse to accept the freedom offered 

by Faust. "Who is standing next to you?" she asks. 

"!t's a demon! Scare him away! Leave me alone! You're 

disgusting." She can see Faust as an old and atrocious 

man. Lies are over. She can see a true Saran. She has 

not lost the essential gift of God, which is the gift of 

differentiating berween good and evil. "Condemned" 

declares prematurely Mephisto over dying Marguerite. 

"Saved" chant voices from heavens, glorifying Christ 

the Saviour who taught us the truth of God's Grace 

and Love through his traumatic death. 

M. Lesiewicz (Małgorzata I Margarete) 
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Magicz y aust o o a 

"N ie znamy dokładnie życia i dz i a ła ln ośc i hi storycznego 

Fa usta. Georg (czy - wedle innyc h źród eł - Jo hannes) 

Faust u rodz ił s i ę w wirtemb erski ej mi ej scowośc i 

Kni t tlin gen około ro ku 1480. Z różnyc h , często 

sprzecznyc h źródeł wyła ni a s i ę pos tać dość osobliwa, 

w której sp l atają s i ę w ca łość trudną do rozwikła ni a rysy 

uczonego paraj ącego s i ę li te ra turą i fi l ozo fi ą starożytn ą. 

szarlatana posługuj ącego s i ę magicznymi sztuczkami , 

lekarza, awa nturnik a i ob i eżyśw i a t a. W swo im 

ni espokojnym życ iu wędrown ym p rzebywa ł w różnych 

m iastac h ni emi ecki ch. Mi a ł być najpierw nauczyc ielem 

w Kre uz nac h. Późn i e j p rzebywa ł w H eid el be rg u, 

Erfurc ie, w Witt emb erd ze, In go lstad t. Wedłu g 

przyp uszcze11 - trudnych do sprawdzeni a - bawił 

i w Kra kowie. Mi c ha ł Wiszn iews ki, au to r dz i eła H istoria 
literatury polskiej ( 1840 - 1845) , p i sa ł ( tom VI) : 

«Zdaje s i ę, i ż niek tó rzy z akadem ików krakowski ch 

po kryjomu mag i ą trudnili s i ę, a u jed nego z nich 

s ław n y tego wieku cza rn oks i ężnik , do któ r Faus t. 

magii wyu czy ł s i ę». 

igdz ie d ł u że j mi ejsca ni e zagrzewa ł. Zm a rł 

w mi as teczku Staufen (Schwa rzwa ld) w ro ku l 5 3 9 

lu b 1540. Już współcześni otoczy li jego życ i e legendą 

cza rn o k s i ężnika , któ ry zawarł pa kt z di a błem , zyskuj ąc 

w ten sposób s iły nad przyrodzone" ' . 

Wi el ki poeta ni emi ecki Jo hann W olfga ng Goe the 

n ie by ł p ierwszym, którego zafascynowa ła legenda 

faustowska. Przed n im kil kunas tu innyc h au torów, 

poczynając od Jo hann a Sp iessa w 1587 ro ku ', 

podejmowa ło ten temat z mni ejszym lub wi ększym 

szczęśc i em . Goethe s tworzył ze swego Fausta a rcydz i eło 

na mi arę Iliady i Odysei, Boskiej Komedii czy Hamleta. N ic 

też d z iwnego, Że do jego tekstu s i ęgn ę li ni ebawem 

równi eż ko mpozyto rzy pragn ący nadać Faustowi wy mi ar 

muzyczny. 

P ierwszy m z ni ch był po lsk i muzyk, utalen towany 

dyleta n t, ks i ążę Antoni Radz iwiłł (1775 - 1833 ) , 
n am ies tni k W ie lki ego Księstwa Pozn a ń s ki ego po 
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A. Biegun (Walenty), M. Abako (Siebel) 

rozbio rach. Jego opera Faust, napi sana w latach l 8 IO -

18 3 l , jes t dz iełem niesłu szni e zapo mnianym , kryje 

bowiem w sobie wiele dowodów autentycznej inwencji. 

T ego sa mego zdania był zresztą młody C hopin, któ rego 

gustowi muzycz nemu trudn o nie u fać. W li śc i e 

z W arszawy z 14 li st opada 1829 roku do T yrusa 

W oyc iec howskiego pi sał : "Pokazywał mi swojego Fausta 
i wiele rzeczy zna l azłem tak dobrze pomyś la nych , nawet 

genialnyc h, Żem s ię po nami es tniku tego spodz iewać nie 

mógł" . Faust księci a Antoni ego cieszył s i ę zasłużoną 

es tymą wś ród współczesnych , ta kże u Goethego. By ła 

to jedyna muzyka do jego Fau sta , któ rą osobi śc i e 

zaa kceptował . M amy nadz i e j ę , Że nie tylko przez 

snobizm św ieżo upieczonego szlac hcica ... 

C harles G ounod był już dz i es i ątym bodaj że , po 

R adz iwille, ko mpozytorem , któ ry naw iąza ł w swej 

twórczośc i do Fausta Goeth ego. Swoją ope rę Faust et 
Marguerite, według pierwszej częśc i tragedii ni emi ec kiego 

poety, skomponował w latac h 1852 - 1859. Podkreś l am 

to według, bo było z tym t roch ę kom plikac ji . Francuscy 

autorzy libretta: J ules Barbi er i Mi chel Ca rre po trakto

wali a rcydzieło G oe thego ni eco zbyt szorstko i po wielu 

odważnych amputac jac h pozos taw ili jedyni e wąte k 

r o m a n sowy. Fau st p oz baw io n y swo je j wa r s t wy 

fil ozofi cznej nawe t G o un od ow i mus i ał s i ę wydać 
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scena zbiorowa, na pierwszym planie A. Biegun (Walenty) 

ubogi, bo pierwszej wersji swojej opery wolał nadać 

tytuł "wymijający", właśnie Faust i Małgorzata. 

Opera w ogóle rodziła się z przeszkodami. Kiedy 

partytura była już w połowie gotowa, dyrektor Theatre

Lyrique w Paryżu Edouard Leon Carvalho wycofał się 

z obietnicy wystawienia dzieła, ponieważ inny teatr 

paryski wystąpił właśnie z premierą Fausta Goethego 

w formie melodramatu. Potem jednak - Gounod napisze 

tymczasem na jego zamówienie operę komiczną Lekarz 
mimo woli wg Moliera - Carvalho zmienił zdanie, 

zaakceptował Fausta i Gounod mógł przystąpić do 

finalizacji swego utworu. 

Pierwsza wersja opery, z dialogami mówionymi prozą, 

wystawiona została 19 marca 18 5 9 roku na sceme 

Theatre-Lyrique w Paryżu, z żoną dyrektora, Marie 
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Miolan-Carvalho, w partii Małgorzaty. Sukces był 

połowiczny. Paryżanom opera wydała się "zbyt 

niemiecka" i "mało melodyjna", a wielki kompozytor 

niemiecki Richard Wagner, który pracował właśnie nad 

swoim arcydziełem, dramatem muzycznym Tristan 
i Izolda, stwierdził ni mniej, ni więcej, Że zarówno tekst. 

jak i muzyka opery Gounoda są po prostu śmieszne! 

Dodajmy, że żaden z wydawców nie kwapił się do 

wydania partytury drukiem. 

W Niemczech, ojczyźnie Goethego, po pierwszym 

wystawieniu opery Gounoda w Darmstadt 15 lutego 

18 61 roku zaprotestowano przeciwko tytułowi, 

zarzucając autorom libretta, zresztą nie bez pewnej 

przesady, profanację arcydzieła Goethego. Dlatego 

zmieniono wówczas tytuł na Margarete (Małgorzata) , 

przy którym Niemcy trwają do dnia dzisiejszego, choć 

na całym świecie używa się już powszechnie skróconego 

tytułu Faust. 

W Polsce Fausta wystawił po raz pierwszy Teatr 

Wielki w Warszawie, w sześć lar po prapremierze 

paryskiej, 16 września 186 5 roku ( roku prapremiery 

Strasznego dworu Moniuszki) . Włoską wersję językową 

opery wyreżyserował Matuszyński. Scenografię 

przygotował Sachetti, a dyrygował Quattrini. 

Dziesięć lar po prapremierze, 3 marca 1869 roku, 

Grand Opera w Paryżu wystawiła dzieło Gounoda po 

raz wtóry. Z rej okazji kompozytor zastąpił recitativa 

mówione prozą - śpiewanymi, dopisał w I akcie Chór 
żołnierzy i Modlitw[ Walentego, tudzież, wychodząc 

naprzeciw panuiącej w rym teatrze modzie, 

dokomponował finałowy akr baletowy Noc Walpurgii. 
W rej definitywnej już formie Faust odniósł ostateczne 

zwycięstwo i do dziś należy do najczęściej wystawianych 

"repertuarowych" oper wszystkich teatrów muzycznych. 

Najpełniej zarysowaną, najbardziej krwistą i pełną 

życia postacią opery nie jest jednak bohater tytułowy, 

a Mefistofeles, ambasador piekieł we własnej osobie. 

Wspaniałą rę partię basową wyposażył Gounod 

w dwa numery wokalne cieszące się nadzwyczajną 
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popularnością. Pierwszy to rondo Le veau d'or (Cielec 
złoty) z Il aktu - hymn na cześć wszechwładnej potęgi 

złota. Drugi to szydercza Serenada z drugiej odsłony 

IV aktu Vous qui faites I'endormie (Pani, która zasn[łas), 

śp i ewana przez Mefistofelesa pod oknami Małgorzaty 

już uwiedzionej i porzuconej przez Fausta. 

Nie są to jedyne "przeboje" tej opery, bo na leżałoby 

wymienić jeszcze sławną Ari[ Małgorzaty z klejnotami 
z III aktu i melodyjnego walca z muzyki baletowej. 

Ale dla ogromnej wi ększości słuchaczy właśnie Mefisto 

i jego strofy są głównym znak iem rozpoznawczym 

Fausta Gounoda. 

Janusz Cegiełła, Przeboje mistrzów, Warszawa, 1987 

' Jan Zygmunt Jakubowski , W kqg11Ja11stowskiej legwdy, program Teatru 

Wielkiego w Warszawie, 6 kwi etnia I 966. 

' Johann Spiess, Historia o doktorzt Ja11ie Fauście, sztroko okrzycza11ym 
g11s1arzu i czamoksitżniku , Frankfurt nad Menem, 15 87. 
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