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FAUST - msTORIA MOTYWU 

Nad kształtowaniem wielkich motywów literatury światowej, np. 
„Iliady" Homera czy „Boskiej komedii" Dantego, pracowały wieki 
tradycji literackiej. Te i inne dzieła ukazują ludzkie charaktery i 
losy, opowiadają się za pewnymi normami moralnymi i przedsta
wiają konflikty bohaterów z tymi normami, jak również indywidu
alne próby wyrwania się z uregulowanych owymi normami, zwy
czajami oraz prawami stosunków społecznych. 

Bohater buntujący się przeciw obowiązującemu prawu i wszel
kim tabu, staje się w epoce przewrotów polityczno-kulturalnych 
postacią szczególnie interesującą. Bywa on bardzo różnie postrze
gany i oceniany: skrajnie pozytywnie, bądź też skrajnie negatyw
nie. Ale nie pozostawia on czytelnika czy też widza obojętnym. 
Najsłynniejszym bodaj utworem, którego bohaterem został taki 

właśnie indywidualista, samotnik, „buntujący się geniusz", jest 
dramat Johanna Wolfganga Goethego „Faust", którego pierwsza 
część posłużyła za kanwę libretta opery Charlesa Gounoda. 

Johann Wolfgang Goethe nie stworzył postaci dr. Johanna Fau
sta. Postać ta miała wielu poprzedników; wśród nich znajdował 
się ró\vnież historyczny dr Faust, który przyjąwszy nazwisko Jorg 
Faust z Heidelbergu, żył i działał w Niemczech, Polsce i we Wło
szech prawdopodobnie w latach 1480-1541. Istnienie i czyny tej 
barwnej postaci wędrownego uczonego, lekarza, alchemika, wróż
bity, astrologa, chiromanty, a jednocześnie bardzo sprytnego 
oszusta, udokumentowane są wieloma sprzecznymi wypowiedzia
mi, opisami oraz dokumentami sądowymi. 

Poprzednicy dr. Fausta z dramatu Goethego to nie tylko wę
drowni uczeni-magicy, jak Faust historyczny, lecz przede wszy
stkim uczeni, którzy byli wyjątkowymi ludźmi dążącymi do pozna
nia nowych obszarów wiedzy, nowych dziedzin nauki, którzy nie 
zadowalali się wiedzą zdobytą przez ojców. 

Uczeni ci, wyrastający ponad przeciętność i umiejący odpowie
dnio swą wiedzę wykorzystać, uznawani byli za wielkich magów, 
którzy nadzwyczajne umiejętności zdobyli dzięki wiedzy tajemnej 
(magii) i kontaktom z duchami. 

Otoczone legendą postacie Simona Maga, Cypriana z Antiochii, 
Teofila z Adany, a w późniejszych wiekach Paracelsusa, to przy
kłady uczonych, którzy nieprzeciętną wiedzę zdobyli, zdaniem im 
współczesnych, dzięki zawarciu paktu z diabłem. 

W okresie renesansu nastąpił szczególny rozwój magii, która 
stała się przedmiotem badań na uniwersytetach, np. w Krakowie, 

Toledo i Salamance. W poszukiwaniu prawdy o człowieku i 
wszechświecie uczeni zaczęli studiować pisma pogańskie: greckie, 
rzymskie i arabskie, a nawet żydowską Kabałę. 

Ten trend w nauce nazywany był zwrotem „ku źródłom" i nie 
oznaczał dla ówczesnych uczonych jedynie studiowania ksiąg. 
Wi~lu z nich dążyło do rozszerzenia wiedzy poprzez bezpośrednie 
doswiad~zenie. Stąd rozwój podróży i wędrówek wśród uczonych i 
studentow oraz rozkwit alchemii, jako początków badań laborato
ryjnych. 

Dr Faust, Georg, Jorg, czy też Johann, jak twierdził Filip Me
lanchton, a za nim inni badacze działalności Fausta, miał studio
wać teologię w Wittenberdze i Heidelbergu oraz magię na Uniwer
sytecie w Krakowie i utrzymywać kontakty z wieloma uczonymi 
swoich czasów. W czasie wędrówek po Niemczech wzbudzał po
dziw swoimi sztukami i już wkrótce wokół jego postaci osnuto 
szereg legend. 

Przez luteran okrzyczany został bluźniercą i czarodziejem, a w 
pierwszej publikacji na jego temat pastor Gast z Bazylei twierdził 
iż po śmierci Fausta diabeł porwał jego duszę. Z kręgów luterań~ 
skich pochodzą pierwsze opowieści o dr. Fauście zebrane przez 
Johanna Spiessa w książce jarmarcznej pt. „Historia von dr Jo
hann Fausten, dem weltbeschreyten Zauberer und Schwartz
kiinstler ... "i opublikowane w 1587 r. we Frankfurcie/M. ku prze
strodze współczesnych. 

Anonimowy autor zawarł w 69 rozdziałach historię życia dr. Jo
hanna Fausta, który zniechęcony wieloma latami bezowocnych 
studiów zawarł układ z Mefistofelesem, aby wreszcie posiąść całą 
prawdę o wszechświecie, o niebie i piekle, o powstaniu człowieka. 
Po dwudziestu czterech latach poznawania ziemi i kosmosu, uży
wania władzy i rozkoszowania się radościami życia, Faust płaci 
okropną karę: umiera w tajemniczy sposób, a dusza jego przypa
da diabłu. 

Mimo, iż książka niewiele wspólnego miała z historią życia pra
wdziwego, historycznego Fausta, została napisana, co autor 
wyraźnie podkreśla we wstępie, aby tym okropnym przykładem 
ostrzec czytelnika do czego może doprowadzić niewłaściwe zasto
sowanie nauki. 

W następnych latach ukazało się kilka innych wersji żywota dr. 
Fausta, jednak żadna z ksiąg jarmarcznych nie zyskała takiej po
pularności, jak ta wydrukowana przez Joharµia Spiessa. Jej treść 
podchwycił wkrótce teatr lalkowy i stała się ona na wiele dziesiąt
ków lat jedną z najpopularniejszych historii przedstawianych na 
jarmarkach. · 

Jeszcze ciekawszą okazała się wersja dramatyczna, która po
wstała w Anglii, a którą opracował już w 1589 r. Christopher Mar
lowe. „Tragiczna historia doktora Fausta" przywędrowała do Nie
miec i grana była tutaj od 1608 roku. 



Fascynacja historią dr. Fausta w ujęciu Johanna Spiessa trwa
ła wiele wieków i była nie tylko fascynacją literacką. Publikacja 
Spiessa była w swej epoce przede wszystkim traktatem moralnym 
i kończyła się ostrzeżeniem przed mocą diabła, któxy czyhał na 
grzeszników jak , ,lew na swoją ofiarę". 

Do książki Spiessa sięgnęło wielu autorów. Obok wymienionego 
już Marlowe'a byli wśrod nich Lessing, Klinger, Heine, Grabbe, 
Valexy i Thomas Mann. 
żadnemu z wymienionych wyżej autorów nie udało się z historii 

dr. Fausta stworzyć dzieła tak genialnego, jak uczynił to Johann 
Wolfgang Goethe. 

Goethe znał obie wersje historii dr. Fausta, zarówno książkową 
jak i dramatyczną. Najwcześniej oglądał dzieje dr. Fausta w te
atrze lalkowym, a w roku 1769 spektakl Marlowe'a w teatrze dra
matycznym w Lipsku. Goethe poznał też bardzo wcześnie książkę 
Spiessa i jak sam to określił, prawie się z nią nie rozstawał. 

Dzieje naukowca dążącego za wszelką cenę qo poznania prawdy 
absolutnej zafascynowały młodego poetę, któxy już w latach 1773-
1775 rożpoczął pracę nad dramatem o Fauście. Wiele lat później 
ukazuje się pierwsza wersja utworu, nazwana „Prafaustem" 
(1887). Pierwszą część właściwej tragedii Goethe pisał na przeło
mie XVIII i XIX wieku i opublikował w roku 1808. Nosiła ona tytuł 
„Faust. Tragedia". Nad drugą częścią „Fausta" poeta pracował z 
przerwami ponad trzydzieści lat (1800-1831) i określił ją jako swój 
testament artystyczny. ' . 

Dr Faust z dramatu Johanna Wolfganga Goethego jest bohate
rem pozytywnym, mimo jego wielu ludzkich słabości i popełnia
nych błędów. Faust bardzo silnie odczuwa swą ludzką nieudol
ność. Jest uczonym, typowym przedstawicielem epoki Oświece
nia, dążącym do poznania praw rządzących wszechświatem. Zdo
byta wiedza nie daje mu jednak wewnętrznego zadowolenia i uz
mysławia granice ludzkiego poznania. Nawet magia, do której 
zwrócił się rozczarowany studiami medycznymi, prawniczymi, 
filozoficznymi i teologicznymi nie dała mu odpowiedzi na podsta
wowe pytanie: na czym polega „ów ład/ co wewnętrznie spaja ca
ły świat". 

Człowiek, istota wyniesiona ponad wszystkie stworzenia na zie
mi nie jest w stanie poznać otaczającej go rzeczywistości, nie m?-
wiąc już o dogłębnym poznaniu samego siebie. · 

W swym pierwszym monologu Faust formułuje przyczynę tragi
cznego konfliktu między dążeniami człowieka i jego możliwościa
mi: 

„I piekieł ani diabła się nie boję -
Lecz za to wszelką radość mi wydarto; 
Nie wmawiam sobie, że wiem, co znać warto, 
Ani mnie nawet nadzieja nie łudzi, 
Bym mógł poprawić i nawrócić ludzi". 

Faust zawiera pakt z diabłem, aby po dokładnym poznaniu 
świata znaleźć wewnętrzne zadowolenie, aby pogodzić się z ży
ciem. Nie obawia się przegranej, gdyż nie wierzy, by diabeł był w 
stanie zaspokoić jego niezmierzone pragnienia. 

W poszukiwaniu nowych, intensywnych przeżyć odbywa z Mefi
stem szereg podróży, alt; okazuje się, że jedne przeżycia rodzą 
pragnienie następnych przygód i emocji, a żadna z nich nie daje 
mu najwyższej satysfakcji. 

Nawet miłość do prostej, niewinnej dziewczyny nie przynosi mu 
szczęścia, gdyż Faust traktuje ten związek bardzo egoistycznie. Na 
Małgorzatę i jej najbliższych spotkanie z Faustem sprowadza nie
szczęście. Faust za pomocą sztuczek Mefista uwodzi Małgorzatę, 
zabija w bójce jej brata i staje się winnym śmierci jej matki. Mał
gorzata nie wytrzymuje psychicznie wszystkich nieszczęść i popa
da w obłęd. W tym stanie zabija swe nowonarodzone dziecko i tra
fia do więzienia. 

Faust nie wspiera w nieszczęściu ukochanej, gdyż Mefisto za
biera go z miasta i, aby zagłuszyć jego wyrzuty sumienia, pozwala 
mu przeżyć szaleństwa nocy Walpurgi. 
Małgorzata umiera, lecz jej wiara w miłosierdzie Boga ratuje ją 

przed potępieniem wiecznym. 
Tak kończy się I część tragedii, która zainspirowała Charlesa 

Gounoda. W uzupełnieniu dodajmy, iż druga część dramatu 
„Faust" traktuje o dalszych zmaganiach głównego bohatera z 
własnymi słabościami. Śmierć Małgorzaty stała się wstrząsem dla 
Fausta i wyzwoliła go spod wpływu Mefista. Odtąd Mefisto będzie 
jedynie wykonywał rozkazy Fausta. 

Doktor Faust z używającego ży'cia hulaki zmienia się w żądnego 
czynu reformatora. Faust dostrzega teraz swoje posłannictwo w 
pracy dla dobra ludzkości, dla przyszłych pokoleń i to daje mu 
wreszcie upragniony spokój wewnętrzny i zadowolenie. 

Druga część tragedii Goethego bywa bardzo rzadko wystawiana, 
gdyż nagromadzone w niej bogactwo idei i treści filozoficznych 
oraz przeplatanie się fragmentów xymowanych z prozą, czyni ją 
niezbyt przydatną do adaptacji scenicznej. Charles Gounod skupił 
się w swoim dziele na I części dziejów dr. Fausta i uczynił je po
przez swą poxywającą muzykę dziełem podwójnie atrakcyjnym dla 
widza. 

Krzysztof A. Kuczyński 
Barbara J. Ratecka 
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J6zef Kański 

,,FAUST'' NA OPEROWEJ SCENIE 

„Faust w muzyce" to temat, któremu z pewnością poświęcić by 
można parotomowe studium, tak wiele bowiem dzieł muzycznych, 
podobnie zresztą jak literackich i malarskich, narosło wokół legen
dy o doktorze Fauście. Na tym więc miejscu ograniczymy się jedynie 
do dzieł tworzonych dla sceny teatralnej, a zwłaszcza - operowej. 

Pierwszym kompozytorem, który odważył się wyposażyć tragedię 
Goethego w oprawę muzyczną, był polski muzyk-amator, namiest
ni~ Wielkiego Księstwa Poznańskiego, książę Antoni Henryk Radzi
wiłł (1775-1833). Skomponował on w latach 1810- 1831 potężną, 
liczącą 25 części partyturę, wydaną drukiem w roku 1835. Dzieło 
to, wykonywane początkowo we fragmentach, w całości zaś w tymże 
roku w Berlinie, cieszyło się odtąd dużym powodzeniem, także za 
granicą. Nie była to jednak jeszcze opera w pełnym tego słowa 
znaczeniu, ale raczej umuzyczniona wersja sztuki teatralnej. 

Wcześnie zainteresowali się „Faustem" wielcy twórcy romanty
zmu: już w roku 1829 osiem scen muzycznych podług tragedii 
Goethego napisał Hector Berlioz, naówczas dwudziestopięcioletni 
młodzieniec, jeszcze w czasie studiów muzycznych. Później, w tra
kcie podróży koncertowej poprzez Pragę czeską 1 Wiedeń, począł on 
kontynuować pracę nad „Faustem"; w Budapeszcie prawdopodob
nie powstał efektowny „Marsz węgierski" osnuty na temacie auten

tycznej pleśni żołnierzy rewolucyjnej armil Rakoczego, a po powro
cie do Francji, w paźdzlemikp 1846 roku ukończył Berlioz całość 
dzieła, nadając mu - rzecz ciekawa - postać nie opery, lecz kantaty 

dramatycznej przeznaczonej do wykonania estradowego. Oczekiwał 
wielkiego triumfu. Niestety spotkał go zawód. Pierwsze wykonanie 
„Potępienia Fausta" w Paryskiej Operze Komicznej odbyło się przy 

widowni zapełnionej zaledwie do połowy. Następnego wieczoru rów
nież sala świeciła pustkami. 

Dopiero w kilka lat po śmierci Berlioza (zmarłego w 1869 roku) 
„Potępienie Fausta" odnosić zaczyna jeden sukces za drugim. Czy 
stało się tak dlatego, że romantyczny duch dzieła Berlioza odpowia
dał specjalnie nastrojom 1 tęsknotom pokolenia urodzonego po ro
ku 1830, czy dlatego, że temat faustowski spopularyzowany ogrom
nie przez powstałą w międzyczasie operę Gounoda, stał się bliski 
ówczesnej publiczności, czy też zaważył tu szczęśliwy pomysł ubra
nia Berliozowskiej kantaty w formę sceniczną wbrew pierwotnym 
intencjom jej twórcy - dość, że fala powodzenia wyniosła nagle 
„Potępienie Fausta" wysoko, dając mu wyraźną przewagę nad in
nymi scenicznymi dziełami Berlioza, jak ,,Benvenuto Cellini", ,,Tro
janie" czy też „Beatrycze 1 Benedykt". Szczególnie wspaniałe trium
fy odnosiło „Potępienie Fausta" wystawione jako opera w roku 
1902 na scenie teatru w Monte Carlo z udziałem najsłynniejszych 
ówczesnych artystów- wielkiej Nellie Melby 1 polskiego tenora Jana 
Reszke. 

Wspomnijmy tu jeszcze mimochodem, że w latach 1844-1853 
Robert Schumann napisał monumentalne oratorium „Sceny z 
Fausta". Franciszek Liszt zaś skomponował w latach 1854- 1857 
symfonię „Faust", której trzy części są muzyczną charakterystyką 
trojga bohaterów dramatu: Fausta, Małgorzaty 1 Mefista, zaś popu
larny w swoim czasie francuski kompozytor Adolphe Adam, autor 
słynnej „Giselle"naplsałw 1832 roku baletna tle „Fausta", wysta
wiony z powodzeniem w Londynie. 

Pierwszym natomiast autentycznie operowym utworem opartym 
na „Fauście" Goethego była włoska opera francuskiej kompozytor
ki Angćlique Louise Bertin (1805-1877) „Fausta'', wystawiona, zre
sztą bez powodzenia, w Paryżu, w roku 1831. 

Krótko po niej powstały dwie dalsze opery: w roku 1834 belgij
skiego kompozytora Augusta Peellaerta ( 1793-1876), a w roku 
1837 Włocha Luigi Gordigianiego (1806-1860) . Kilkanaście lat 
później niemiecko-angielski kompozytor Wilhelm Meyer-Lutz 
(1822-1903) napisał operę „Faust i Małgorzata". 

Jedynym operowym „Faustem", którego libretto oparte zostało 

dosłownie na nie zmienionym (lecz skróconym) tekście dramatu 
Goethego, była wystawiona w Monachium w 1887 roku opera Hein
richa Zollnera (1854-1941), która jednak nie odniosła większego 

sukcesu (wznowiono ją tylko czterokrotnie w Niemczech, ostatnio 
w 1929 roku). Na początku naszego stulecia kompozytor niemiecki 



Alfred Briiggemann (1873-1844) napisał trylogię faustowską złożo
ną z trzech oper: „Doktor Faust", „Małgorzata" oraz „Faust i Hele
na". Z trylogii tej (libretto napisał sam kompozytor) deski sceniczne 
ujrzała jedynie , ,Małgorzata", którą wystawiono jeden raz w medio
lańskiej La Scali w roku 1910. Nieco większe powodzenie miała 
opera głośnego w swoim czasie włosko-niemieckiego pianisty-wir
tuoza Ferrucio Busoniego (1866-1924) „Doktor Faust", jego ostat
nie, nb. najlepsze sceniczne dzieło, którego zresztą nie zdążył ukoń
czyć. Operę dokończoną przez Filipa Jamacha, wystawiono w 
Dreźnie w 1925 roku i wznowiono jeszcze wkrótce pote~ na kilku 
scenach niemieckich. 

Wbliższychjuż czasach powstała opera „Faust i Helena" (1940) 
francuskiego kompozytora Mare-Andre Souchaya (ur. 1906). Ten 
sam temat podjął niedługo potem w formie opery radiowej pt. „He
lena i Faust" (1949) znany twórca nowej muzyki Andre Jolivet. 
Całkiem zaś niedawno, bo w listopadzie 1992 roku, w teatrze ope
rowym w Bazylei miała miejsce prapremiera 3-aktowej opery pt. 
„Faust - un travestimento" włoskiego kompozytora Luki Lombar
diego. 

Ze wszystkich jednak dzieł operowych wysnutych z „Fausta" 
Goethego największą sławę (oczywiście, jeśli pominiemy tu operę 
Gounoda) zyskał sobie znany już dobrze także łódzkiej publiczności 
„Mefistofeles" Arriga Boito, którego premiera w mediolańskiej Scali 
w dniu 5 marca 1868 roku stała się swojego rodzaju sensacją, 
wywołując tak gwałtowne demonstracje i starcia zwolenników oraz 
przeciwników kompozytora, że potrzeba było aż interwencji policji 
dla przywrócenia spokoju w teatrze. Opera ta, w której jednoczą się 
po trosze wpływy Verdiego i Ryszarda Wagnera, ustępuje z pewno
ścią pod względem melodyjnego uroku „Faustowi" Gounoda, sta
nowi za to znacznie wierniejsze odbicie dzieła Goethego. 

Libreciści Gounoda bowiem ograniczyli się w swej pracy jedynie 
do pierwszej części Goethowskiego „Fausta", wyłączając z niej w 
dodatku cały szereg istotnych elementów, tak że w rezultacie tre
ścią opery stał się niemal wyłącznie wątek miłości Fausta i Małgo
rzaty. Boito natomiast zbudował libretto swej opery na całości tra
gedii Goethego, starając się w miarę możności zachować chara

kterystyczny dla niej pierwiastek filozoficzno-mistyczny. Na pier
wszy plan wysunęła się u Boi ta postać Mefistofelesa, który nie jest 
tu, jak u Gounoda, podrzędnym wysłannikiem piekieł, diabłem z 

podań ludowych, lecz raczej samym Lucyferem, księciem ciemno
ści, władcą wszelkiego zła, który potęgą swą przeciwstawia się na
wet Bogu. Odpowiednio do tak pomyślanej treści dzieła, również i 
pod względem muzycznym partia Mefistofelesa jest w operze Boita 
potraktowana poważniej i znacznie szerzej rozbudowana niż u Gou
noda. Daje też ona wspaniałe pole do popisu znakomitym śpiewa
kom, wśród których najświetniejsze bodaj kreacje stworzyli w tej 
partii - wielki Teodor Szaliapin oraz polski bas Adam Didur. 

Józef Kański 



i ; I 
\ ' : 

' ' 
I 

I 

i ' 
! i 

]

I : ' 

I 
. I . 

' li I .. 
- - ---~-

-~-· 

/ ./ 



Henryk Swolldeń 

CHARLES GOUNOD I JEGO „FAUST" 

Doktor Johann Faust i jego, w pewnym sensie, polski 
odpowiednik - Pan, 1\vardowski, to postacie Wstoryczne. 
Jak to zwykle bywa, z chwilą gdy pewne nazwisko otoczone 
zostaje nimbem legendy. z biegiem czasu przypisuje mu się 
coraz więcej sprawek, i to bynajmniej nie bagatelnych. 
Wystarczy przypomnieć skok Janosika przez Dunajec czy 
podróż 1\vardowskiego na księżyc. A Faustowi przypisała 
legenda dość radykalną kurację odmładzającą. Legenda 
pozostałaby tylko legendą. gdyby nie fakt, że posłużyła ona 
za temat do powstania największego i najgłębszego dzieła 
najwybitniejszego niemieckiego poety, Johanna Wolfganga 
Goethego. To pisane przez wiele lat życia dzieło zdołało 
zainspirować wielu twórców muzycznych. 
Największą sławę zdobyła opera „Faust" Gounoda, 

wystawiona w paryskim Teatrze Lirycznym w marcu 1859, 
a w dziesięć lat później. po zastąpieniu przez kompozytora 
mówionych dialogów recytatywami - w paryskiej Wielkiej 
Operze. 

Charles Gounod po ukończeniu Konserwatorium 
Paryskiego i zdobyciu w 1839 roku Grand Prix -
stypendium na pobyt w Rzymie, przejął się muzyką 

kościelną do tego stopnia, że zamierzał preyjąć kapłańskie 
święcenia. Kryzys religijny. który wtedy przeżywał, nie był 
zresztą jedynym. 1\vórca „Carmen", młody Bizet, 
spotkawszy Gounoda, pisał w liście do przyjaciół: „Gounod 
zupełnie zwariował". Na szczęście przyszły twórca „Fausta" 
zdołał odzyskać równowagę umysłu. We Francji studiuje 
teologię i, tym razem, grozi mu ... wstąpienie. do klasztoru. 
Znalazła się jednak kobieta, która potrafiła mu to 
wyperswadować. Skończyło się więc tylko na 
skomponowaniu przez Gounoda wielu utworów muzyki 
religijnej. które, chociaż cieszyły się nawet znacznym 

powodzeniem, nie ostały się wobec sądu Wstorii. Stopniowo 
skłania się Gounod ku formie operowej i na tym dopiero 
polu talent jego znajduje pełne ujście. Już pierwsza z jego 
oper, skomponowana w 1851 roku „Safo", zwraca uwagę 
na młodego kompozytora. Dużym powodzeniem cieszy się 
również opera komiczna „Lekarz mimo woli". Jednakże 
dopiero wystawiony w 1859 roku „Faust" staje się 

największym twórczym osiągnięciem Gounoda. 

Po triumfach „Fausta" następuje seria dzieł .. które, jak 
„Filemon i Baucis", „Colombe", „Dwie królowe Francji'', 
„Cinq-Mars" nie zdobyły powodzenia i dzisiaj nikt już o 
nich nie pamięta. Smutna treść niewątpliwie wartościowej 
opery „Mireille", wystawionej w roku 1864, nie przypadła 
do gustu paryskiej publiczności, rozbawionej w latach 
Drugiego Cesarstwa. Gounod nie dał za wygraną. 

przekomponował częściowo swą operę. zmienił zakończenie 

na pogodne i dodał primadonnie popisową arię. Zabiegi te 
tylko częściowo zapewniły dziełu powodzenie. Zapomniano 
też już niemal zupełnie o operze „Królowa Saba" czy 
„Polyeucte". Utrzymuje się natomiast w repertuarze kilka 
pieśni Gounoda, a przede wszystkim na preludium Bacha 
oparta , ,Ave Maria". 

Niedoszły duchowny i zakonnik, nie prowadził spokojnego 
życia. Potrafił np. dla Angielki Weldon opuścić Paryż i 
porzucić rodzinę na bez mała cztery lata, ażeby pewnego 
dnia - jak gdyby nigdy nic - zapukać do drzwi swego 
paryskiego mieszkania. 

Pod koniec życia powrócił do twórczości typu 
oratoryjno-kantatowego, a także do pracy dyrygenckiej i 
pedagogicznej. Cieszył się powszechnym uznaniem i 
dożywał ostatnich lat w pełni sławy i powodzenia. Umarł 17 
października 1893 roku. 
Słuchacze niemieccy, dla których „Faust" Goethego był w 

pewnym sensie narodową świętością, odnieśli się do opery 
francuskiego kompozytora niechętnie, uważając - w pewnej 
mierze zresztą słusznie - że jej libretto, wykrojone z tragedii 
Goethego przez Julesa Barbiera i Michela Carre było 

profanacją. Ryszard Wagner nazywał nawet złośliwie tę 

operę „parodią Goethego z muzyką Gounoda". Nie 



przeszkodziło to faktowi, że i w Niemczech „Faust" 
Gounoda zdobył powodzenie, wystawiano go jednak 
demonstracyjnie pod tytułem „Margarethe" (Małgorzata), 

pragnąc przez to podkreślić, że z nabrzmiałego filozoficzną 
treścią arcydzieła Goethego ostał się w ujęciu francuskim 
tylko wątek fabularny: uwiedzenie Małgorzaty przez 
odmłodzonego Fausta i jej pognębienie. 

Gounod nie byłby kompozytorem zasługującym w pełnej 
mierze na miano „francuskiego", gdyby nawet i w swym 
„Fauście", pomyślanym jako opera jak najbardziej 
poważna, zrezygnował z właściwych całej muzyce 
francuskiej lekkości, finezji, bez zbytniego zagłębiania się w 
poważniejszą problematykę. Podobnie jak arcydzieło Bizeta, 
nieporównana „Carmen", chociaż kończy się 

zamordowaniem tytułowej bohaterki, tak i bynajmniej nie 
sielankowy w treści „Faust" Gounoda, zawierają w pewnym 
stopniu znamiona tego, co operowa twórczość francuska 
dała najlepszego - znamiona opery komicznej. 

Ale nie jest to jedyna francuska cecha tej opery. Drugą, 
nie mniej typową, jest jej melodyjność - chociaż, po 
premierze, krytycy nie wahali się zarzucić Gounodowi 
„ braku pomysłów melodycznych". Gounod zupełnie 

świadomie pragnął stworzyć nowy podówczas typ opery, 
rezygnujący, mimo powagi tematu, z wszelkiego patosu, typ, 
który próbowano nazwać operą „półcharakterystyczną". 

A przy tym i tutaj nie zamierzał odstąpić od kanonu 
obowiązującego niejako od stuleci w muzyce francuskiej, 
pragnącej - jak to podkreślił Ravel - być przede wszystkim 
rozrywką, sprawiać przyjemność zarówno kompozytorowi, 
wykonawcom, jak i słuchaczom. 

Gounod podobno rozporządzał sam niezłym głosem 

tenorowym, interpretując w gronie bliskich przyjaciół swe 
pieśni i arie z nieporównaną ekspresją. Znał się też jak 
mało kto na śpiewie, tak że realizacja partii w jego operach, 
chociaż stawia wykonawców w obliczu ambitnych zadań, 
jest dla nich prawdziwą artystyczną ucztą. Jeszcze jedna 
niewątpliwa zaleta partytury „Fausta" Gounoda to świetna 
instrumentacja. Bo Gounod był nie lada mistrzem w swoim 
fachu, celując zarówno w muzyce scenicznej, jak i w wielu 

innych gatunkach, a swego , ,Fausta" skomponował już po 
wielu złych i dobrych doświadczeniach. 
Można by zarzucić „Faustowi" Gounoda, jak zresztą i 

całej twórczośd operowej tego kompozytora, brak głębszego 
nerwu dramatycznego. Gounod był niewątpliwie przede 
wszystkim lirykiem, a lirycy nie zawsze, a raczej prawie 
nigdy nie celują w dziełach dramatycznych. Ale właśnie 
inwencja melodyczna krystalizująca się w zamkniętych 
formach muzycznych, pewna - w dobrym sensie -
popisowość arii tej opery, stanowią jej główny wdzięk i są 
zapewne źródłem sukcesów, jakie dzieło to wciąż jeszcze, po 
stu latach swego istnienia, odnosi na scenach operowych 
wszystkich teatrów świata. 

Henryk Swolkień 
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STRESZCZENIE LIBRETTA 

AKTi 

Stary mędrzec doktor Faust siedzi nocą samotny w swej pracowni za
topiony w posępnych rozmyślaniach. Ogarnął już całą dostępną człowie
kowi jego epoki wiedzę. a teraz dostrzega Jej nicość. zdaje sobie sprawę z 
daremności swych badań. bezużyteczności wysiłków. Nie oczekując już 
niczego od życia. Faust postanawia przekroczyć próg śmierci i sięga po 
truciznę. Zza okna dobiega go śpiew. sławiący piękno budzącej się natu
ry w świtający właśnie dzień wielkanocny. Samobójcze myśli odstępują 
starca, lecz ogarnia go żal za utraconą młodością. za nieznanymi rado
ściami i rozkoszami. W chwili ostatecznej rozpaczy Faust wzywa szatana. 
Zjawia się wysłannik piekieł - Mefistofeles. Ofiarowuje Faustowi bogac
two, sławę i potęgę. Faust Jednak pragnie tylko - młodości. Szatan przy
staje. lecz w zamian żąda duszy Fausta po jego śmierci. Gdy mędrzec 
waha się, Mefisto ukazuje mu wizję pięknej Małgorzaty. Faust. oczarowa
ny. zgadza się na warunki Mefista i podpisuje podsunięty cyrograf. 

AKTU 

W karczmie toczy się zabawa ludowa. Żołnierze mają wkrótce wyru
szyć na wojnę. Jeden z nich. Walenty, martwi się, 1ż musi pozostawić 
swą siostrę, Małgorzatę. bez opieki. Jego przyjaciel, student Siebel, obie
cuje czuwać nad Małgorzatą. Nadchodzi Faust, teraz Już piękny młodzie
niec. Towarzyszący mu Mefisto wprasza się do wesołego grona. intonując 
na wpół wesołą, na wpół szyderczą Pieśń o złotym cielcu. Zabawia zebra
nych wróżbami, a potem, uważając. że wino, które piją. jest marnego ga
tunku, zamienia je w szlachetne. Walenty domyśla się, kim jest nieznajo
my, i gdy Mefisto wznosi ironiczny toast na cześć Małgorzaty. rzuca się 
na niego, ale broń wypada mu z ręki. Przed znakiem krzyża szatan ustę
puje. Wśród zebranych ukazuje się Małgorzata. Faust zbliża się do niej, 
ofiarowując swoje towarzystwo. dziewczyna jednak odtrąca zaloty niezna
jomego. Zabawa trwa dalej. 

AKT ID 

W ogrodzie przed domem Małgorzaty zjawia się zakochany w niej Sie
bel, by złożyć na progu kwiaty. Te jednak natychmiast więdną pod wpły
wem tajemnej siły. Świeżość przywraca im dopiero skropienie wodą świę
coną. Nadchodzą Faust i Mefisto. Szatan oddala się drwiąc z bukietu 
Siebla. Faust pozostaje. oczarowany spokojem i urokiem niewinności, Ja
kim tchnie otoczenie domku Małgorzaty. Powraca Mefistofeles ze szkatuł
ką pełną wspaniałych klejnotów. Ma to być prezent Fausta dla Małgorza
ty. Obaj oddalają się. Nadchodzi Małgorzata śpiewając starą Pieśń o królu 
z Thule, myśli jej są Jednak zajęte młodzieńcem. który próbował zbliżyć 
się do niej podczas zabawy. Znajduje bukiet Siebla. a następnie szkatuł
kę z klejnotami. Z radością przystraja się kosztownościami. nie przeczu
wając. jakie pokusy kryje w sobie ten skarb. Gdy teraz zjawia się Faust z 

nieodłącznym Mefistem, słodkie słowa bez trudu znajdują drogę do serca 
dziewczyny. Mefisto dotrzymuje towarzystwa Jej sąsiadce. Marcie, nikt 
więc nie przeszkadza młodym. Szatan rzuca czar na kwiaty. aby rozkwit
ły i wonią swą upoiły ich zmysły. Z wolna zapada noc. Małgorzata żegna 
Fausta - do jutra. Mefisto jednak zna tajemnicę serca dziewczyny. każe 
Faustowi pozostać w pobliżu. Już wkrótce stęskniona Małgorzata wzywa 
ukochanego. 

AKT IV 

Odsłona 1. Faust rychło opuścił Małgorzatę. Dziewczyna szuka ukoje
nia w modlitwie, lecz i w kościele zjawia się przy niej Mefisto. Wypomina 
jej utraconą niewinność i budzi wyrzuty sumienia. Małgorzata próbuje 
złączyć swój głos ze śpiewem wiernych w kościele, lecz gdy Mefisto znów 
brutalnie przerywa jej modlitwę. pada zemdlona. 
Odsłona 2. Żołnierze powracają z wojny. Z ostrożnych. pełnych waha

nia słów Siebla Walenty dowiaduje się smutnej prawdy o siostrze. Zja
wienie się Fausta, który nie mógł oprzeć się chęci ujrzenia raz jeszcze 
Małgorzaty. 1 szydercza serenada. którą śpiewa towarzyszący Faustowi 
Mefisto, dopowiadają Walentemu resztę. Walenty wzywa uwodziciela sio
stry do walki. Faust. wspomagany przez szatana rani Walentego śmier
telnie. Walenty umiera, przeklinając swą występną siostrę. 

AKTV 

Odsłona I. Na odludnym uroczysku błądzą dusze potępione. Jest to ta
jemnicza i niesamowita Noc Walpurgi.* Mefistofeles przywiódł tu Fausta. 
by wygnać z jego serca pamięć o Małgorzacie. Na znak szatana przed 
oczami Fausta zjawia się roztańczony korowód najpiękniejszych kobiet 
świata, lecz Faust powraca wciąż myślą do swej jedynej miłości. Ukazuje 
się smutne widmo Małgorzaty. 
Odsłona 2. Na pół obłąkana z rozpaczy Małgorzata, oskarżona o dzie

ciobójstwo, wtrącona została do więzienia. Mefisto wprowadza Fausta do 
Jej celi. Głos kochanka na chwilę przywraca Małgorzacie przytomność, 
gdy jednak Faust namawia Ją do wspólnej ucieczki, nieszczęśliwa zdaje 
się już go nie słyszeć. Mefisto nagli do pośpiechu. Małgorzata odtrąca po
moc złego ducha. odtrąca również Fausta i z modlitwą na ustach umiera. 

• Noc Walpurgi, nm. Walpurglsnacht, w tradycji niemieckiej sabat czarownic odbywa)4cy się na górze Brocken w górach 
Harzu w noc z 30 IV na 1 V. Nazwa od św. Walpurgi, englełsklej zakonnk:y misyjnej, która pomagała św. Bon~acemu w 
nawróceniu Niemiec na chrześcijaństwo. Święto jej skojarzyło się z wcześnl•jsz'- pogańsklt tradycją dotyczącą tego dnia, 
według której stanowił dla mężczyzn początek okresu pracy na roll, wobec czego czarownice w przeddzień ustalały z Sza. 
tanem sezonowy plan działania, po czym oddawały się tańcom, hulankom I rozpuście. 





REALIZATORZY 

ALEKSANDER TRACZ 
kierownictwo muzyczne 

WALDEMAR ZAWODZIŃSKI 
reżyseria i scenografia 

JANINA NIESOBSKA 
choreografia 

MAREK JASZCZAK 
kierownictwo chóru 

KRZYSZfOF SENDKE 
konsultant świateł 

współpraca muzyczna 

asystenci reżysera 

asystenci scenografa· 
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pianiści korepetytorzy 
solistów 
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akompaniator chóru 
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baletu 

akompaniator baletu 

koordynator pracy baletu 
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- Bożena Smolec-Błaszczyk 
Ewa Woskowska 
Wanda Zalasa 

-Anna Gaweł 
Dobrosława Gutek 

- Elżbieta Zwierzchowska 
Maria Czerkawska 
Nadjeżda Pawlak 
Ewa Szpakowska 
Katarzyna Widera 

- Elżbieta Kwiecień 

Marek Jaszczak 

- Marek Chudobiński 

- Rustam Kuprijew 
Władimir Wyciegżanin 

- Alina Włodarska 

- Jolanta Wichlińska 

- Urszula Rybicka 
Andrzej Koperwas 

przerwa po drugim i trzecim akcie 
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- JOLANTA BIBEL 
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- BEATA BROŻEK, AIDA ICHSANOWA, 
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TOMASZ JAGODZIŃSKI, JAROSŁAW BRZYSKI, 
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INSCENIZACJE UTWORÓW O TEMATYCE FAUSTOWSKIEJ 

NA SCENIE OPERY LÓDZKIEJ I TEATRU WIELKIEGO W LODZI 

Charles Gounod „Faust" 

kierownictwo muzyczne - Włodzimierz Ormicki 

inscenizacja i reżyseria - Antoni Majak 

scenografia - Ewa Soboltowa 

choreografia - Feliks Parnell 

przygotowanie chóru - Mieczysław Rymarczyk 

premiera - 28 listopada 1960 w Operze Łódzkiej 

Charles Gounod „Faust" 

kierownictwo muzyczne - Mieczysław Wojciechowski 

inscenizacja i reżyseria - Antoni Majak 

scenografia - Marian Stańczak 

choreografia - Witold Borkowski 

kierownictwo chóru - Mieczysław Rymarczyk 

premiera - 18 paźdz~ernika 1969 w Teatrze Wielkim 

„Faust Story" 

widowisko baletowe do muzyki Franciszka Liszta: „Walc Mefista••, 

„Symfonia Faustowska'• 

kierownictwo muzyczne - Stefan Marczyk 

inscenizacja i choreografia - Jerzy Makarowski 

scenografia - Władysław Wigura 

przygotowanie chóru - Elżbieta Kwiecień 

prapremiera polska - 23 maja 1981 w Teatrze Wielkim 

Arrigo Boito „Mefistofeles • • 

kierownictwo muzyczne - Tadeusz Kozłowski 

inscenizacja, reżyseria i scenografia - Ryszard Peryt 

choreografia - Ewa Wycichowska 

kierownictw'o chóru - Henryk Karpiński 

premiera -23 czerwca 1984 w Teatrze Wielkim 

„Faust geos r<fk" (rock - balet) 

muzyka - The ~hade 
choreografia, inscenizacja i reżyseria - Ewa Wycichowska 

scenografia - Ewa Kwiatkowska 

prapremiera polska - 6 grudnia 1986 w Teatrze Wielkim 

Antoni Majak - Mefistofeles, 
„Fausf', Opera Łódzka, 1960 
fot. F. Myszkowski 



Marla Narkiewicz - Marta, 
Zdzisław Krzywicki - Mefistofeles, 
„Faust", Teatr Wielki w lodzi, 1969 
fot. F. Myszkowski 

Ewa Wyclchowska - Małgorzata, 

Jerzy Piętka - Faust, 
Krzysztof Kulik - Mefisto, 
„Faust Story", Teatr Wielki w lodzi, 1981 

fot. A. Tworklewlcz 



Tadeusz Kopacki - Faust, 
„Mefistofeles", Teatr Wielki w Lodzi, 1984 
fot. Ch. Zlellńskl 

Ewa Wyclchowska - Mefista, 
Roman Komassa - Homunkulus, 
„Faust goes rock", Teatr Wielki w Lodzi, 1986 
fot. Ch. Zlellńskl 



SEZON- 1992/93 

PREMIERA 
19 czerwca 1993 

W programie wykorzystano: 

fragmenty „Fausta'' Johanna Wolfganga Goethego 

w przekładzie Bernarda Antochewicza, 

„Przewodnik operowy" Józefa Kańskiego, PWM, Warszawa 1968, 

„Słownik mitów i tradycji kultury" Władysława Kopalińskiego, PIW, 

Warszawa, 1987, 

sztychy Moritza Retzscha zaczerpnięte z: Goethe, „Faust' ', 

Der TragOdie Erster Teil, Mit Illustrationen aus drei Jahrhunderten, 

Riitten & Loening, Berlin 1982. 

redakcja programu - Elżbieta Włodarczyk 

redakcja techniczna - Leszek Sochaczewski 

reprodukcje - Chwalisław Zieliński 

wydawca - Teatr Wielki w Łodzi 
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ZAPRASZAMY 
DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG : 

O wywatujemy filmy .barwne i •$lajdy 
O wykonujemy odbitki 

na naf'wy?stym światowym poziomie 

MOtESZ U NAS KUPIĆ: 

u filmy KODACOLOR GOLO, 
KODAK Eł<TACHROME i inne 

u baterie KOOAKA 
J kasety vł<.leo KODAKA 
o aparaty fotauraficzne KODAKA 
Q torby fotograficzne 
o albumy do zdjęć 
O koszulki :t napisem KODAK EXPRESS 
1.:J odczynniki chemiczne do fotografii 

czarno • białej 

fOTO „ WORLD 
"' A Jott-iT VENTURE 

Wtnłl(OOAK 



Belle Color Ultra DOUX 
Oferta Domu Towarowego ,,UNIWERSAL'' 

zaspokoi nawet najbardziej 

wyszukane gusta! 

Dl UNIVERSAL 
Szczególnej uwadze Państwa polecamy: 

*Nowoczesne, samoobsługowe stanowisko sprzedażowe 
z elegancką bielizną dla Pań firmy Triumph International 
i producentów krajowych (Il piętro) 

* Specjalnie zaaranżowane, samoobsługowe stoisko 
z obuwiem damskim krajowym i z importu (lll piętro) 

Zapraszamy 

DT ,,UNIWERSAL'', Łódź, pl. Niepodległości 4 



TEATR WIELKI W ŁODZI 

Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź 

Kasy Teatru czynne codziennie w godz. 12.00 - 19.00 

tel. 33-77-77, 33-99-60. 
Przedsprzedaź biletów odbywa się codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt na 

15 dni naprzód. 

Bilety moźna rezerwować telefonicznie. 
Zamówienia zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów, tel. 33-31-86, 

33-99-60 w. 122. 




