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CHARLES GOUNOD 
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O GROMNĄ część dorobku twórczego słownego kompozytora 

„Fausta" stoinowią utwory pisane z ·pobudek religijnych i na 

użytek kościoła. Nie są one już dZ1isioj iwykonywane. Odkrywane na 

nowo w XIX llMieku i szeroko 1uipowszechnione kompozycje dawnych 

m'istr.zów - IPolestriny, Monteverdiego, Schutm, Bacha, Hond Io -

ipnzyćmiły, a następnie usunęły w cień zapomnienia msze, k1on ·~oty, 

orotorio i pieśoni Gounoda do tekstów 'kościelnych. Wszystkie, z wy

jątk<iem jednej, którą nazwał kompozytor - Ave Morio, medito1tio11 

sur le 1 re Prelude J. S. Bach. To nie poszło w zapomnienie. P1rzeciw

inie, przyniosła <Gounodowi slaiwę i popularność przewyższającą może 

nawet poulonność Charlesa Gounoda jako <twórcy „Fau:.ta". 
Zndją tę iwz;nios/ą i szlachetną melodię wszyscy, z;arówno iwierzący 

jo'k i '11iewienzący. Bardziej wtajemniczeni, :zdając sobie sprawę, że 

piękno jej •i wriaże,nie jakie poz.ostawia no słuchających zawdzięcza 

n1ie tylko Gounodowi, nazywają ją Ave Moria Bacha - Gounoda, ~ . rnn1i , 

mniej obez.noni z muzyką, mówią !krócej - Ave Morio Gounoda. 

O ,powszechnej popularności 1tego utworu mogl.i by 'Wiele powiedzieć 

właściciele wytwónni ·płyt gromo~onowych, .o u nos bodaj redaktorzy 

radiowych koncertów życzeń. ~zeczą mamienną jest, że echa, że re

mi1niscencje owego utworu Bacha-Gounoda, .Zinojdujemy obficie na

wet we wspólcze·snej twórczości piosenkorskiej - w tytułach i ,refre-

1noch, w f igurach okomponiomen'tu bachowskiego w piosenkach mło

dzieżowych. 

Bo jak powstała ta pieśń? Gounod był również organistą. Był dyry

gentem chórów kościelnych. Studiował teologię. Zamierza/ nawet po

śWięcić si ę stanowi duchownemu. W1iodomo jest, że w lo,toch 1847-48 
n·osił sutannę 1i mieszkał w 1klasztorze karmelitów w Paryżu. Ave Maria 

powstała więc z pobudek .religi1jnych, jo1ko wynik ro:z:myśloń inod sku

pionym, pel1nym ,spokoju, 1 pięknym I Preludium z „,Wohltemperiertem 

Klavier" J. S. Boicho. Traktując P.reludium Bacha jako akomipaniomen~ 

do śpiewu, dopisał po prostu 1 li.nię medycmą owego, usłysz;onego 

w swojej wyobraŹlni, a zoznacz·ającego s.ię w figuracjach bachowskich, 

śpiewu. Zrobił .to 1kongenialnie w stosunku do dzieła Bacha. 

Charles Gounod napisał 1swoje Meditotion ina sopmn - z towa

rzyszen iem fortepianu lub organów - i skrzypce, którym powie rzył 

ip1101Wodzenie części melod ii w 1imitacji, ale melodię tę można było sły

szeć 1potem w przenajrozmaitszych tronskrypcjach .i opracowaniach 

1n10 małe i większe z·espoły wokolne, <instrumentalne, ina wielkie orkie

stry. Pol1S1ki his•toryik muzyki prof. Józef Reiss bwierdzil, nie bez 1ironii. 

że równą ilość wydań i tra·nskrypcj,i miała współcześnie tylko osłowio-

no „Modlitwo dziewicy" młodziutkiej warszawskiej kompozytorki utwo

rów salonowych Tekli Bądorzewskiej-Boronows.kiej (1839-1861) . 
Ten tpotok tronskrypoj i roZ!począł zresz;tą sam Charles Gounod w ro

ku 1857, kiedy to pod batutą słownego dyrygen ta paryskiego Julesa 

Elienne Pasdeloup, zos.talo Ave Moria po mz pierwszy publicz.n.ie wy

konoina w Cirque de Chomps Elisees przez chóry 1i wielką or~iestrę 

symfoniczną z liczrn ymi horfomi oraz perkusją! Jeżelii ,przypomn:my, 

że działo się to w epoce Drugiego Cesarstwo, w loitoch panującej 

mody no wiel1ką o,perę Meyerbeero 1i jej przesadne efekty, wyda się 

CHARLES GOUNOD W MlODOSCI 



mniej dziwna iwystawność pierwszego wykonania koncertowego, kon

templacyjnej w istocie i raczej intymnej, modlitewnej pieśni Gounoda. 
Pierwsze wykonanie Meditaion sur le 1•e Prelude J. S. Bach (1857) 

drieU od pierwszego wykonania opery „Faust" (1859) zaledwie dwa 

lata. Był to okres największych życiowych osiągnięć kompozytora. Suk
cesy dwóch dalszych oper (spośród 12 •na1pisanych przez Gouno.da), 
o mianowicie „Mi•reille" (1864) •oraz „Romeo i JuHa" (1867), mieszczą 
się w gmnicach la1t dz;ies·ięciu (1857-1867) i 1n•ie tylko nie prze,wyż

szają sukcesów „Ave Morio" i „Fausta", ale i n•ie dorównują 1im. 

<> 
Ale Charles Gounod żył lat 75. Spróbujmy prześledzić koleje jego 

losu, osiągnięć ii niep01Wodzeń twórczych. 

Urodził się ew Paryżu 17 ma1ja 1818 roku. W rodzinie artysty mala
na F1rainoisz.ka Gounoda jako drugi z kolei syn. 1Przyniósł ina świat 

naturę wrożliwą i uzdolnienia artystyczne, gdyż nie tylko muzyczne, 
również 11.iterackie 1i plastyczine. Muzyka była ina tPierwszym ,planie, od

powiadała .natjbardziiej chłopcu. 

Jego .mu•zycmym wychowaniem z,ajęła s.ię .na1jpierw matka, ,mana 

jako dobra pianistka. Ucząc się następnie w Liceum Sai•ni-Louis, roz
począł w roku 1836 .rówinież studi·a .w Konserwa·torium Pairyskim: kon

trapunktu u sięga1jącego s.rczytu sławy autora „Żydówki" J. Halevy'ego, 

a kompozyoJi 'Pod kieru1nkiem J. F. Lesueura i F. Paera. 

Utalentowany muzyk 'PO dwóch latach studiów zdobył Ił nagrodę 

(złoty medal), o po 11rzech latach, za napisaną jako praca konkursowa 
kantatę „Ferdyna1nd", otrzyma! I nagrodę państwową _ Grond Prix 

de Rome. Nagroda Rzymska ufundowana w r. 1803, przyznawana jest 
przez Academie des Beaux Arts w Paryżu. Zdobywoa jej, 1na koszt 
państwa wysyła1ny bywa na 3 lata do Rzymu, gdzie zamieszkując 

w Villa Medici oddaje ·się 1pogłębia1niu studiów 1i .pracy kompozytorskiej. 
Laureatami muzycznej Graind Prix de Rome byi'i ew przeszłości tak 

znakomici kompozytorzy francuscy, jak m. in. Ha1levy, Berl i•oz, Thomas, 

Bizet, Debussy. 

W Rzymie 21-łetni Gounod oddał się z zapałem studiowaniu mu

zyki rel1ig1jnetj, o !ZWłaszcza stylu Palestriny. Napisał też Mszę dla fran
cuskiego kościota św. Ludwiko w Rzymie, a dla Wiednia Requiem. 

Jego ·zainteresowania muzyką kościelną były głębokiie i wywarły duży 
wpływ na kierunek dalszej jego 11wórczości, na jego losy życiowe. 

Tu przeżył ~eż .sw0<je 'Pierwsze uczucia miłos.ne do zinaoZln·ie starszej 
Fanny Hensel, sio.stry Fel<iksa Mendełssohna, w której towarzystwie 

wiele iprzebywał. Ona też wzbudziła 11a•rnteresocwanie młodego kompo
zytora dla d11ieł twórców 1niemieckich. W roku 1839 odnotowu1je już 

Gounod w swojej ou•tobiografl.i temat „Fausta", ido którego .po la.tech 
wróci. 

W Rzymie nawiąroł .również cenną potem dla siebie 1i bandao po

mocną, znajomość rz młodz'iutką cwówcros, ole już wschodzącą gwiazdą 
śpi ewaczą Paułi1ną Viardot-Garcia (1821-1910), córką sławnego 

hiszpańskiiego śpiewaka (tenora), kompozytora, na·uczycieła śpiewu 

i gitarzysty Manuela Garcii. Dodajmy 1nawiasem, że <Starsza córka 

Manuela Garcii - Maria Malibran (mezzosopran) i syn Manuela 
(bas) <Sławą 1przewyższyłi ojca. 

CHARLES GOUNOD 

Po trzyletnim pobycie 1w Rzym ie, drogą przez Wiedeń, ·gd.Z1ie wyko

nano jego Requiem i prze.z Lipsk, gdz>ie poznał autora „Snu nocy 

letniej" Feliksa Mendelssohna, powrócił Cha·rles Gouinod do Paryża. 
Jego przejęcie się muzyką kościel1ną, a być może i epizod z zamężną 
Fanny, oderwały 25-le·bniego 1kompozytora cd twórczości śiwieckiej. 
kierując go do pracy na ,rzecz 1kościola. Natychmiast obejmuje w ko
śc i ele M isji Zagranicznych s~a.nowi:;ko orga•ll'isty ·i ' .kiierown.ik•a chóru 

i stopn~ owo wciąga się ew życie st.air.u duchowinego. P•rzejawem tego 
było podjęcie studiów teologicznych i nawet myśl przyjęcia święceń 
kapłańskich. P1rawie przez pół roku chodził Gounod przybrany w su

tannę 1i m i eszkał ew klaszto-rze kormel itów. 
Przywróciła go życiu (świeckiemu) wspomniana już Paulina Garcia, 

od kilku fot żona L. Viordot, dyrektora Opery Włoskiej (Theater ltalien) 

w Paryżu, otwierając kompozytorowi dostęp do scen 1eabrów paryskich. 

Na wyn i•ki tych posunięć nie trzeba było długo czekać, bo już w iroku 



1851 Grand Opera w Paryżu wystawia p ierwszą operę Cha rlesa Gou-

1noda „Sapho", właśnie ze sławną Pauli.ną Viardot-Ga rci a w roli ty

tułowe-j. Sukces był z.nacz.ny, zachęcający do dalszej pracy na tym 

polu. 

W roku 1następnym, czując się już calkowicie zeświecczany m, Char

les Gounod poślub i ł Annę Z1immermann, córkę profeso ra Konsenwa

torium Parysldego. W tymże (1852) roku został .m1ia1nowany d)'rektorem 

„Orfeonu" - towa1rzystwa 1paryskich chórów męskich i szkoły śp iewu. 
ipełniąc tę funkdję przez la1t os·iem i pisując dla „orfeonistów" wiele 

kompo1Zyaj:i 1i utworów chóral1nych świeckich, a także kościelnych, w tym 

dwie msze. W ok<resie tym powstaje opera o .dość zaska!<Ującym (wo

bec inie tak dawno porzuconej suta.nny) tytule - „La nonne sanglau

te" („Krwawa mnis:zka") ,wystawiona w Grand Opera w r. 1859. Z tego 

czasu pochodzą też czysto instrumentolne kompozycje Gounoda, 

a wśród nich trzy symfonie. Na la ta te przypada również pierwsze 

koncertowe wykananie Ave Maria i trzecia próba operowa - „Le me

d icin małgre lui" („Lekarz mimo woli") w Theatre Lirique (1858) . 
Opera sta·je się terenem 1na1jpoważ,n iejszych osiągnięć kompozyboirskich 

Ch. Gounoda. 

W roik po „Lekanru mimo woli", 19 marca 1859 roku, na sce1nę tegoż 
Theotre Lirjq ue wchodzi „Faust" ,mistrzowskie dz ie ło G ounoda , otwie

rające nową kartę w hisborii Of)ery froncuskiej. 

Do pisan ia „Fausta" Ch. Gounod przystąpił znacznie wcześniej, bo 

już w roiku 1856, uzyskawszy współpracę znakomitych librecistÓ'N 

J, Barbiera i M. Canre. Kiedy jednak był już poważnie zaawa1nsowony 

w komponow::miu muzyki i zaproponował tę pozycję dyrektorowi Tea

tru Lirycznego, ten, w obawie konkurencji, uchyl·ił się od wystawie

n ia, gdyż nieco wcześniej jeden z paryskich teatrów wystąpił z pre

mierą melodramatu „Fa<Jsta''. Dla wypełnienia przerwy zapropono•wał 
dyrekto.r 1kompozy1to·rowi na1pisa1nie muzyki do mol ierowskiego „Lekarza 

mimo wolr', który też został wkrótce z powodzen iem zrealizowany na 

scenie Teatru Lirycz,nego. 

„Faust" wystawiony w marcu 1859 r. osiągnął tak w ie\k·i e powo

dzenie, że do grudnia grano go 57 razy. Powodzen ie to miało trwać 
już nieprzerwa nie aż do naszych czasów. Wzmogta go jeszcze prze

róbka dokonana 1po 10 latach, kiedy „Faust" przechodz,ił na scenę 
Grand Opera. Począ~kowo bowiem napisał Gounod swego „Fausta" 

z dialogami mówionymi. Pay 1przeprowadzce, zgodnie z tradycjami 

W ielkiej Opery, 1dialogi z:astqipione zostały śpiew1nymi recitatiwami. 

Uczynił Gounod zadość 1i dr·ugiej tradycji Grand Opera - dopisał 
balet - „Noc Walpu1rgii", 1który 1nota bene jest 1i dniś wielką a1tra !<cją 

,dJa bywa1lców operowych. 

Bezprzyikładne powodzenie „Fausta" na wszystkich scenach Cf)ero

wych św:ota ma swoje moone uzasadnien ie. Charles G:Jtmod, uta

lentowa1ny wyna.!azca pięknych, świetnych, .na1turalnie po1~o czys tych, 
wdz;ięcmych epod względem iwokalnym melodii, szczery liryk, „piewca 

mi !ości" - jak .nazwano 90" zdawał sobie spriawę z zakresu i granic 

swego !irycmego talentu, toteż z wielkiego poematu Goethego wybrał 
tylko tę część, która .zwalniało go od potrzeby wgłębiania się w war

str.vę filoz.ofkzną i tragedię doktora F.austa. Miał również wielkie 

szczęso1e do l1ibred'stów. 1Libretto Julesa Barbiera 'i Michela Carre 

należy do 111ajlepszych, najlepiej zbudowanych librett operowych. 

W „Fauście" 1stworzył Gounod .nawy ł)<p opery frian.cuskiej - operę 
Jirycz;ną, zrywa1jącą z patosem „wielkiej opery" hisboryCZ1nej Meyerbeera 

i jego naśkidowcó.w, z efektami melodramatycz,nymi, k1tórych nadLPży
wano, :ze zdawkową malown1iczością schlebi01jącą rpłaskim, wulga~nym 
gustom m1ieszazań~k.iim. Swoim „Foustem" ~a1początk•ował k·ierunek 

twórczości oiperowej cha1ralcteryzn.1jący się mniej51Zym 1 napięoiem pate

ty~nym, 1natl!omiost uwzględnia1jącym wtaśoiwą 1bradyojom muzyki han

cuskiej lekiki0ść, wdZ!ięk, ·skłoniność do dowaipu, 1nawet !Zbliżenie do 

oipery komicnn~j. których to cech 1posia·da „Faust" wiele. Kierunek ten 

podejmują współcześni li młodsi kompozytorzy francuscy, jak Ambroise 

Thomas, Leo Delibes, Georges Bizet, a ·nade iwszystko Jules Massenet 

w swojej „MQnan". 

CHARLES GOUNOD Z OBRAZU CAROLUS-DURAU'A 



Pięk,ności muzycznych jest w „Fauście" tyle, że stał się on ulubio

ną operą nie fylka słuchaczy leaz ri wykonawców. Ma<ją tu wielk,ie pole 

do 1popisu i soprani&tki i tenorzy 'i basiści ,i ba,rytoniści. Toteż najLna

komi·tsi w hirsto.rii śpiewacy operowi zol iczaH po,rtie Mefista, Fausta, 
Wale.ntylna, Mołgonzraty, Siebla, do swych najulubieńszych i popiso

wych. 

„Faust" inie ~est jedynym tytułem do słaiwy Gounoda ~oko tmórcy 
operowego. Nie grarna w Polsce „Mirelile", napisa,na 5 lat po „Fauś
cie", przed 1kilkoma laity obchodziła jubileusz 1000 1Spektaklu i to .tylko 
na scenie pa·ry1S'kiej Opera Comique ! Dorównuje ,niemal popularnością 
„Fau,stowi" nopi15·a1na rw r. 1867 opero „Romeo i Julia", gra.na również 
w Polsce. Ale rspoś-ród 12 tybułów oper Go·uno::la, ,wi ększość poszła 
w za.pomnien.ie, choć niiektóre po prapremierach ubr.zymywały się jesz

cze w repertua,rze. 

„Romeo i Julia" zamyka najszczęśliiWszy okres rtwórozości Charlesa 

Gounoda. Niedługo po jej napisa:niu, po klęsce F.noincuzów ipod Se
donem - 'ja,k poda,ją źródła ~na1nouskie - opuszcza Gounod Paryż 
udojąc 'Się we 1W1rześniu 1870 r. do Lond)'1nu. Inne Źlródła exodus ten 
tiu moczą względom~ mniej 1pa,triotycznymi: rtrwóroa tylu kościelinych 
kompOIZ)'Cji dał się uwieść Angielkom„. ZwłasZ1cza jedno, Georgina 

Weldon, śpiewacz'ka-amatorka, iposiadła Gounoda na 1ponad ~rzy lata 
i to ita1k moano, że kiedy znakomitemu twórcy „Fousta", „Mirelle" 
i „Romea i Jul,Vi" rpnoponowano objęcie wielce zo·SZiczytnego stanowi

ska .pnofesora Komerwatorium Pa•ryskiego, po zmarłym IW maju 1871 
roku Danielu Auber, Charles Gounod odmówił, po;::ositając z panią 
Weldon IW Angli'i, o w roku następnym odbył z inią, jako solistką, rtour

nee ipo Belgi·i. 

W cza,S'ie swego pobytu IW Londynie :zorgoniz:ował ·sławny kompazy

~o·r chór miesiro1ny, zinany ipod 1na.zrwą „Towarzystwa Gounoda" (dzia
larjący obecin1ie .pod na:zwą rKrróle.wskiiego Towa1rzysl!wo Chóralnego), 

z którym dawał, cieszące się wielkiiim .Z!ainter·esowaniem, koncerty chó

ralne. 

Po1ni Georgi•na Weldon tak bardzo zawładnęła kompozytorem, że 
jego przyjaoiele .paryscy, ratując Gouno-da dla 'kulbury francuskiej, 

podcros 1nieobecności rp. Weldon w Lcmdyf)ie, pod koniec maja 1875 

roku, po 1pro1S1!u uprowadz!ili go do Paryi:a ! 

Ale historia wdzięczna jest 1p. Georginie Weldon iz:a jedno: wyda
ła drukiiem Autobiografię Ch. Gounoda, obejmującą życie i twórczość 
kompo.z:)'1tora do momentu wystawienia „Fouista". 

Po powrooie do Po·ryŹla na·pisał je.szcze Gourno'd dla teatru trrzy 
opery: „Ciną Marrs" {1877), „Polucte" 1(1878) i „Lo tribut de Zamora" 

(1881). Niepowodzenie rtej ostartn'iej załamało kompozytora. Postarno

wia poświęcić 1resztę żyda „muce 1i wierze". Pisze teraz znowu dużo 
kompozycji kościelnych, z:ajmuje się pracą pedagogioną jako pro
fesor konsenwatorium. Był rrównież Gounod pisarzem muzycmym, auto
rem pracy o „Don Juanie" Mozarta, był także publoicystą muzycznym. 

Otoczony uznaniem, powołany na azlonka Akademii Francuskiej, 

odmoczony Komandorią Legiri Honorowej, zmarł w rParyżu 18 paź
dziernika 1893 rro'<u w wieku lat 75. 

E.W. 
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FAUST PATRZĄCY NA ZNAK SWIETLNY Z NAPISAMI KABALISTYCZNYM I. PRZED 
NIM KS I ĘGA MAGICZNA OBRAZ REMBRANDTA 

J. W. GOETHE 

FAUST 
NOC 

(F R A G M E N TY) 

FAUST: 

(otwiera księgę i spostrzega znak mikrokosmosu) 

Ha, jaka rozkosz z tego znaku splywa, 
Jak się me zmysły nagle rozświetlily! 
Czuję, jak święta życia radość żywa 
Nowymi żary płynie przez me żyły! 
Bóg-że to jakiś wypisał te znaki 
Które mi wnętrzne szaly koją, 
Radością biedne serce poją 
I pragnień tajemnymi s?laki 
Natury wokół odsłaniają sily? 
Czyż jestem Bogiem? Duch w jasność się wznosi! 
Przed duszą, w rysach przeczystych tej karty 
Twórczej natury rdzeń lśni rozpostarty. 
Teraz rozumiem już, co mędrzec głosi: 
„świat duchów nie jest nam zamknięty; 
Twe serce zmarło, umysł zziąbł! 
Wstań, uczniu mój, i bez zacht;ty 
Piersi w porannej zorzy kąp!" 

Czuję, tyś przy mnie, duchu wytęskniony! 
Więc odsloń się! 
Ha! Jak mi serce ściska skurcz szalony! 
Uczucia wchłonać nowe 
Wszystkie me zmysły już gotowe! 
Tobie oddaję cale serca bicie! 
Ty musisz, musisz, choćbym miał dać życie! 

(Chwyta księgę i wymawia tajemniczo znak Ducha. 
Błyska czerwony płomie-ń. DUCH zjawia się w pło
mieniu) 

DUCH: 
Kto mnie tu wzywa? 
FAUST: 
O duch1l straszliwy! 

DUCH: 
l'otężnieś mnie ku sobie zwal, 
U mojej sfery pokarm brał 
A teraz -

FAUST 
Biada! Nie zniosę cię żywy! 

Przełożył: W. KOSCIELSKI 



,,FAUST" GOUNODA 

W połowie marca roku 1865, .w pel.ni - przygotowań do premiery 

„Strasznego dworu", pisze Moniuszko rw liśoie do pr.zy1jacieła, 
łlcewicza: „Włosi goszczą [rw Warszawie] rw najlepS<Ze. Wolni od kataru 
i chrypki, śpiewoją bez przerwy [„.] da•łi pięć ogromnych .p;,zedstawień 
»Faus:a«, który mimo głupio zaw.z;iętej kirytyki i !istotnych braków 1[wy
konan1a]„. •priawdziwą przyjemność public21nośoi •i mn•ie samemu spra
wia". 

Cóż to 'były Zia cz·a·sy, jakie iiniwo oper ,norwyc·h .przyniosły owe fota. 

~ył. to dopr~wdy zło'ty okres 1premier oper światowego obieg.u! Pomy
slec tylko, ze w ciągu dwudziestołeoia 1859-1879 śWi•atfo premiero
wych rriamp rujrzały rbakie dz.ieła, ja•k „Fau~" Goun·odar, „Corrmen" Bi
zeta, „Tristan" i „Śpiewacy Norymberscy" W•agnera, „Aida" Verdiego 

- a obok .'ty:h .wielkich a butów repertuaru ~wia•tor.vego lbu1j1nie 1kwitną 
opery slow1anslkie: „Stras:z.ny dwór" Moni•ustki, „Sprzedana narzeczo
na" Smeta1ny, „Eugeniusz Oniegin" Czajkowskiego - oto mamy istny 
iZłoty okres opery. 

rPłe.biscyte~ ropel'Cl!Wej rpubłkz;ności „Faust" GOU'noda otrzymał rpał
mę 1p1.e"".'szens'twa. Na stułeoie priawykona1n1ia ~ej Qpery staitys•tyki oka
zały, ze Jes1 ~o na.jozęśdiej 1i na1jporwszeohniej wykonywana opera na 

starrym ·~ nowym świecie. Pra1rysk·a Grand Opera od stu fot żyije zawsze 
atrakcyjnym „Faustem"; rnowojorslka Metro1poVirtJa1n Opera House otrzy
mała żartobliwą na,ziwę „foustspielhaus" (rwag1nenorws.kli .tea•tr w Bay

•r~uth nez~~ się „F~stspielhaus"). Ale w Niemczech sfery ·in·tef.igenc
l<i1e uroczysc1e potępiały francmką operę „foust" •ja1ko „profanację" 
tragedjj Goethego. Rod rnazwą „Margarethe" gryiwano jednak rw Niem
CiZech „Fausta" Go•unoda ku !Zadowoleniu słuchaczy; widocz.nie melo

dyjność tej opery łagodziła gniew obrońców świętośoi narodorwyoh. 

Ottilie vo.n Goethe, synowo wielkiego .poety, pa.ni rna weimarskkh 
tradycjach, zapytana jark się jej rpodobała opera „Foust" Gounoda, 

odpowiedlZliała taktownie: „fok, ito jest bardzo ładne, ale to nie jest 

n as z ~·a ust" - O•bo głos 1roz:sądku ! ~iedy się przecież ·słucha tej 
01pery, .nie trzeba ~ej p0<równyrwać z Goethem, nlie tbrz·eba zestawfoć 

tragedii z operą, wiel·k·iej poezji z librettem. Jednak •Sk·r·upuły Htera'C'kie 
nie drażnią milionów słuc·hacz:y operowych, iZnających „Fousta" 

Goethego oo lflCJ1jwyżej z tytułu. Do takich „koronnych rnie2inawców tra
gedii Goethego" rolkzoł Wagner Francuzów. Podobno i sam Gounod 

zaJ.nteresował ·się niemieckim poematem dopiero po wielk~m powo

dzeniu swej opery i spotkaniu się z zarzutem rzekomego świeto
kradztwa. 

Kompoz:ybor .l!ra.zu nie miał rnawet określonego •sto.su.nku 'Cło tematu, 
jakby nie poważnego, tematu o magrku, 'który w .z;mo.wie z diabłem 

GOUNOD W CZASIE TWORZENIA „FAUSTA" 
DRZEWORYT L. ŻMIGRODZKIEGO 

uwiódł dziiewczynę. Gounod pro.jektował powa:iną operę, co w jego 
erosach .maczylo - operę his.baryczną. Już narwet miał na wa.rs.rtocie 

operę ,,Iwan Grrofoy", nawet 1na.kreśl1ił muzykę wielkiego .pochodu-mar
sza, 1kliedy od tych planów odwiedli go ziręC.l!ni 11ibrec'iści Barbier 
i Ganre, autorDl'Me f'ibre~ta „Fau1sta". Ich tekst odporwi·adał uCiZ•uciowe

mu usposobieniu kompozytora, zafra1pował go ba·rwnośoią scen rod:ta

jowych i odmianą środowi•sk. 

Opera powsbała w rkrótkiim czasie, wśród nieusł!ającego podczos 
kompozycji przypływu melodyjności. Melodia grała ·różnymi odmiana
mi , dawała cha.rakterystykę poszczegól.nych postaci, od mi łości l\Niibu

dzonej, rosnącej, ido drama·tycz.nego k·ońca. Mełoc:lia tO'Narzyszyła dfo
belskiej positaci Me~isita, posbaci elegancko cyniCZ1nej, także „demo
nic:znelj"; rslowem zakwitł liryz.m, śpiewność, powstały rrołe wd.l!ięcz.ne 
dla śpiewaków .przeciębnych, a cóż dDpiero śpiewaków wielk•iej •i naj

Wiiększej miary! 

„Famt" powstał w czasie, kiedy w Pa•ry.ŻU panowały ·S1Ztuc.mie efek
towne a w iSotocie oschłe 1i muzycznie puste wiel~ie machiny operowe 
Mey~rbeera . Był zrazu operą małego formatu, ale miał przyszłość 
i z·drcwo przeżył epokę Meyerbeera. Po premierze w małym !bulwaro
wym Theabre Lyrique krytyka paryska złożyła dowód 15wej niekompe
tencji, zarzucając operze Go.unoda, że jest •niemelodyjna'(!). że kompo

zy~or ws:zedł w sferę rwagnery.l!mu, że czerpie podnietę z „mętnych źró· 
del ostatnich rkwartetów Beethovena", że w ogóle jest to opera 1nie
mieoka, zarówno w temacie, jak i w muzyce. Lepszą orientację oka-



zała publiCZJność Pmyża. Rosło powodze.nie „Fausta" w Thećitre 
Lynique, rosły 1równocześnie mury nowego gmachu operowego, wiei · 
kiej Opery Porr.>!Qiej, zwanej potocznie Polois Gornier (od orchitekto 
nozwis~iem Gomniier), którego budowlo W.Lnosi się na końcu Avenue 
de l'Opero. W nowym gmachu, już }oko populo1nno openo rodrimej 
grzędy, „Faust" miał wejść do ,repentuoru stałego ·i przez 1lot k+lkodzie

~iąt staino.wić ~oip'i>tol .ny trzon tego repenbuoru. 
1Przejśoie „fousto" ·do fonmotu „Wielkiej Opery" Pa.ryżo wymagało 

uzupełnień, wymogolo 1konwenomowych 21nomion wielkości. Stąd do
komponowani e części dodorkowych, jak wstępna a•rio Walentego, sce
ny kośoielne w c.zwa,rtym akcie, czy reci1:a~iwy (teraz iw.s.zys;tkie śpiewo
·ne zamiast mówionego dialogu); stąd wreszcie najważniejsze znam ię 

GOUNOD I JEGO MAŁGORZATA WG STAREJ KARYKATURY 

" 

PAŃSTWOWA 
O P E R A 
ŚLĄSKA 
W BYTOMIU 

CHARLES GOUNOD 

FAUST 



o B s A D A: 

FAUST - mędrzec . ............. . ...... . ........ . ... . 

' 

MEFISTO - diabeł .. . . ..... . .. . . . ..... . .... . ... . ... . 

I 

Tadeusz Arski 
Henryk Kosmowski 

Zbigniew Platt D 
Henryk Trojanowski 

Eugeniusz Kuszyk O 

Kazimierz Wolan 

WALENTY - żołnierz, brat Małgorzaty . .... . ... . ... . ........ . Stanisław BursztyńskiO 

Jan Wolański 

WAGNER - student . . ...... . . . ... . ........ . .......... Sławomir Książeko 

Jan Łukowski 

SIEBEL! - młodzieniec zakochany w Małgorzacie 

MAŁGORZAT A ... . .. . 

MARTA - sąsiadka opiekunka Małgorzaty ..... 

oraz 

studenci, żołnierze, lud 

PARTIE SOLOWE BALETU: 

Jan BallarinO 

Włodzimierz Wałcerz 

Marina Hristova-Klimek O 
Ewa Karaśkiewicz 

Halina Korner 

Zofia Wojciechowska O 

S. Herok, E. Mickiewicz, J. Szabelska, Cz. Bilski, B. Bolewicz, Z. Ćwioro, 

J. Domagała, K. Jacak, W. Szlęk. 

Opery Śląskiej ! 

d 



Solistów przygotowali: 

Józeł Jagła, Jerzy Matula, Zbigniew Pytel 

Kierownictwo techniczne: 

Mieczysław Raba i Lidia Szydłowska 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

Zołii Liszkowicz i Adama Gerczyckiego 

Kierownicy pracowni: 

malarskiej: szewskiej: 

Józeł Szostok Mieczysław Bliskowski 

modelatorskiej: tapicerskiej: 

Stanisław Grzela Józeł Krawiec 

zdobniczej : stolarskiej: 

Elżbieta Zolman To masz Zwolski 

perukarskiej: ślusarskiej: 

Krystyna Zimmer Konstanty Łoś 

Kierownik oświetlenia: 

Tadeusz Stankiewicz 

Kierownik sceny: 

Stanisław Gudzowski 

'itm 3 1458-:l 5000 C-25 

francuskiej „pmwdziwej" opery - balet. Powstała cała obfita scena 

baletowa, sławna „Noc Walpurg1i i", zajmująca osobną odsłonę •przed 

ostabn•im o1ktem. Dopiero opatrzona pelnym garniil!urem opera „Fa•ust" 

ro~poczęła ka•rii e rę wi elko~wi a• borNą. 

Zna•ne pow iedzenie, że „sukces dzieła sZ!tuki 1niczego nie dOtNodzi, 

ani wa rbości a1nii beZ!Wartośoi dz:i eła" - w odnieS1ieniu do „Fm.rsta" 

Go·unoda po stu z gÓ·rą ła tach .i•stnienia tej opery wymaga osądu dziś 
pows.z:echnego, że jej powodzenie jest nie tylko 21 rozumiałe, ale •i za-

MEFISTOFELES I FAUST WZLATUJĄ NA PŁASZCZU NA Gć>RĘ CZAROWNIC 



służo.ne. I tu znów nie .należy jej 12estawiać z operami ln.nych naro
dów, rinnyoh rtendencj.i, mięc ani z dramatami muzycZJnymi Wagnera, 
ani :z „tSzelcspinawskimi" openami Verdiego. W porównaniu ze słowiań
sl<!imi o.penami nairodowymi „FouSlt" Gounoda jest - z,apewne -
przy.kładem operowego ik10.smopolityz:mu, jednak w znaczeniu bynaj

mniej nlie ipoga•nd!iiwym. 
SpieWtn·ość, imelotdyijność, cechują <ka±dą scenę, każdy eiP'i1ZJod opery. 

E·pl:zody o •k,ootra1S1toweij 1ZJmienności wiążą Slię pnzecie w całość .styMsty
cmie jednolitą. Zapewne orkiestra .pozostaje zawsze n.iemal w groni
caoh rHa dla śpiewu, nie wychodzi z ·rol1i a'k1ompainiamentu m istr10.nę 

symronioznych opisów. Zaledwie 1krótkii rwS1tęp orkiestrowy poprzedza 
piefWISzy akt, „Noc W·alpurgii" 1pozo.;taje w skromnych 1roz;miarach 
stylu iniematl irozrywkowego. A jeszcze iwymieńmy ciepło 1i tSentyment, 
bi~ące 12 ml.lzyki Gounoda, •podkreślmy jego ,nenw sceniczny. 

Subtelne obrazy lromenalne przeplatają sceny zbiorowe. Finezyjny 
walc drugiego akłu, 1przeiwany zostaje 1pierwszym spotkaniem Fausta 

z Małgorz;atą. Już na początku pierwszego oktu scena zamier.zo:nego 
samobójstwo •ujmuje 'SIWą zmiennością: chór wielka.nocny za sceną, 

pojawienie się Mefista, odmłodzeni-e FauS1ta - ws.zystko mimie z na
tuna ·lnośdią inie filozoficZ!nq, ale wieś.nie bardzo operową. Jakże ope
rowo brzmi ą, ipo kiermosw drugiego aktu, kuplety Mefista o tZłotym 
ciełou . . I finałowa scena z mieczami, jakiby miniaiurowe wydanie które
goś :z •u•noczystych finałów Meyerbeera! Ca!y trzeci akt - baillada Mał
gorza•ty o 1królu Tiule, jej mia z klejnCl'bami, oavaUna Fausba „bądź po
zdro1wiony domku biały", wiełkii duet miloStny - to nieuS1~ający tok 11<i.ryz
mu, śpiewności, słowem - drogocennej melodii1i, 1k.tórą żyły u do dziś 
żyją opery „złotego okresu". Mars·z ż,ofnierzy rw a1kcie azwa,rtym po
chodzi :z ZIO•llieohanej przez Gounoda opery „Iwan Gro.iny". rnabelsi<o 
cynicz:na, ole operowo świetna, sereno.do Mefoba, poprzedza drama
tycmy zgon Walentego. Osta.tni akt kończy wia•nek melodii powtórzo
nych tu ~oko m'ile pnzypomnienie chwil szczęśViwych - tSmutną scenę 
o;>uszczonelj Małgorzaty c•promienio melodyjna poci echa. 

Openo „Faust" przyćmiła pozoSlbałą część twórcz.ośoi tego bardzo 
płodnego kompozytoro. Dla swych rodOików - niezależnie od tego co 
tworzył, zawsze i przede wszySltkim był i p01Zos.tał autorem „Fausta" 
i .ZJO zie mu bmno, że nie napisał drugiej Qpery o łakiej WIZ•iętości. Za 

dziełem tym zawsze też przepadali i przepadają śpiewacy, stworzono 
im tu borwiem okaz;ję ido pnawdz:iwego popisu wokalnego. 
Nieskońcwny jest poczet śpiewaków błyszczących w partiach-rolach 

„FauSfta". Według typologii głosów operowych partia Małgorzaty na
leży do sopranów pól-dramatycznych, czyli tzw. mez:z:o-oanattere, ale 
z koloraburą i iliryzmem właściwymi „kobietom łagodnym, iniewinnym 
a piękinie śpiewającym o własnym losie". P.ierrwszą sławną Małgorzo~q 

była rw:ielk!a Adeli·na f'atti, po n•iej następuje nieskończony szereg 
świetnych śpierwacz:ek w •roM Małgor.mty, wśród których wybijają s i ę 

i 1nazw'iska ipol.skle a ~es<t iich rtyle, że rnawet 1pobieiine wyliczenie wy
magało by pnaoowiteij dysenbocji, mcząwszy od Marcelli Sembnich
Kochańskiej (w Metr0ipolitan) a skończywszy na Ewie Bandrowskiej
Turskielj i dZ!isiejszych gwiazdach. Polscy śpiewacy rw rol.i tytułowej 

„Fausta" Gounoda - to z.nów 1poc.zet, od pierwszych 1polskich pnzed
stawień tej opery w Warsllawie ok. 1871 r. i we Lwowie w 1872, z na
zwis·kami tylko ·pob'ieiinie rtu iprzytoCiionymi, jak: Aleksander Bandrow
ski, Aleksander Myszuga, Tadeusz: Leliwa - uczeń sławnego Jana 
ReSiz.ke, również znaik•omi•tego Fousta - Adaim Dobosz, Ignacy Dygas, 
Jan Kiepura ~debiurt w 1925 r. w Warrs.ziarwie w partii F.aus~a) •i dtiSiiejsi 
Faustowie. Nie ~posób też wymienić basów .polskich śpi ewa 1jących Me
fista. Sławny był Mefisto Adama Ostrowskiego w Warszawie, n·iemniej 
pamiętamy ~eż znakomitego Adama Didura i Alekmndna Mic·hał0iw

skiego, którego wklęC'ie Mefista szczęśliwie utrwali/a historyczno 
pł)"ta. 

I dalej biegnie nieprzerwany poczet śpiewaków „Fausta" - polskich 
i obcych. I dalej trwa światowe ipowodzenie opery Gounoda, dla mi
lionów słuchaczy - najładniejszej opery świata. 

KAROL STROMENGER 

AUTOGRAF GOUNODA 



MEFISTOFELES I FAUST OBRAZ DELACROIX 

J. W. GOETHE 

FAUST 
PRACOWNIA 

(F R A G M E N T V) 

MEFISTOFELES: 

Tu cały oddam się na twe uslugi, 
Wszystkie życzenia twe będą spełnione, 
Lecz, gdy się ujrzym tam - po. stronie drugiej, 
Ty mi to samo wyświadczysz w zamianę. 

FAUST: 

Troska o tamtą stronę mi nie bliska. 
Gdy ten świat zmienisz w rumowiska, 
To wraz niech tamten zjawi się. 
Z tej oto ziemi rozkosz ma się rodzi, 
To oto słońce nad mym bólem schodzi; 
Jeśli me serce od nich się odgrodzi, 
To niech się stanie już co chce! 

MEFISTOFELES: 

O kartkę chodzi ti• nieu:ielką. 

Podpiszesz mi się na niej krwi kropelką. 

FAUST: 

Abym pakt złamał, bądź bez Lęku; 
\'i·szak całą życia silą żywą 
Do tegom dążył, co masz w ręku. 
Nazbyt wysoko jam się piąl, 
A tylko z tobą się zrównałem. 
Duch wielki precz mnie od się pchnął, 
Natura głąb mi swą zamyka. 
Myślenia nici pozrywałem, 
Wstręt wiedzy z dawna mnie przenika. 
W głębi palącej namiętności 
Ukojmy naszych zmysłów wrzenie! 
l\'iech z mrocznej mgły tajemniczości 
Cud rodzi się na me skinienie! 

Przełożył: W. KOŚCIELSKI 



PIĘĆ WIEKÓW FAUSTA 

I STNIEJĄ postacie - historyc11ne lub wyimaginowane, realne bądź 
stworzone w wyobraźni autorów - które w kolejnych dziełach róż

nych •twónców wcielają się w coraz nowe ujęcie •artystyc:mne, wi.odąc 
swój un01jony żywot poprzez la•ba ij stulecia. 
W~ród wielu tego rndza1ju posbaci rodowodem jedinym z inaijdłuż

szych moie poszczyoić •s1 ię Faust: człowiek, który żył fa1ktycz1nie na .prze
łomie XV i XVI w„ a który jako motyw lioteraoki żyje do dzisiaj. Spośród 
licznych iproc o ·nim niie br.ak stąd i takich, które s·amym tytułem rpod
kreśla1ją już ów fa'kt, jak rnp. ks·iążka autorki frarncuskiej Genevieve 
Bianqui.s: „Faust a .travers qua•bre siecles", Paryż 1955 . . Nie br.ak ·też 
pracy polskiiej o podobnej tytulaturze: Grzegorza Sinki „Doktora Fau
s~a podróż 1przez wiekii („D.ialo.g" 1963) . Jak licz·ne izoś są ,dz1ieła na 
jego 1temat, ukoiuje z.arówno k·ilka da1Wn•iejszyoh bibliogmfii faustow
skich (1naqsta1rsza J. G. T. Grrćissego z 1843 r.), jalk i rnarj.nowsw, n'iedo
kończ·ona jeszoze Hansa Henninga „fiauist-B ilbliogro'Ph~e", ~<-tórej 
I tom (Berlin 1966) obejmujący okres przed ipoWstaniem „Fiausta" 
Goethego - a więc spnzed kiońca XVIII rN. - rl1iozy 530 stron 1i wymiie
·nia 3338 rpozyoji. ząś tom li (.1968) obejmujący na 1razie same itylko 
wydania 1i pnzek/ardy (na 48 języków!) Goethowskliego orcydz!ieła (bez 
proc o „Fouśdie") rHczy 240 'Sbron 'i cytuje 1721 1pozyojii. Dla zda1nia 
sobie 51prar.vy rz !bogactwa ~ej tema•tykii wa•rto też roinotować, riż 1studium 
Charles Dedeyaina o wąbku Fausta w 1Hterarbu1rre eunorpej.s'kiiej (..Le 
theme de Faust dans la l·itteoo•bure euro,peen•ne", Paryż 1954---.1961) 
wype/nr:a 4 1po.kaźine woluminy. N1iewiele chyba pos•tad lriteroiekiich rmo
że pochwal.ić się podobną qlością dzieł - i .podobną .bibliiog 1rafiią. 5tąd 
wś1ród rr011praw o 1nim spo.~koimy się .nawet rz okireś'len1iem o - ,,in1ie
śmier~e' l1nym Fcruśoie" (61s·a Hennling1s: „Unsterblriche.r FauiSt", Ham
burg 1953). 

Jak ZiaŚ rwygląda1ją szczegóły .h'is•boryczne z żyda l"a•us•ta? Na·leży o.n 
d::i postaoi czarod!Z!iejskiich, <takich jak Szymon Mag, Albert IWielk•i, 
Merlin, ~ornc·elsus, w których wyraLilo się odw,iec11ne dążen•ie rludzk10-ści 
d;> pa.no.wania nad 1natu1rą. W biogra1fiach ipos'tac-i wybitnych •SIZICZególy 
hrstoryCZine przepla•tCllją się często z elementami ro1n1ta1stycz.nymi - po
cząwszy od 1nor•odz!in. Podobnie jest 1i tutaj: ja1k w legend11ie o Home-
1nze, różne przekazy 1poda1ją rróż.ne miejsca rprzyjścia F·austa 111a świat 
(ok. 1480 1r.), przy czym natjozęśoiej wymieniane jest Knitthingen 
w W.i·rtembergii, gdLie do dZ!iSli·aj 1zna1jduje s•ię imurzeum fausbows'kie. 
Pochodziil z ·rodz6ny chł°'pskiej - •i .stąd niektórzy dopatrują 51ię w ·o'bra
ziie jego wywyższenria ·się (z pomocą sil nadprzyirodz•onych) ponad 'IJWY
kłe możliwości ludzkie odbicia się marzeń o jakiejś rekoimpen.sacie 
spo/e~nej rtej iv:taśnie warsbwy lul!l·ri, urpośledzo.nych w ówczes•nym 
ukladr1e stosunkow klasowych. Studia rNyższe Faust miał odbyć w Hei
delberg•u, gdZJie w 1509 r. - lja1k świadczą metrykii Uniwersytetu -
1i stotn1ie jakiś fon Faust (ozy ·iden1tyamy?) ·za dZ1iekanatu Wowr:z.yńco 
Wolffa ze Spri•ry uzysk.at 1stopień magi!ltra. Nie brak zresztą 1i wersji 
o - n•ie rpobwierdZio:iych aktamii - studiach Fau1s1to w 1Ark1adem;1i iKll'a
kows•kiej; 1legenda ta 1powsbała, rjak się zda1je, na tle pófoiejS1Zych 
skojarzeń n•iemieckiego czarnoksiiężmika .z •naszym Twardowskim. 

Faust .zosły~ą/ bowiem głównie jako mag - choć był ~eż 1le'ka1rz•em, 
o.s~rolog1~~· f'.loz?f~m. Drama1t Goethego •i op.era 1Gounoda zaczyinaią 
srę przecrez 1rown1ez iska1rgą bohatena ina ukonczen•ie 4 falku1ltetów co 
nie przyn i osło mu w iedzy 1praw.dz1iwej. Nie na·syc01na 1nauką, hum~.nli
stycrz1na żądza polinan1a li opanowa1nia świa•ta kaZiała mu wejść w pakt 
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z diabłem z·awarty na 24 1lata •i zakończony tragiazinie śmiercią około 
1540 1r. w Staufen w BryizgowiL Do1kumen•ty :potwierdziają też, że 
w 1520 rr. przebywał w Bambe<gu, w 1528 rw Ingolstadt, a w 1532 r. 
w rNo.rymberdze. Wspomina o 111im Maroin Lu.ter w 1538 r. 1i FiMrp Me
tlainchthon ok. 1550 r . • na.rywając go ,,nieczystą bestią" •(„tu1npiss>ima 
bestio"). Miał też pozo.s•tawić po ·sobie •księgę zaildęć trw. „Hollen
zwa.ng" - 11nów szczegół analogicmy do na•szego Twardows~iego, 
rktórego imagoicZJną ks ięgę („Opus magi·cum") zamu1rowa1no ipodolbno 
w gmachu A1k•ademi1i K1ra•kows>kiej, o inną - •nzekomą - palko:zywano 
w B1ibliotece Akia·demii. 

DLieje historyczne Fausta oplotła wprędce legenda. Już w niewiele 
lat rpo jego zgonie dały jeij początek dwie niieduże książecz:k1i: ~rzysz
tofa Ro1ssh•inta (1575) i Zachmiias.za Hogela (1580), o zwła1S<Zcrza 01no
nimowe, po1:iad 200-stronicowe dzieło: „H istoria o Ja.n·ie Fauście, 
sławnym czarodziieju 1i craornoksiężniku" wydana „jako stras;zil,iwy przy
kład 1i serdeczne •ostneżenie" przez drnka1rza frarnkfurd<1iego Jana 
Sp'iesso w 1587 1r. O popularności ostatniego dLieła świadczy pnzedru
kor.vanie go 22 razy do końca XVI .w. o zatem .w ciągu za•ledwie 13 lat, 
jak też jego prze.kłady na języ1k a1ngiełsiki, czeski, duński, ~ro.nouski 
i ho!endenski. Powstały w ten sposób liczne tzw. „f.aust-Buchy": popu
larne .opowieści o słynnym cz,anowniku. 

Z 1tłoumaczenia angielsk•iego zrodZ!iła się następnie ballada: „Ba·lład 
of .the life 01nd death of the doctor Faustus the great oongerer" 
(1589), która stała się ,podnietą do powsta.n'ia drama.tu ~r:z.ysrtofa 
Madowa: „Throgical History of Doctor F·austus", odegranego rpo rnz 
pierwszy w Loindynie w 1590 r. a wydanego drnk'iem w 1604 r. - pierw-



szego ujęcia scen'ic.z.nego tej 1postaoi. Wiele ele.mentów tego dramatu 
powtorzalo się 'i w następnych utworoch; ·natomiast plyinąca z surowe
go pwtesl!antyizmu autora ·tendencja ·do potępienia Fousta (przyipom
nijmy rtakiż właśinie tytuł z muzyki Hectora Benlioza) ,uległa potem cha
rnkterystyCZ1nej 21mianie: w kierunku zbawienia Fa•usta. Dramat Mar
lowa pnzen1ieśli rz kolei wędrowni aktorzy a1ngielscy (Zina my ich z „Ham
leta"„.) na konłyinent europejski, gdzie odegrano go po <raz .pierwszy 
w Grazu w 1608 r„ a m. in. g1rano 1również w Gdań.sku w 1669 r. 

.P,Qpulanność tego wątk•u •sprawiła, ,jż II jedinej strony iprzejaw.ił s·ię 
on w 1n<iektóryoh utwoooch .różinych 11iitera.bur europejskich (np. u Cal
derona w „81 Mag.ico prodigioso"), z drugiej zaś stał się tworzywem 
f'ieŚlni 1ludowych, a nawet teatru manionetek, począwszy od pierwszej 
takiej 'imprezy w Luneburgu w 1666 <r, Ten ostatni 1riodzaj, ,proktykowa
ny nie tylko w Niemczech (grywano' go <tom jeszcze w połowie XIX w.), 
omaczal oczyw.iście .z.naoz;ne obni.żenie poZliomu dramatu, w który za
częto też wplotać elementy komic.z.ne, nieraz wprost błazeńsk•ie, zgo
dnie z jarmarc.z.nym niekiedy charokterem tych pnzedsbawień oraz stra
ganiarsk!ich .pubVikocji, w .jak!ich .opóźinione ,j spaczone echa dawnych 
„Faust-Buch"-ów się 'U'kazywały. Echa tego rodrzaju „Nterabury" spoty-
1kamy i w wyda,wnictwach ipolskich, jak np. „Życie, sprawy 1i wędrówka 
do 1pie'kła dra Ja.na Fausta, osławionego czamoksiężnika, astrologa, 
astronoma, mis·trzo magii i humoryisty", Bochnia 1856, •lub w przedruk1u 
cieszyń'skim: „Doktór Jan Fou,sł, !Słynny cz•a<rnok~iężnik 1i humorysta. Je
go żyoie, sprawy <i wędrówka do 1piekła. Opowieść z podań ~udowych", 
Cieszyn b. 1r. Na'kładem 6dwa1nda Feitzingera. Podstawą ·obu tych opo
wiadań był tekst rniemiecki G. O. Marbacha, tłumaczem - Józef 
Lompa. 

Na rwyżs:zy pol!iom dźwignęły wątek Fausta następne opraoowainia: 
Jana Mikołaja Pfitzera (1674) oraz Konroda Monatha (1725) ukrywa
jącego się pod pseudonJmem „Myślącego po chnześcijańsku" („Christ
lich Meynende"), wydanych w 7 i 31 nakładach w ciągu XVll-XVlll 
wieku. Renesan.s motywu kiusrowskiiego 1i 1Jak :21naczne nasycenie 1n1m 
publikacj'i 1Spraw:iły, że wielu pisa1rzy w Niemczech ,podejmowało ów 
tema<!, tytułem ClZyniąc miano boha·tera, jak: Gotthold Ephra•im Lessi1ng 
(1759). Jakub Mi•ohal Reinhold Lem (1774), Paweł Weidmano (1775), 
Fryderyk Muller (1778), Ftryderyk Maksymii'ian 1~1!inger (1791). Juliusz 
Henryk Soden (1797), Adalber.t Ohamisso (1803), Jan Fryde1ryk Schink 
(1804), Eranoisze'k Grillpa1rzer (1813), August Klingemann (1815), Ju
liusz Voss (1823), Mikołaj Lenau ~1836), Henryk Heline (1847), Ferdy
na<nd Stolte (1859), Ferdynand AvenariLI's (1919), Gerha·rd Hauptmann 
(1927) 1i inni. Szczytowym 01Siągnięoiem był tu drama<t Jaina Wolfganga 
Goethego, 1który poświięcił mu. blisko 60 lat swego życia: od ipierw:szej 
redakoji tzw. Pro-Fausta („Urfaust") z 1773 r„ 1popnzez dru'k ł części 
w 1808 -r. aż po ositałnie z.dan<ia li części dramatu zapisane w 1831 r. 
- niewiele czasu przed śmieroią. „Faust nie chce mnie opuścić" -
pisał Goethe 17. li. 1831 r. Zamykojąc zaś jako 82-lebni starzec dzieło 
zaczęte pnzez 23-letniego młodzieńca, IWYznawał w poczuciu dokona
nia s•ię wra·z II n1im fycia i twórcl!oŚOi: „Mój dalszy żywot mogę teraz 
uważać Już !tylko ro darowany„." W przeciwieństwie do dramatu Mar
lowa Goethe .przeprowadzał w swym utw01rze i>deę ostatec1mego zba
wieni,a bohatera: 

Zbawion być może, 
Kto się dążen ,iem wieczystym trudzi. 

(przekład E. Zegadłowicza) 
Stwonzył 1istotnie dzieło, które weszło na zawsze do arcydzieł literatury 
światowej. 

Nie zamknęło to jednak dziejów Fausta. Wiek XIX dorzucH doń 
w sumie jesz.cze blis<ko 40 dzi el, z których niektóre były pomyślane ja
ko dopełnienie dzieła Goethego, na ca w~kazywały nieraz ich tytuły, 
np. Karola Schone „Fortsetzung des Fausts von Goethe" (1823). Nie 
zabrakło nawet prób parodii, jak utwór Karola Augusba Lindego 
(1887). Karola Zapfa (1929), o zwłaszcza „Faust Der Tragedie dribter 
Theil" Fryderyka Teodora Vischera, ogłoszonej ipod wiele mówiącym 

pseudonimem: Deutobo ld Symbolizetti Alegorowitsch Mysbifiz:nsl<y 
(1862). 

Ostatn im wcieleniem Fausta w literaturze 'niemieckiej jest „Doktor 
Faustus" Tomasza Manna (1947). Już w „Czarodziejsk iej Górze" p isarz 
pod wtór arii Walenty.na z „Fausta" Gounoda podkładał op:>Ni eść 
o wywołaniu na sea1nsie zjawy zmarłego Joachima Ziemssena. W „Do '< -
1orze Faustusie" zaś .ziawarl pelne faustowskich ech pnzedz:iwne dzieje 
genialnego muzyka Adr.iana Leverkuhna - jak Faust kuszonego przez 
Mefista, itwórcy - dok pisał - „apokaliptycznego oratorium: „Loment 
Doktora Fausta", 1na1jstraszliwszej skargi z ~nto1now::rnych no tej 
z·iemi„.". 
Un iwersalność wątku Fausta objaw:ala się 1r&wn.i eż w wiąza1niu jego 

postaci z postaciami i1nnymi. Ju,ż we WCIZesnych dzie!ach o nim wys'.ę
powało pomiesza.nie go z Janem Fustem, jednym z pier.wszych dru '<a 
rzy działającym w Moguncji w połowie XV w. Nie brak zdań, 1ż uczy
nienie z czarnoksiężnika Fausta wynalazcy druku (a zwłoszC1Za :zrc~ i e
nie go wspólnikiem d i abła) było celowym pociągn ięciem ówczesnych 

FAUST I MEFISTO RYSUN6K C. K. NORWIDA 



przeciwników 1druku, przeczuwających wagę tego wynalazku dla demo
kratyzooji kultury i stosunków społecznych. To pomieszanie dwóch <ÓŻ
nych ipostaci historyczny:h występuje nie tylko .we wczesnych .pnzeka
zach o Fouśaie, ale - siłą tradycji - i w sZJtukach, jak 1np. 1u Fryderyka 
Maksymilia.na Klingera z 1791 r. li Juliuua Vossa z 1823 r. 
(w dramacie Ferdynanda Stoltega z 1859 r. występuje rteż wynalazca 
druku Jon Gutenberg). l•n1ne zestawienie Fausta z Dantem dał uitwór 
pisar~a <rumuńskiego Victora Eftimiu „Doctor Faust Vraji•tor" z 1957 r., 
z Don Juanem draimart Christiana Dietricha Gmbbego „Don Juan Ulnd 
Fausbus" z 1829 1r., z Hamletem utwór Kamla Gutzkowa „Hamle't ir. 
Wittenberg" z 1845 r. a z Vorickiem sztuka Jea1n T101rdieu „Faust and 
Vorick" (1959). 

Jak wid~imy, nie mo:bna .mówić o jakimś ogro<niczeniu tematyki fau
stowsldej do literatury niemieckiej. Oto parę :przykładów: 1po wspom
nianej balladZlie o Fauśoie 1i tragedii o nim ~rzysztofa Marlowa z XVI 
wiek!u .mamy ido zanotowania w literaturze angielskiej dramat W iHia
ma Mountforda: „The Life 01nd death of Doctor Faustus" (1697), Ant
hony Borrawa „John Faust" (1958) 1i Lawrence Durrell „Faust" (1963); 
w piśmiennictwie amerykańskim 1nowelę Edwa·rda J. Bynga „Powrót 
Fausta" (1958), >trogikomedię belgi.jską Michel Ghelderode „La Mort 
du Docteur F.aust" (1926), poemat „Fiausto" Bra1zylijczy'ka Estan·islao 
del Campo (1870), utwór satyryczny Duńczyka Jensena Baggesena 
(1802), w l<iterabu.nze francus•k•iej Moxa Segon•ne'a „F.a1usbus" (1956) 
i Paul V1alery „Mon Faust" (1946), IW , piśmiennktw'ie rosyjskim fragment 
o Fauście Aleksandr.a Puszkina (1825), nowelę o F.auśoie lwa1na l'urge
niewa z 1856 1r., drama<t Anatola tunaczarskiiego „F.aust .i gcorod" 
(1918) i Aleksandra Lewady „Faust i smert'' (1958). Wreszcie - w li
teraturze węgiersk•iej obraz dramatycmy Imre Mardacha „Az embe>r 
tragediaja" (1861), w którym GoethowS<ki .motyw Fausta - przed:.tawi. 
ciela ludz'.kości został przetworzony w dzieje tf)ierws:zego człoMlieka 
Adama w kolejnych jego wcieleniach poprzez wieki; motyw ten nie 
pozostał bez wpływu na „Erosa i Psyche" Jerzego Żuławskiego (prze
kształcenie operowe Ludomira Różyckiego), prezen tującego w kolej
nych wcieleniach Psyche, Erosa i Blaksa dramat wzlotów i upadków
faustowski motyw dążeń ludzkości: „Kto się dążeniem wieczystym 
~rudzi". 

Witym obmzie tematyki fau~towskiej nie .może oc!y;o,qiście oZabrakmąć 
i piśmiennictwa polskiego. Mit Fiausta trafił tu na grunt korzystny, na 
motyw pokrewny o Twardowskim. Mówi o tym jedna z pierwszych 
wzmianek polskich o Fauście, artykuł Jerzego Samuela Bandtkiego 
„O doktorze Janie Fauście czarndks.i ężmiku" z 1815 r.: „Ten Jan Fau st 
u nas podobno tyle znaczy, co sła1wny nasz czarno'<sięż:nik Twardow
ski". W berlińskim czasopiśmie „Der Gesellscha~ter" z 1821 1r. ukazał 
S'i ę anonimowy artykuł o charakterystycznym tytule: „Trwardowskri oder 
der deutsche Faust"; w na ·Niązaniu do tego 0°rtykułu Ka~imierz Bro
dziński w ,1Pamiębn1i ku Warszaw:.k im" IW rok później ogłasza artykuł 
„O Twordowsk'im i Fauście". Ta paralela powraca IW tytułach kilkuna
stu prac przez okres 1ponad stu !at (Józef Reiss: „Dos Twordowski
Buch, „Opus magicum" d~s po!1nischem Fa.u151t" w czasopiśmie „Ger
manoslavica" z 1933 r.), n1i e cgmniczaijąc s· ię do publikacj.i ipo1lsk ich 
i niemieck·ich (nip. „T.he 1Polish Faust Legend" w c.zasopiśm'ie „The 
Lyceum", Dubl·i n - London - New Vo.rk z 1890 r.). Dalszą ana1logię 
okamje też stosunek obu: Fausta i Twa•rdawsk•iego do po 0staoi lirtera
tury ludowej Niemiec i Pdski: Eulenspiegla i jego swojskiego odpo
wiednika Sowiz:drzata. Stąd wywodzą się pewne, żakowskie nieraz ka
wały, jakie obaj cmrnoksiężnicy płatają czasem - niegodne 1ich sil 
duchowych. W literatur.ze niemieck•iej te elementy sowizdrzalskie sku
p i ają S<ię w postaci pomocnika Fausta - Wagnera ; stąd obok „Faust
Buc.h"-ów figu.rują w <niej również lione tzw. „Wagner-Buchy''. W li te
raturze polskiej - zdaniem Wacława Alek~andra Maciejowsk iego -
dawn'iejsze wąbkii ·sowizdr.zolskie pnzeniesiono z czasem na Twardow
skiego i stąd wlaśnie w jego praktykach czannoksięskich owe 11iepo
warne wyskoki. 

. Z pierwotnych ech. Fausta w piśmiennictwie polskim zachowało się 
n1ew1ełe, .np. 1komed1a „De Fausto mego" .z 1715 r. grywana w kole
giach jez.ui.okich. Dopiero dzieło Goethego spowodowało całą masę 
tlumaczen 11 wszechstronne .zainteresowonie S<ię tą postacią. Arcydzieło 
Goethego <tłumaczyli: August Bielowski (1836), Aleksander Groza 
(1838). August Józef Szabrański (1841), folia1n Konstanty Gieczew'icz 
(1~43), Alfons Waliicki (1844), Feliks Jez.ierski (1880), Józef Paszkow-

1Sk1 (1882), Aleksander K1rojewsk1i (1883), Lu·dwik Jenike (1889), Józef 
Czenma1k (1896)., !Ga~im •ierz Strzy1jewski (1914), Leon Wachholz (1923). 
Władysław ~osc1els'~1 (1926), 6m~I Zegadłowicz (1926), Zygmunt Reis 
(1932), Sta1naslaw 6streicher (1939), Feliks Konopko (1968). Również 
<krytyczne opracowaniia pols~ie o Fa1uście dotyczą glówn·ie drieła 
Goethego - mn•iej Z•agadnień Fausta po.za tym ~ematem. Jest wśród 
t~ch tłumacze~ jeden prze.kład tragiczny: niedokończony przekład St~
inisł~wa Estreichera, zmarłego obok •innych iprofeso·rów krakowsk 1r; -; 
w h1tlerowsk1im obozie w Sachsenhausen. 

Ocz~iście -. 11.ite·raturo piękna i opracowania literackie „1e wy
czer~uJą całkow101e :e'.1'1atu Fausta. O motywie ty.ii rozb:.idowany1n 
sz~r?ko w muzyce .~owi tu osobny artykuł. Kartę osobną stanowią też 
d~ieJe reprezi;ntacJi tea~~lnych „Faus~a", w stosunkach polskich ogra
niczonych z.new pr.zewaz.111e do arcydz.1ela Goethego, stanowiącego _ 
zwłaszcza gdy lidzie o wysrowienie jego li części łub obu części razem 
- poważ.ny proiblem insceniza1cyjny 1 ogromny wysiłek artystycz;ny. Po-
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zostaje jeszcze wspomnieć o wąbku faustowsk'im w sztukach plastycz
nych. Spośród obrazów daNniejszych o tej tematyce noj:;lynn iejszy 
jest chyba obraz malowany przez Rembrandta w AmSitendomi e m i ędzy 
1647 o 1652 rok1iem, 1przedstowi o1jący okhemik'o w swej :pracowni, 
wpatrzonego w mogkZJny ·01nogrom złoLony z hiter 'i cyk. .Jsbn1ieje ikilko
.noście ro;z:prorN historyków sztuki - od procy Korola K1iesewetitera 
z 1892 r. do artykułu Hansa-Martina Ro1termundo z 1957 1r. - roz
trząsających nierozwiązany wciąż osto.tecmie problem, czy obraz ów 
iprzedstowio istotnie Fou-sta czy też nie. Z twórców pol.skkh, ze .z,nocz-
1niejs·zych pr:zypomnijmy tu - słowem i reprodukcją - faustowskie 
motywy w drieło ch M ichała Andriollego, A rturo G rottgera 1i Cypniono 
Kamilo Norwida. 

Jak widzi my więc, tematyko faustowska okazało się niezwykle płod
na w wielu dziedzinach - poprzez przeciąg pięciu stuleci. 

JOZEF MAYER 

J. W. GOETHE 

FAUST 
KATEDRA 

(F R A G M E N T V) 

ZŁY DUCH: 

Jakżeż inaczej bylo ci, Małgosiu, 
Gdyś jeszcze pelna niewinności 
Stawała przed ołtarzem, 
Szepcząc pacierze 
Ze starej, zużytej ksią::eczki, 
W myślach mając igraszki, 
A Boga w sercu! 
Małgosiu! 
Gdzież myśli twoje? 
Tam, w twoim sercu, 
Jakaż zbrodnia? 
Czy modlisz się za duszę matki, która 
Za sprawą twą usnęła na długą, dlugą kaź1i? 
Na progu twoim czyja krew? 
A pod twym sercem 
czy coś się żywo już nie rusza, 
Ciebie i siebie niepokojąc 
Przeczucia pełną obecnością? 

MAŁGORZATA: 

Biada! Biada! 
Gdybym się z myśli wyzwoliła 
Które wciąż krążą, tu i tam, 
Przeciwko mnie! 

CHÓR: 

Dies irea, dies illa 
Solvet saeclum in favilla 

(organy) 

ZŁY DUCH: 

Nad tobą gniew! 
W krąg trąby grzmią! 
Drżą groby! 
-4. serce twe 
Z popiołu i ciszy 
Dla mąk płomiennych 
Znowu wskrzeszone 
Drży! 

Przełożył: W. KOŚCIELSKI 



TREŚĆ LIBRETTA 

AKT I. PRACOWNIA FAUSTA 

Sędziwy mędrzec Faust, po życiu poświęconym zgłębianiu wiedzy 

i drążeniu tajemn icy wszechświata dostrzega nicość swych wielo let: 

nich wysiłków. Złamany i rozgoryczony sięga po czarę z trucizną. Ale 

przed tym ostatecznym kro.kiem ratuje go dobiegająca z oddali rado

sna pieśń sławi ąca piękno budzącej się wiosny. Faust odczuwa żal za 

bezpowrotnie utraconą młodością i jej nieznanymi mu urokami. Jego 

rozpacz 1i zwątpienie wykorzystuje Mefisto, który zjawia się w pracowni 

mędrca i w zamian za duszę obiecuje mu przywrócić młodość oraL 

dać wszystko czego tyłka ZO;Jragnie. Kiedy szatan ukazuje mu wizję 

młodziutkiej, pięknej Małgorzaty, oczarowany jej obrazem Faust zga

dza się na warunk•i szatana. Cudownie odmłodzony niecierpliwie żąda 

od Mefista spełnienia wszystkich obietnic. 

AKT li. 
ULICA 

W świąteczny dzień odbywa się wesofo ludowa zabawo. Mieszcza

nie, studenci i wyruszający wkrótce na wojnę żołnierze bawią się 

i śpiewają. Jeden spośród nich, Walenty, niepokoi się o swą osieroco

ną siostrę Małgorzatę, modli się o jej spokój i szazęśoie. Podczas jego 

nieobecności ma się nią opie~cować Marta. BędZ1ie lt:a'kże czuwać .nad 

nią zakochany w Małgorzacie student Siebel. Do rozbawionego gro

na przyłącza się Mefisto, który śpiewa szyderczą pieśń o rzłotym oiel

cu oraz .zobaw;a zebranych wróżbami. Kiedy w.znosi ironicmy toast 

uwłaczający czci Małgorza~. jej braot dobywa broni i rzuca się na 

szatana - staje jednak bezsilny, a broń odmawia mu posłuszeństwa. 

Mefisto zatacza wokół siebie mag icz:ny krąg, z którego tryskają pło

mi enie. Walenty i jego towarzysze odwracają na to miecze, kierując 

w stronę szatana krzyże rękojeści. Mefisto ustęp.uje. Po chwili zjawia 

się Małgorzata. Faust usiłuje zawrzeć z nią znajomość, chce o.dpro

wadtić 1ją do domu. Skromna dziewczyna odtrąca jednak tę propo

zycję obcego mężczyzny. 

Gp r zer w a) 

AKT Ili. O GRODEK MAŁGORZATY 

Zakochany w Małgorzacie Siebel przynosi jej wiązankę kwiatów, 

które za sprawą Mefista więdną jednak natychmiast. Dopiero po skro

pieniu święconą wodą kwiaty odżywojq. Mefisto, sprowadzający tutaj 

Fausta, drwi z prostego daru Siebie i rriebawem powraca ze szkatułką 

wypełn i oną ws~aniałymi klejnotami. Faust jest urzeczony ustronnością 

i prostotą domu Małgorzaty. Jego wybranka .właśnie nadchodz·i wspo-

minając uprzejmego młodzieńca poznonego przed chwilą w mi.:ś;:ie. 

Spostrzega dary - kwiaty i kosztowności. ich widok zachwyca ją, ala 

nie ma odwagi przyjąć tak cennych klejnotów. Sąsiadka Marto prze

łamuje jednak opory Małgorzaty i nakłania ją, aby nie odrzucała tak 

wspaniałego prezentu. Zjawiają się na to Faust i Mefisto. Małgorzata 

rozpcu1aje młodzieńca, który podszedł do ·niej rw mieście. Ażeby po

zost:iwić młodych samych sobie Mefisto zabawia Martę li oddiąga ją 

na bo·k. Faust wyznaje Małgorzacie swą miłość, o ur.zecwny jej wdzię

kiem i pro•stotą oraz wzruszony wzajemnością młodego serca chce po

żegnać ukochaną. Niie odpoc..viada to szatan0<wi, który czuwa 1nad prze

biegiem spobka1nia Fausta i Małgorzaty. Wykorzystuje też chWliłę, kiedy 
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dz;iewozyna wypowiada w zadumie słowa miłosnej tęsknoty zo uko

ch·a·nym. Sprowadza Fausta, który wdziera się do jej domu. 

(przerw a) 

AKT IV. 
ODSŁONA PIERWSZA - WNĘTRZE KOŚCIOŁA 

Faus•t n·ie dotrzymał 'Mierności Małgorzacie 1i porzucił ją zdaną ina 

dl'Winy ~ potępienie oboczenia. Małgorzata modl·i się, szuka 1ratunku 

w ,pokucie, ale szatan li tuta•j ją odnalazł . . Przypomina Jej popelniony 

występek, snuje przed nią obmzy .piekiel.nych mąk, aż zrozpaczona 

dziieiwczyna ipoda zemdlon·a. 

ODSŁONA DRUGA - ULICA 

Po zwyaięskich bojach powracają rdo domów żołnierze. Radość Wa

lenltego l!Omienia s·ię 1jedrna1k rwnet w wielki smurtek, kiedy z powfoi ą

g'liiwych istów Siebla dowiaduje s• ię prarwdy o ukocha.nej siostrze. Nad

chodzi Faust z rnieodłąozmym Mefis•tem śpiewającym giroteskową sere

nadę. Wa1lenty chce 1pomśoić hańbę Małgorzaty 1i wyzywa uwodl'iciela 

na pojed)inek. Krzyżują siię szpady. Kierowana siłą szatana broń rani 

·śm1ierteJnie Walentego. Małgorzata .rzuca się z pomocą ku rannemu 

bratu, blago umierającego o przebaczenie. Walenty odtrąca ją z po

go•ndą i .przed śmiercią przeklina. 

(prze.rwo) 

AKT V. 

ODSŁONA PIERWSZA - KROLESTWO WALPURGII 

Mefisto .sprowadził '1tu fousta przygnębionego 1losem Małgorzaty. 

Fo•us.t do•je s.ię ,porwać szaleńsbwu org1ii, ale nie rdozmoje zopomnien.ia. 

Zj·owo Małgorzaty pnzypomiino mu co zgotował kochającej go dziew

CZ)inie. Froust żąda ażeby Mefisto za.pnowodził go no•tychmiost do niej. 

ODSŁONA DRUGA - WIĘZIENIE 

iSkomno na śmierć .za dziieciobójsmo, na ·pól obłąkana, oC7ekuje 

Mołgorzorto śmierci .z rręki koto. Mefisto, ·który sprowa·dził Fausta do 

jej celri, nagl·i go do pośpiechu. Molgorzobo nie gadzii się jednak na 

11v1,;ipólną 1uoiecz'kę, 1jest z;decydowana fPon·ieść karę 1i rw żarliwych sło
wach podda.je się rwoli !f1iebios. Wzywając w ekstoziie pomocy anio~ów 
rumiera. Chóry rniebieskiie głoszą, że jest l!bowiona, bo odrzuciło przed 

śmiercią pomoc szato1na. Mefisto poniósł klęskę rw wolce o duszę Mał
•gorzaty. Z.n1irko u•prowa1dzając ze sobą Fausta. 
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