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„Faust" - najlepsza opera Karola Gounoda 

Po ukończeniu Konserwatorium paryskiego i zdo
byciu w 1839 r. osławionej nagrody Prix de Rome -
stypendium na pobyt w Rzymie, Gounod przejął się 

zrazu muzyką kościelną do tego stopnia, że zamierzał 
przyjąć święcenia kapłańskie. Nękały go zresztą w tym 
czasie również i kłopoty osobiste. „Gounod zupełnie 

zwariował" - pisał w liście do paryskich przyjaciół, 
przyszły twórca „Carmen", Bizet. 

Odzyskawszy równowagę uml\SlU, opuszc.za Gounod 
R!zym, przenosi się do Wiednia, a następnie do Berlina. 
Powróciwszy do ojczystego kraju studiuje teologię i tym 
razem objawia zamiar .•. wstąpienia do klasztoru. Zna
lazła się jednak młoda kobieta i potrafiła mu to wy
perswadować. Skończyło się więc tylko na skompono
waniu szeregu utworów muzyki religijnej, Cieszyły się 
one nawet powodzeniem, ale nie przetrwały sądu 

historii. 

Stopniowo zwraca się Gounod do formy operowej 
i na tym dopiero polu talent jego znajduje właściwą 
drogę. Już pierwsza z oper, skomponowana w 1851 r. 
„Safe", zwraca uwagę na młodego kompozytora. Dużym 
powodzeniem cieszy się również na komedii Moliera 
oparta opera komiC'Zna „Lekarz mimo woli". Jednakże 
dopiero wystawiony w 1859 r. w Paryżu „Faust" staje 
się największym życiowym osiągnięciem Gounoda. 

Po triumfach „Fausta" Gounod pisze szereg oper, 
które jak „Filemon i Baucis", „Colombe", „Dwie kró
lowe Francji", „Cing-Mars" nie uzyskały powodzenia 
i dzisiaj nikt już o nich nie pamięta. Smutna treść nie
wątpliwie wartościowej opery „Mireille", wystawionej 
w 1864 r., nie przypadła do gustu paryskiej publicz
ności, rozbawionej w dobie drugiego cesarstwa. Gounort 
nie dal jednak za wygraną, przekomponował częściowo 
swą operę, zmienił zakończenie na pogodne i dodał 

primadonnie popisową arię. Zabiegi te tylko częściowo 
dopomogły „Mireille''. Zapomniano też już niemal zu
pełnie o „Królowej Sabie" czy „Polyjekcie". Utrzymuje 
się natomiast w repertuarze kilka pieśni Gounoda, 
a przede wszystkim na preludium Bacha oparta „Ave 
Maria". Nie wymieniamy tu pozycji mniej udanych 
w celu pogrążenia Gounoda. Chodzi o tym silniejsze 
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podkreślenie wyjątkowej i trwałej pO'zycji, jaką w dzie
jach francuskiej opery romantycznej zajmuje jego 
„Faust". 

Kilka jeszcze szczegółów z życia kompozytora. Nie
doszły duchowny i zakonnik nie prowadził spokojnego 
życia. Potrafił na przykład dla Angielki Weldon opuścić 
Paryż i rodzinę na bez mała cztery lata, ażeby pewne
go dnia - jak gdyby nigdy nic - powrócić i zapukać 
do drzwi swego paryskiego mieszkania„. Pod koniec 
życia powrócił do twórczości typu oratoryjno-kanta
towego, a także do pracy dyrygenckiej i pedagogicznej. 
Ciesząc się powszechnym uznaniem, odznaczany i u~o
norawony, dożywał ostatnich lat w pełni sławy i po
wodzenia. Urodzony w Paryżu, 17 czerwca 1818 r., 
zmarł w swym rodzinnym mieście 18 września 1893 r. 
- w 75-tym roku życia. 

* * * 
W dziełach Gounoda zwraca uwagę przede wszyst

kim melodyjność. Komentatorzy francuscy uważają go 
za jednego z właściwych twórców francuskiego typu 
melodyki. 

Doktor Faust i jego, w pewnym stopniu, polski od
powiednik - Pan Twardowski, to postacie historyczne. 
Jak to zwykle bywa z chwilą gdy pewna postać zo
staje otoczona nimbem legendy, z biegiem czasu przy
pisuje się jej coraz to więcej - mówiąc po sportowe
mu - wyczynów, niekiedy tak niebagatelnych jak skok 
Janosika przez Dunajec czy podróż Twardowskiego na 
księżyc. Legenda Fausta posłużyła, jak wiadomo, Ja
nowi Wolfgangowi Goethemu do stworzenia swego naj
większego dzieła. Pisane przez wiele lat zdołało zain
spirować twórców muzycznych. Wystarczy przypomnieć 
współczesnego Chopinowi Antoniego Radziwiłła, czy też 
Arriga Boita (matka jego, Józefina z Radolińskich, była 
Polką), twórcę oper)' „Mefistofeles". Muzycznym uję
ciem „Fausta" Goethego wsławili się i Franciszek Liszt 
i Robert Schumann. Największą jednak sławę i naj
trwalszą pozycję zdobyła opera „Faust" Karola Gou
noda, wystawiona w paryskim Teatrze Lirycznym w 
marcu 1859 r., a dziesięć lat później, po zastąpieniu 
przez kompozytora mówionych dialogów muzycznymi 
recytatywami - w paryskiej Wielkiej Operze. 
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Słuchacze, a zwłaszcza krytycy niemieccy, dla któ
rych tragedia Goethego była narodową świętością, od
nieśli się do opery francuskiego kompozytora nie
chętnie uważając - w pewnej mierze zresztą słusznie 
- że jej libretto, wykrojone z tragedii Goethego przez 
Jules Barbiera i ;Michela Carrć, oznacza obrazę poety 
i niemal profanację jego dzieła. Ryszard Wagner, znany 
zres'ztą ze złośliwości pod adresem innych muzyków, 
nazywał francuską operę „pariodią Goethego z muzyką 
Gounoda". Nie przeszkodziło to faktowi, że i w Niem
czech „Faust" Gounoda zdobywał powodzenie. Wysta
wiono go tam jednak demonstracyjnie pod tytułem 

„Margarethe", pragnąc przez to podkreślić, :ie z na
brzmiałego filozoficzną i, dodajmy - zawiłą treścią 

dzieła Goethego ostał się w ujęciu francuskim tylko 
wątek dramatyczny i to zaczerpnięty wyłącznie z pierw
szej części tragedii. 

Gounod nie byłby kompozytorem godnym w pełnej 
mierze miana prawdziwie francuskiego, gdyby nawet 
i w swym „Fauście", pomyślanym przecież jako po
ważna opera, zre•zygnować miał z tak typowych dla 
całej muzyki francuskiej cech lekkości, finezji, pikan
terii, rezygnacji <ze zbytniego zagłębiania się w poważ
niejszą problematykę. Tak jak i arcydzieło Bizeta, 
„Carmen", choć kończy się zamordowaniem na scenie 
tytułowej bohaterki, tak i bynajmniej w swej treści 

nie sielankowy „Faust" Gounoda zawierają w znacz
nym stopniu znamiona opery komicznej, a więc tego, 
co operowa twórczość francuska dała najlepszego. 

Ale nie jest to jedyna francuska cecha tej opery. 
Drugą, nie mniej istotną, jest jej melodyjność, chocia:i 
po premierze paryscy krytycy nie zawahali się zarzucać 
Gounodowi ... „braku pomysłów melodycznych". Kom
pozytor zupełnie świadomie pragnął w swym „Fauście" 
stworzyć nowy podówczas typ opery, rezygnujący, 

mimo powagi tematu, z patetycznego napięcia. A także 
i tutaj nie zamierzał odstępować od obowiązującego 
niejako w muzyce francuskiej od stuleci kanonu trak
towania muzyki jako przede wszystkim rozrywki spra
wiającej - co podkreślał Ravel - przyjemność za
równo kompozytorowi, wykonawcom .iak i słuchaczom. 

Dysponując nieźle wyszkolonym głosem tenoro
wym Gounod wykonywał w gronie bliskich przyjaciół 
swe pieśni i arie z nieporównaną ekspresją. Znał się 
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też, jak mało kto z jemu współczesnych, na śpiewie, 
tak że realizacja partii w jego operach, a specjalnie 
w „Fauście'', stawiając ich wykonawców w obliczu 
trudnych i ambitnych zadań, staje się dla nich prawdzi
wie artystyczną ucztą. Niewątpliwą zaletą partytury 
„Fausta" Gounoda jest też świetna instrumentacja 
partii orkiestrowej. Nic dziwnego: Gounod oprócz ta
lentu. dysponował wiedzą sięgającą wyżyn mistrzostwa, 
a swego „Fausta" skomponował po wielu złych i do
brych doświadczeniach. 

Można by „Faustowi" Gounoda, jak i całej 'Zresztą 
twórczości operowej tego twórcy, zarzucić brak głęb
szego nerwu dramatycznego. Gounod był przede wszyst
kim lirykiem, a kompozytorzy z zaciosem lirycznym nie 
:iawsze, a raczej - prawie nigdy nie celują w dziełach 
dramatycznych. Mimo to inwencja melodyczna krysta
lizująca się w zamkniętych formach muzyC'Znych, pewna 
- w dobrym sensie - popisowość arii i scen zespoło
wych (choćby 'Z jakże sławnym walcem), stanowią 
główny wdzięk tej opery, mimo że nie mogli jej tego 
wybaczyć ani Wagner, ani współcześni mu niemieccy 
krytycy. Sukcesy, jakie „Faust" Gounoda w drugim już 
stuleciu swego istnienia odnosi na scenach operowych 
obu półkul, są w pełni zasłużone. 

Goethe< Rysunek Georga Krausa . 17'76 
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Jerzy Młodziejowski 

FAUST I MEFISTO W MUZYCE 

W roku 1790 ukazał się w Niemczech fragment 
„Fausta" Goethego. Minęły lata nim wielkie dzieło w 
definitywnej postaci się ukazało. Wpierw część pierw
S'za „mieszczańska" (1806) później część druga „filozo
ficzna" (1832). Mówi się nawet o tym, że w całości 

sześć dziesiątków lat problem faustowski zajmował 

Wielkiego Mistrza. Postać niemieckiego szarlatana, 
czarnoksiężnika i astrologa pojawiła się w literaturze 
w końcu szesnastego stulecia. Każdy nieomal naród 
miał „swego" Fausta• dość przypomnieć naszego Twar
dowskiego. Dzieje każdego z nich zawoalowane były 

mrokiem tajemniczości, Czy w o g ó 1 e istniał jakiś 

Faust? Choćby ten praski! Na placu Karola stoi prze
cież jego własny rzekomo dom. Na Hradczanach w Zło
tej uliczce można (z zachwytem) obejrzeć inny jeszcze 
domek faustowski. Czesi mieli niegdyś pewnego s'Zar
latana, niejakiego Szcziastnego, który przybrał zlatyni
zowane nazwisko „Faustus", tyle, co „szczęśliwy", 

Oczywiście ponadludzkie przygody bajecznego Fausta 
musiały się 'znaleźć na kartach ksiąg ówczesnych lite
ratów - by wymienić choćby po jednym na każde stu
lecie: Marlowe'a (17), Muellera (18) i niejakiego Grab
bego (początek 19). Było autorów więcej bo przecież 
sławny skrzypek i kompozytor, namiętny wróg Beetho · 
vena Ludwik Spohr gdy w roku 1816 wystawił w Pra
dze swą operę „Faust" - musiał się na jakimś zapewne 
przedgoetowskim libretcie oprzeć. A może kończąc par
tyturę w roku 1813 miał już w ręku pierwszą część 

dzieła Goethego? Opera Spohra zniknęła z europej
skich scen tak że dość trudno dotrzeć do autorstwa 
libretta. Uważa się przecież księcia Antoniego Radzi
wiłła za pierwszego autora fragmentów muzycznych do 
„Fausta" Goethego, ukończonych w roku 1830. Chopin 
w liście do przyjaciela wyrażał się o muzyce swego 
protektora z najwyższym uznaniem a wiadomo, że był 
w pochwa.IJ:ach bardziej niż oszczędny. 

Epoka romantyczna oczywiście zabr.zmiała liczny· 
ml muzykami faustowskimi. Więc przede wszystkim 
FELIKS MENDELSSOHN ze swą koncertową kantatą 
„Noc Walpurgi" - by już nie wspomnieć sławnej pie 
śni FRANCISZKA SCHUBERTA o Małgorzacie przy 
kołowrotku . Uwerturę symfoniczną, więc z żadnym 

8 

dziełem operowym nie związaną napisał RYSZARD 
WAGNER. Tytuł mówi o „Fauście" lecz oczywiście 

drugi temat klasycznie zbudowanej uwertury wagne
rowskiej wyraźnie ilustruje tajemniczą, pełną „wrodzo
nego" zła postać Mefistofelesa. Francuz HEKTOR BER
LIOZ wystąpił z koncertowym oratorium „Potępienie 
Fausta", które po swej prapremierze roku 1846 bynaj
mniej nie zachwyciło paryskiej publiczności. Ze „Marsz 
Rakoczego" - sytuacyjnie i geograficznie nader sztucz
nie do oratorium doczepiony zyskał światową popu
larność, to już rzecz zupełnie inna. Inaczej było z dzie
łem FRANCISZKA LISZTA. Obok sławnego (w dwóch 
wersjach) fortepianowego, później na orkiestrę zinstru
mentowanego „Walca Mefista" pozostawił autor Wę
gierskich rapsodii potężną, trzyczęściową „symfonię 

faustowską". Symfonią nie była w formalnym słowa 
znaczeniu; raczej symfoniczno-poetycką wizją. Boć 

przecież postaciom Goethego (Faustowi, Małgorzacie 

i Mefistofelesowi) Liszt poświęcił jedną część z tej mu
zycznej trylogii. Posiada ona jako finał dokomponowa
ny później chór męski w typie raczej brahmsowskim 
(Rapsodia na alt i chór) niż lisztowsklm. Jego dzieło 

wznosi się bodaj czy nie najwyżej w całej ogromnej 
twórczości Liszta a wzorowe węgierskie nagrania pły
towe ciągle są wznawiane. Muzyka tej „symfonii" nie 
jest łatwa - podparta nastrojami filozoficznymi staje 
się dziełem bardzo subiektywnym, jak zresztą cała 

twórc.zość romantyczna. Wszelako tak nadzwyczajnie 
kontrastowe postacie tragedii Goethego otrzymały cha
rakteryzującą je muzykę doskonale się tłumaczącą. 

W roku 1925 wystawiono w Niemczech dokończoną 
przez Filipa Jarnnacha operę FERRUCIA BUSONIE
GO. „Doktor Faust"; zbyt mało zna się obecnie orygi
nalną muzykę Busoniego, świetnego wydawcę dzieł 

fortepianowych Jana Sebastiana Bacha by móc coś bar
dziej wnikliwego o tym „Fauście" napisać. W każdym 
razie jest przykładem charakterystycznego nawrotu do 
neoromantyzmu. 

No i wreszcie dwie opery faustowskie: KAROLA 
GOUNODA i ARRIGO BOITY. Gounod dobrze zdawał 
sobie sprawę z pewnego „nietaktu" podejmując mu
zyczne opracowanie libretta. Dzieło Goethego nawet 
w swej części pierwszej (tej „mieszczańskiej") pozornie 
tylko nadawało się do obróbki operowej, Niemcy obra
zili się na Francuzów za Gounoda i na wieczysty znak 
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sprzeciwu jer:o operę nazwali u siebie „Margarete". 
Swoją drogą nie zważając na dąsy niemieckie za rze
komą profanację Goethego musimy przyznać, :ie lib
retto francuskiego „Fausta" lśni Się znakomitymi sce
nicznymi pomysłami. Jest w nim wszystko, co tylko 
mogło podobać się od chwili prapremiery w 1859 roku 
do dziś. Jest sławny marsz, nieodłączny towarzysz mar
szów z „Aidy" i „Trubadura" - jest muzycznie o wie
le słabszy balet-monstre z „Nocy Walpurgi", są znako
mite sceny zbiorowe w sławnym walcu, opracowanym 
zresztą przez Liszta na portepian. Jest tu nade wszyst
ko szlachetnie płynąca szerokim nurtem muzyczna kan
tylena. Iluż ludzi sławnych nią się zachwycało - Anto
ni Dworzak często mawiał, że oddałby wszystko co 
dotąd skomponował za tych kilka taktów w odezwa
niu się Fausta do Małgorzaty „Czy pozwolisz mi pięk
na damo?" My w zaczętej czwartej ćwierci naszego 
wieku potrafimy się jak nasi poprzednicy zachwycić 
operą Gounoda a że nie jest ona operą „Gounoda-Goe
thego" - nikt na to nie poradzi. 

Teodorowi Szaljaipinowi zawdzięcza przelotną sławę 
opera „Mefistofeles" Arriga Boity, syna rodowitej Pol
ki. Niestety - przelotną, choć znający to dzieło zna
leźli w nim mnóstwo zachwycającej muzyki, zw.łaszcza 
w sławnym niegdyś prologu. Szaljapin, który przez 
wiele lat śpiewał partie obu Mefistofelesów podświa

domie dawał pierwszeństwo Boicie, co niedwuznacznie 
przyznaje w swych pamiętnikach. Przyznać trzeba, że 
właśnie Szaljapin wiernie przedstawiał Mefista jak 
„gentilhomme'a" co po nim przybrał na scenie Zyg
munt Zaleski, dokładnie 49 lat temu śpiewający tę 

partię w Poznaniu. 

Goethe. Medal wg projektu .Johanna Schadow. 1816 
10 

ł 
·J 

J 
I 

Treść libretta 

AKT I 

Obraz 1. Faust poświęcił się badaniom tajemnic ży
cia. Jednak wszystkie jego dociekania nie doprowa
dziły do celu - poznania sensu istnienia człowieka. 
W odruchu buntu sięga po kielich z trucizną. Samo
bójczy gest ma raz na zawsze poiłożyć kres niedorzecz
nemu bytowaniu. Wznosi ostatni śmiertelny toast: wte
dy nasuwa mu się wspomnienie młodości - radosnej, 
pełnej nadziei i wiary w dobroć Boga. Z goryczą prze
klina wszystko, w co dotychczas wierzył - świat pięk

ny i szlachetny. Rzuca. wyzwanie drugiemu „ja" do
tychczas stłumionemu, żywiołowej i nieskrępowanej 

chęci wyżycia się. Odrzuca truciznę - postanawia 
prze:iyć ż~cie jeszcze raz, pełniej, bez moralnych za
hamowań. To drugie „ja" Fausta w postaci Mefista, 
pojawia się jak odbicie w lustrze. Odtąd powędrują 
razem przez świat, spleceni w nierozerwalnym uścisku. 

Obraz 2. Kiermasz życia. Ludzie bawią się, tańczą, 

~łócą, biją i piją - jak w karczmie, która pojawia się 
na scenie. Idą także na wojnę - zabijać jedni dru
gich. Walentyn, brat pięknej i czystej dziewczyny , 
Małgorzaty, żegna się z tym światem w pełnej melan
cholii arii. Nie wie, czy nie idzie na spotkanie śmierci. 

Wtedy w karczmie pojawia się Faust-Mefisto. Prowo
kująco rzuca w tłum garść złota (na słynnej arii 
„o złotym cielcu") wywołując w zgromadzonych stan 
„gorączki złota". Jedna sobie wszystkich umiejętnością 
wróżenia z rąk: komuś przepowiada śmierć na wojnie, 
Sieblowi - niepowodzenie w zalotach wokół Małgo
rzaty, Walentynowi - śmierć z ręki kogoś, kogo zna. 
Pańskim gestem stawia wszystkim doskonałe wino, wy
czarowane jak spod ziemi. W tej atmosferze wznosi 
obelżywy toast za Małgorzatę. Walentyn staje w obro
nie siostry, Ale Faust-Mefisto ignoruje wyzwanie do 
pojedynku, sprawia, że jak zaczarowane - szpady wy
padają z rąk. Ludzie przekonani, że mają do czynienia 
z szatańską siłą, przesłaniają się znakiem krzyża. Ale 
drwiący ze wszystkiego Mefisto i z tej opresji wycho
dzi cało. Teraz postanawia zrealizować wymarzony 
przez Fausta romans z Małgorzatą. Wśród rozbawio
nego w rytmie walca tłumu doprowadza do pierwsze
go spotkania przyszłych kochanków. 
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AKT Il 

Zaczarowany ogród miłości. Jest wieczór. Kwiaty wy
dają narkotyczną, upajającą woń. W ogrodzie pojawia 
się Siebel. Szykuje dla Małgorzaty bukiecik kwiatów. 
Ale magicznie zaklęte przez Mefista wiedną mu w rę
kach. Żegna więc je znakiem krzyża i uradowany po
wodzeniem składa swój naiwny upominek pod drzwia
mi Małgorzaty. Faust-Mefisto kładzie taicie swój -
szkatułę z klejnotami. Pojawia się Małgorzata. Uczy 
się starej ballady, ale co chwilę myślami wraca do 
spotkania z Faustem. Znajduje oba upominki. Utajona 
próżność wybucha z caiłą siłą na widok klejnotów. 
Stroi się w nie, staje się zalotną, budzi zachwYt i za
zdrość sąsiadki Marty. W tym momencie na scenę 

wkracza Faust-Mefisto. Zręcznie donosząc o śmierci 

męża, Mefisto obezwładnia starszą, poczciwą Martę 

i napastując ją swymi zalotami doprowadza ją do sta
nu erotycznego obłędu. Marta znika. Zostaje Małgo
rzata oraz Faust-Mefisto: podwójne wcielenie miłości 
- czystej, wysublimowanej i zmysłowej. Małgorzata 

jest bezbronna wobec zmiennej w nastrojach gry mi
łosnej. Drzwi do swojego pokoju zostawia otwarte. 
Triumfują zmysły. 

AKT III 

Obraz 1. Powrót wojska z wojny, mimo radośnie 
brzmiącej pieśni nie wygląda wesoło. Ci, którzy po
wrócili, są okaleczeni. Walentyna wita Siebel po
w11trzymując go od wejścia do domu siostry. Dom jest 
pusty. Walentyn dowiaduje się o głośnym już roman
sie Ma<łgorzaty z Faustem i o jej ciąży. Sprowokowa
ny wyzywającą serenadą śpiewaną przez Mefista-Fau
sta pod drzwiami domu, pojedynkuje się z kochan
kiem siostry i pada ugodzony ciosem w plecy. Wokół 
umierającego tworzy się zbiegowisko. Przez tłum 

przedziera się Małgorzata. Walentyn przeklina siostrę. 
Odtrącona przez brata i tłum odchodzi. Walentyn 
umiera. 

Obraz 2. Małgorzata szuka schronienia w kościele. 

Tu próbuje odnaleźć spokój, uzyskać przebaczenie. Ale 
jedyną odpowiedzią na jej modlitwy jest głos Mefista, 
który jak wyrzut sumienia, prześladuje ją wspomina
niem występków. Małgorzata jest bliska obłędu. Ze 
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wszystkich stron dobiegają ją głosy, będące jakby 
echem opinii ludzkiej, które wydają na nią wyrok po
tępienia. Kościół zaczyna się przeobrażać w koszmar 
senny, pe'łen obsesyjnych zjaw i wizji. Krzyk Małgo
rzaty jest ostatnim rozpaczliwym wołaniem o pomoc 
przed nieuchronnie nadchodz~cym obłędem. 

Obraz 3. Małgorzata krąży po więziennej celi. Uśmier
ciła własne dziecko zaraz po urodzeniu. Teraz czeka 
na wykonanie wyroku. W obłędzie nie uświadamia so
bie grozy sytuacji. Ż'yje w zamkniętym świecie wspom
nień, które przeżywa na jawie. Faust-Mefisto, człowiek 
rozdarty między poczuciem obowiązku, chęcią niesie
nia pomocy i cynicznym stosunkiem do całej sprawy, 
próbuje uratować Małgorzatę od egzekucji, ułatwiając 
jej ucieczkę z więzienia. Na próżno, między tym oboj
giem ludzi raz na zawsze zamyka się możliwość p0ro
zumienia. Oboje stają się ofiarami wyzwolonych w so
bie i nieokiełznanych sił. 

Goethe. Portret na porcelanowej w azie 
malował Ludwik G ebbe rs. 1826 
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Zespół Artystyczny 
DYRYGENCI 

JAN KULASZEWISZ, AGNIESZKA DUCZMAL, MIECZY
SLA W DO ND AJEWSKI, EDWIN KOWALSKI, MARIAN 
SZCZĘSNOWSKI - współpraca 

KIEROWNIK WOKALNY 
BOGDAN RATAJCZAK 

KIEROWNIK CHÓRU 

HENRYK GÓRSKI 

KIEROWNIK BALETU 

BARBARA KASPROWICZ 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA BALETU 

WLADYSLA W MILO N 

PEDAGOG BALETU 

BOGUSLAW CHOJNACKI 

DYRYGENT CHÓRU 

JOLANTA DOTA-KOMOROWSKA 

KOREPETYTORZY I PEDAGODZY WOKALISTÓW 
LUCYNA KLOCKIEWICZ, KRYSTYNA KUJAWA, KLAUDY
NA WIETRZYŃSKA, WIKTOR BUCHWALD, RAJMUND NO
WICKI 

KOREPETYTOR BALETU 
W ANDA SZYPERKO 

KOREPETYTOR CHÓRU 

HALINA URBAŃSKA 

Soliści 

SOPRANY 

STEFANIA BENK, WANDA JAKUBOWSKA, BOŻENA KAR
LOWSKA, ANTONINA KAWECKA, DANUTA KAŻMIERSKA, 
STEFANIA KONDELLA, ANTONINA KOWTUNOW, KRYSTY
NA KUJAWIŃSKA, JADWIGA MYSZKOWSKA, KRYSTYNA 
PAKULSKA, WERONIKA PELCZAR, JANINA ROZELóWNA, 
EW A SZAF ARS KA. BARBARA ZAGÓRZANKA 

MEZZOSOPRANY 

ZOFIA BARANOWICZ, EWA BERNAT, ALEKSANDRA 
IMĄLSKA, EW A WERKA 

TENORY 

EDWIN BORKOWSKI, ALEKSANDER BURANDT, JÓZEF 
KATIN, MARIAN KOUBA, JÓZEF PRZĄDA, STANISLAW 
ROMANSKI, SLA WOMIR ŻERDZICKI 

BARYTONY 

ALBIN FECHNER, MARIAN KONDELLA, LECH KOPERNY, 
TADEUSZ KUBIS, JANUSZ TEMNICKI, WLADYSLAW 
WDOWICKI 

BASY 

STEF AN DOBIASZ, ANDRZEJ KIZEWETTER, EDWARD 
KMICIEWICZ, HENRYK LUKASZEK, PIOTR LISZKOWSKI, 
BOGDAN RATAJCZAK, ROMAN WASILEWSKI 
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Balet 

PIERWSI TANCERZE 

~~~i~;z::;i~J.~ti.fJszzu~TAEifg1AUND KOPRUCKI , WLA-

SOLISCI 

ZENA DUDZICZ, IZABELLA KWIECIEŃ, KORNELIA MA·· 
TECKA, LIDIA MIZGALSKA, JANUSZ KOLODZIEJCZAK, 
ZBIGNIEW SOBIS, STANISLAW WOJT 

KORYFEJE 

TERESA CHODZIAK, ELEONORA DONDAJEWSKA, DANU-

~~Eg:~!~~~~~ :Ńl1INL'irc~~zif G~:~~'f J~Aiu~~:~is1i.~~ 
BOGUMILA PACIOREK, ELEKSANDRA PIETEREK, AN
DRZEJ GÓRNY, ROMAN KURNICZAK, JÓZEF ZIELIŃSKI 

ZESPÓL 

Barbara Golaska, Maria Głuszak, Elżbieta Kłosowska, Graży
na Kobzda, Urszula Komirska, Danuta 't.odyga, Maria Mali
nowska, Barbara Matuszyńska, Blandyna Makowiecka, Jo
lanta Plenzner, Małgorzata Płatkowska, Wiesława Socha Bo
żena Tomiak, Jolanta Tukaj, Andrzej Lączka, Piotr Piotrow
ski: E?ward Podolańczuk , Andrzej Szymański , Krzysztof Tar
gonsk1, Lech Wołczyk 

Inspektor baletu - Nina Grzegorzewska 

Chór 
SOPRANY 

Bożena Bach, Barbara Chyl , Hanna Kaufman-Rohde Krysty
na Kolasi_ńska, Wiesława Koperna, Krystyna KozłowŚka, Kry
styna Leiman, Leopolda Czarnecka , Jadwiga Nowak, Zofia 
Pora~zewska, Danuta Smyla, Beata Szczerba ! , Ludomira 
Urb!"nska , Anna Wabińska, Jadwiga Ząbczyńska, Sylwia zwie
rzynska 

ALTY 

J!'nina Banach, Jadwiga Cwalińska, Janina Jankowska, Wikto
ria Jarosz, Izabela Kopiec , Bronisława Kosmala, Teresa 
Kulińska, Barbara Liwerska , Olga Furmanowicz, Eleonora 
Majewska, Irena Masiei, Hanna Przybylska , Alicja Szersze
niewska, Maria Wiethan, Marla Wleklińska, Weronika Ziół
kowska 

INSPEKTOR - Ludomira Urbańska 

TENORY 

Krzysztof Antkowiak, Paweł Bednarek, Adam Józefczyk 
Piotr Kozicki, Bogumił Krzyżaniak, Józef Kubiak , StanisłaV.: 
Młodozeniec, Jan Niwiński, Franciszek Nowicki Bernard Ro
g!'liński, Wojciech Smierzchalski, Tomasz Sobkiewicz, Fran
ciszek Staniszewski , Henryk Walkowiak, Tolisław Wiśniewski• 
Andrzej Witkowski 

BASY 

J';'rzy _Aniola, Karol Chara, Tadeusz Dąbrowski, Janusz Ba
b1ańsk1, Janusz Kaczmarski, Bogdan Klensporf, Zygmunt Ko
walczyk, Zbigniew Olejniczak, Stanisław Olenderek, Wła
dysł_a~ Pruss, Roman Rohde, Robert Tomczak, Jerzy Szalaty, 
Kaz1m1erz Zmarz 

INSPEKTOR - Bogumił Krzyżaniak 
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Orkiestra 
I SKRZYPCE 
Jan Mirucki - koncertmistrz, Tadeusz Adam - z-ca koncert
mistrza, Krzysztof Dastych, Józef Majchrowicz, Stefan Betz, 
W1lclaw Szmańda, Jerzy Stasik, Romuald Hejnowicz, Teresa 
Zielątkiewicz-Ciesielska, Zbigniew Broniewski, Maria Olszew
ska, Dezydery Grzesiak, Wojciech Gielnik, Ryszard Kwiat
kowski 

II SKRZYPCE 
Bolesław Hypki , Józef Murawski, Tadeusz Jarzyński, Stani
sław Twardecki, Bożena Duszyńska , Ryszard Chmielewski, 
Maria Bawolska, Maria Matuszewska, Małgorzata Sierszeńska 

ALTOWKI 
Aleksander Rybkowski, Modest Lipczyński , Andrzej Grześko
wiak, Ryszard Hoppel , Mariusz Matuszewski, Bogumiła 
Drzażdżyńska, Wojciech pumny 

WIOLONCZELE 
Leonard Wysocki - koncertmistrz , Bożena Zimowska - z-ca 
koncertmistrza, Arkadiusz Broniewski - z-ca koncertmistrza , 
Kazimierz Trzeciak, Antonina Górska , Maria Remi , Janusz 
Kołpowski, Ewa Koźmińska 

KONTRABASY 
Franciszek Radziszewski , Ryszard Kaczanowski , Jerzy Szprin
ger, Stanisław Binek, Waldemar Rozbicki 

HARFY 
Hanna Petruk, Hanna Jelonek 

FLETY 
Franciszek Langner , Idzi Hankiewicz, Jerzy Pelc, Krystyna 
Buda 

OBOJE 
Witold Jeliński , Ireneusz Kociński , Alojzy Wielgosz , Jarosław 
Mrowiński 

KLARNETY 
Zdzisław Nowak, Edward Jankowski, Marian Walczak, Mi
chał Halas 

FAGOTY 
Władysław Gabryelski, Antoni Gref, Stanisław Stasiński , 
Andrzej Józefowicz 

WALTORNIE 
Zenon Kujawiński, Jan Konieczny, Władysław Pawłowski, 
Antoni Koralewski , Kazimierz Kostyra , Włodzimierz Kuzik 

TRĄBKI 

Stanisław Kwapisz, Marian Maślanka, Władysław Jędrzejczak, 
Mieczysław Leśniczak 

PUZONY 
Mirosław Miłkowski , Edward Chmiel, Franciszek Sikora, Ma
rian Stroiński, Jerzy Czajka 

TUBA 
Czesław Piechocki 

PERKUSJA 
Henryk Dycha, Lucyna Sobieska, Aleksandra Szymańska, Mi
rosław Strecker 
INSPEKTOR ORKIESTRY - Tadeu>Z Jarzyński 

BIBLIOTEKARZ - Stanisław Twardecki 
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Zespół techniczny 

KIEROWNIK TECHNICZNY -

mgr inż. Maciej Wojciechowski 

MALARNIA - Adam Rymarczuk 

PRACOWNIA KRA WIECKA -

Feliks Ławniczak, Bronisława Kędziora , 
Roman Rybacki 

MODYSTKA - Eugenia Jędraszczyk 

MAGAZYN KOSTIUMÓW - Franciszek Musiał 

STOLARNIA - Jan Dolata 

OSWIETLENIE - Bronisław Mintura 

AKUSTYK - Tadeusz Jędrzejczak 

PERUKARNIA - Janina Witkowska 

MODELARNIA - Lech Murawski 

SCENA - Mieczysław Guzikowski 

DEKORATORNIA - Konrad Nowicki 

WARSZTAT OBUWNICZY - Jan Boguszyński 

SL USARNIA - Romuald De rucki 

REKWIZYTORNIA - Eugenia Wiśniewska 
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Goet h e. Medal w g pro jek t u Bra nd ta. 1826 
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Repertuar 1976/ 77 

STANISŁAW MONIUSZKO Halka 
Straszny Dwór 

AUGUSTYN BLOCH 

FELIKS NOWOWIEJSKI 

ZBIGNIEW PENHERSKI 

ADOLF ADAM 

GEORGES BIZET 

GAETANO DONIZETTI 

PIOTR CZAJKOWSKI 

MITCH LEIGH 

W. A. MOZART 

MODEST MUSORGSKI 

AMILCARE PONCHIELLI 

GIACOMO PUCCINI 

GIOACCHINO ROSSINI 

JOHANN STRAUSS 

FRAN:Z VON SUPPE 

DYMITR SZOSTAKOWICZ 

GIUSEPPE VERDI 

Oczekiwanie 
Bardzo Spiąca Królewna 

Legenda Bałtyku 

Zmierzch Peryna 

Giselle 

Carmen 

Don Pasquale 
Lucja z Lammermoor 

Dziadek ·do orzechów 

Człowiek z la Manczy 

Wesele Figara 

Cłlowańszczyzna 

Gioconda 

Cyganeria 
Madame Butterfly 
Tosca 

Cyrulik Sewilski 
Kopciuszek 

Baron Cygański 

Boccaccio 

Katarzyna Izmajłowa 

Aida 
Don Carlos 
Rigoletto 
Traviata 
Trubadur 
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CHARLES GOUNOD 

FRU ST 
(MARGARETE) 

Opera w 5 aktach 

Libretto: J. Barbier i M. Caree wg Goethego 
Przekład: I. Ziółkowski 

Opracowanie: Wiktor Bregy 

* 
Kierownik muzyczny 

JAN KULASZEWICZ 

* 
Reżyseria 

KRYSTYNA MEISSNER 

* 
Scenografia 

KRZYSZTOF PANKIEWICZ 

* 
Choreografia 

JERZY MAKAROWSKI, 

* 
Przygotowanie chóru 

HENRYK GÓRSKI 
JOLANTA KOMOROWSKA 

* 
Asystenci choreografa 

BOGUSŁAW CHOJNACKI 
WŁADYSŁAW MILON 

Premiera - 5 września 1976 



FAUST . 

MEFISTOFELES 

WALENTY 

BRANDER . 

CHARLES GOUNOD 

Opera w 5 aktach 

OSOBY: 

Edwin Borkowski 
Aleksander Burandt 
Marian Kouba 

Andrzej Kizewetter 
Edward Kmiciewicz 

Miłko Kasabov 
Marian Kondella 

Lech Koperny 
Tadeusz Kubiś 
Jacek Sikorowski 

MAŁGORZATA 

SIEBEL . 

MARTA. 

Balet: 

Krystyna Kujawińska 
Ewa Szafarska 
Barbara Zagórzanka 

Danuta Kaźmierska 
Ewa Werka 
Władysław Wdowicki 

Zofia Baranowicz 
Ewa Bernat 
Ewa Werka 

Blandyna Makowieck:;i, Kornelia Matecka, Danuta Łodyga , Jolanta Tukaj, Andrzej Łączka , 
Edward Podolańczuk, koryfeje i zespół baletowy 

Chór i orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

Asystent reżysera 
Roman Wasilewski 

Przygotowanie Solistów 
Lucyna Klockiewicz 
Krystyna Kujawa 
Klaudyna Wietrzyńska 
Wiktor Buchwald 
Rajmund Nowicki 

Dyrygenci: 

Jan Kulaszewicz 
Edwin Kowalski 

Inspicjent 

Janina Zalewska 

Sufler 

Aleksandra Jakubowska 




