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CHARLES GOUNOD 
(1818 1893) 

Charles Gounod jest jednym z głównych twórców powstałego w drugiej 
połowie XIX w. typu opery romantycznej, który w odróżnieniu od wy
kształconej opery baśniowo-fantastycznej i wielkiej opery historycznej 
nazwany został operą liryczną. Uczył się w Konserwatorium Paryskim 
u Reichy, Lesueura, Paera i Halevy'ego, otrzymując Nagrodę Rzymską 
za pracę dyplomową (kantata Fernand). Początkowo pracował wyłącz
nie nad muzyką religijną (msze, Requiem i in.), z czasem jednak, pod 
wpływem Schumanna i Berlioza, skierował się na drogę twórczości 
świeckiej, mianowicie opery - i na tym polu talent jego zabłysnął w 
całej pełni. Już pierwsza opera, Safo (1851), zwróciła na siebie uwagę; 
znaczne powodzenie zdobyła opera komiczna Le medicin malgre lui (Le
karz mimo woli), a wystawiony w 1859 r. Faust odniósł olbrzymi triumf. 
Następne opery (Filemon i Baucis, Colombe, Cing-Mars) nie zdobyły 
sobie już nawet części tego powodzenia i obecnie mało kto o nich pa
mięta; jedynie Mireille bywa wystawiana na niektórych scenach. Swia
tową sławę zyskała znów opera Romeo i Julia (1867). Wcześniejsza od 
niej La reine Saba (Królowa Saba) ciesząca się początkowo znaczną po
pularnością, została usunięta w cień przez noszącą ten sam tytuł operę 
K. Goldmarka. Pod koniec życia Gounod wrócił znów do twórczości typu 
oratoryjno-kantatowego, poświęcając się zarazem pracy pedagogicznej 
i dyrygenckiej. Napisał wiele utworów chóralnych dla muzycznego sto
warzyszenia „Orfeonistów", któremu przewodniczył. Działał też na polu 
literackim - napisał m. in. cenną rozprawę o Mozartowskim Don Juanie 
oraz Memoires d'un artiste (Pamiętnik artysty). 
Faust - to temat, wokół którego powstało wiele dzieł muzycznych (po• 
dobnie zresztą jak literackich i malarskich). Zajmowali się nim: Meyer
beer, Schumann, Wagner, Rubinstein, Liszt - w swoich utworach 
estradowych; dzieła sceniczne na tym tle osnuli m. in. Berlioz, Spohr, 
Bolto, a także Polacy: Antoni Radziwiłł i Adam Minchejmer. Największą 
sławę zdobył jednak Faust Gounoda. Pierwsze projekty napisania mu
zyki do arcydzieła Goethego snuł Gounod już w 1838 r., kiedy jako 
laureat Nagrody Rzymskiej przebywał we Włoszech. Główną jednak 
podnietą stała się dla niego usłyszana w Paryżu w 1846 r. kantata dra
matyczna Berlioza Potępienie Fausta; oglądana zaś w kilka lat później 
opera Faust i Małgorzata, miernego zresztą kompozytora, Condera, do
starczyła podstawowych elementów libretta. Ostatecznie przesądziło 
sprawę zamówienie ze strony L. Carvalha, dyrektora Opery paryskiej. 
Doskonałe wyzyskanie sytuacji scenicznych, świetnie zespolona z akcją 
dramatyczną instrumentacja, a przede wszystkim niezwykła melodyj
ność i śpiewność zyskały Faustowi zasłużone, do dziś nie słabnące po
wodzenie. Po mistrzowsku opracowane partie wokalne, wolne od pusłej 
wirtuozerii, a jednak pozwalające wykonawcom zabłysnąć walorami 
swej sztuki, pociągały najznakomitszych artystów - śpiewaków (m. in. 
słynna kreacja F. Szalapina jako Mefista; z Polaków wielkie sukcesy 
odnosili: rodzeństwo Reszke, Marcelina Sembrich-Kochańska, Janina 
Korolewicz-Waydowa, Tadeusz Leliwa, Adam Didur). 

Józef Kański 
„Przewodnik operowy" 

PWM Kraków 1985 



PRZY OTWARTEJ KURTYNIE 

• 
„Czego wymagam od nowoczesnych tea
trów operowych? Aby wykonywały opery 
klasyczne, jak gdyby były one nowoczes-
nymi i vice-versa". 

(Alban Berg) 

To, co za chwilę ukaże się oczom Publiczności i zabrzmi w 
jej uszach, rozczaruje - jak sądzimy - a równocześnie wpr~
wi w rozterkę już to zawołanych węszycieli sensacji i rzeczm
ków skandalizowania w operze, już to zagorzałych tropicieli 
odstępstw od dogmatu operowego i nieprzejednanych orędow
ników uświęconego przez tradycję porządku rzeczy. 
Żadna bowiem frakcja ekstremistyczna pn. Opera Viva nie 

dokonała zamachu na Fausta: dzieło nie padło ofiarą terroru 
awangardy i pozostało nietknięte, nikt nie podniósł ręki na 
Gounoda i jego muzyka została zachowana w stanie nienaru
szonym; doktor Faust nie paraduje w dżinsach, nie sekunduje 
mu Mefisto-punk d la Irokez z grzebieniem sino-zielonych wło
sów na wygolonej czaszce; rzecz nie rozgrywa się w oparach · 
opętańczego happeningu i nie traktuje o frustracjach ludzi spod 
znaku undergroundu; Walentyn nie kontestuje, Marta nie 
udziela się fizycznie w życiu publicznym a Siebel nie jest stu
dentem o dwustronnych upodobaniach i nie dorabia do stypen
dium przypadkowymi kontaktami intymnymi na przemian, 
to z wojskiem, to ze starszymi kobietami; Małgorzata nie jawi 
się jako nieletnia narkomanka i nie kończy na ulicy, uwie~zi~
na i porzucona przez cynicznego playboya Fausta, ten zas me 
bogaci się na handlu oszukańczym „eliksirem życia" i ani nie 
smaży w smole piekielnej za układ z podziemiem gospodarczym, 
ani też nie wie co to inferno dla niezwykłych śmiertelników, 

z luksusowymi panienkami, trunkami dostępnymi przed trzy
nastą i dyskoteką czynną przez całą dobę, gdzie za wykidajłę 
nie robi Mefisto, którego nie spotyka zasłużona kara, bo cze
luść otchłanna to jego środowisko naturalne i nie straszny mu 
wyrok z paragrafu „Kto daje i odbiera, ten się w piekle ponie
wiera", itd. itp. 

Nie, nie, nie - nic z tych rzeczy. 
A jednak„. 
Przypominają się tu słowa Karola Szymanowskiego: „Naj

lichsze nawet ,;eksperymentatorstwo" współczesne posiada je
den bezwzględny plus: indywidualną odwagę palenia za sobą 
mostów, stawiania wszystkiego na jedną kartę . Zbyt zaś uro
czysty tradycjonalizm, zręczne żonglowanie wszelkimi sztanda
rami przeszłości - to aż nazbyt często smętna maska o pustych 
oczodołach, starannie ukrywająca nicość i niemoc twórczą". 

To właśnie opery klasyczne - pomimo porywającej często 
werwy i bujnej żywotności mistrzowskiej muzyki - nierzadko 
wydają się być dzisiaj jałowe i wyblakłe. Żródło paradoksu 
tkwi zapewne w literackich niedostatkach zwietrzałych librett, 
do których ściśle przylegają osobliwe inscenizacje, niezmordo
wanie epatujące natrętnym anachronizmem, co sprawia, że 
puste sytuacje i stereotyp gry aktorskiej (zdziwienie lub roz
pacz do tyłu, do przodu i w bok), w rezultacie służą jako pre
tekst do popisów wokahiych) nie zawsze przy tym na najwyż
szym poziomie). 

Braliśmy to pod uwagę, jako realizatorzy, przystępując do 
pracy nad wystawieniem Fausta w nieco innej jakby optyce 
teatralnej niż ta, która nakazywałaby ślepe posłuszeństwo tra
dycji, a więc wierność odwiecznym kanonom reżyserii operowej 
i tym samym, bierność wobec przeobrażeń, jakim uległa sztuka 
teatru, w stosunku do której świat operowy jest dzisiaj -
u progu XXI-wieku - co najmniej o wiek spóźniony. 
Mieliśmy przynajmniej to szczęście, że w przypadku Fausta 

autorom libretta mimo widocznych, usilnych starań nie udało 
się całkowicie wyprać tekstu z aury Goethego i przekształcić 
w pretensjonalne wypracowanie na temat pierwowzoru (po
mógł nam notabene arcyzgrabny przekład autorstwa Joanny 
Kulmowej). Ale, że z dziełem Mistrza niewiele ma to wspólne
go, darowali~y sobie wskazówki inscenizacyjne librecistów 
(didaskalia),~ im pośmiertnie może tylko wyjść na dobre, bo za 
życia postąpili jak ta gogolowska podoficerska wdowa, która 
sama siebie wychłostała, o czym z właściwą sobie pedanterią 
nie omieszkał napisać wytr.awny znawca przedmiotu, Józef 
Kański. 

Zdając się na wspólne z Państwem (w co wierzymy) poczucie 



estetyki, tej, która powinna być bliska -~e~talności. i wraż.li: 
wości człowieka współczesnego - nie roscihsmy sobie przeciez 
nadmiernych pretensji do wizji spektaklu bulwersującego 
krańcowo nowatorską formą. Nie będziemy taić, że w podejściu 
do kwestii „nowego odczytania" dzieła z tzw. żelaznego reper
tuaru kierowaliśmy się ostrożnością i umiarem. Czy dlatego, 
że k~estia ta, uchodząca skądinąd za rzecz na~uralną i normal
ną w teatrze mówionym (dramat), w teatrze śpiewanym (ope~a), 
mimo coraz częstszej praktyki w tej mierze, traktowana Jest 
nadal jako wynaturzenie i odchylenie od normy? Nie dlatego 
bynajmniej (i nie tylko dlatego, że nigdy dość pokory wobec 
sztuki). 

Niejaką rozwagę w wyb.orze, ~ieru_nk~ dyk!o~ało na~ coś 
innego: nie lęk przed ryzyki~m sciągmęci~ n;i ~iebi!' .~,romow za 
Przenicowanie" Fausta, eo ipso „pokalame sw1ętosci , ale oba

" k , wa, czy ustrojenie partytury dzieła . o charak!erze na w~ ros 
lirycznym w pomysły inscenizato~skie k~nt~uJąc~ samą istotę 
rzeczy (pierwiastek muzyczny), miałoby Jakikolwiek sens; cz~ 
przypadkiem sztafaż taki, nie~borny z r~cj~mi m~~yczn:ym1 
dzieła nie postawiłby pod znakiem zapytama Jego racJi scemcz
nych ~prowadzając cały zabieg ~o migot.liwej gr.y pozor~w, no
szącej znamiona niezbyt raczeJ celo~eJ P?gom za krotkome
trażowymi ambicjami (nowatorstwo Jedyme formalne! ekspe: 
rymentat,orstwo za wszelką cenę). Nie wydawało nam się to am 
twórcze, ani potrzebne. A zamierzyć się na muzykę Gounoda? 
- Nonsens! Po co ulepszać to, co jest dobre. Nie darmo kon
statuje Bogusław Schiiffer, jakby nie było niegdyś flagman na
szej awangardy muzycznej i wyrocznia w sprawach p~stępu 
i nowoczesności: „O egzystencji opery jako gatunku scemczne
go decyduje dziś jej nieoperowość, teatral~ość. Szkod~ tylko, że 
twórcy „oper do oglądania" tak mało wagi przykła~a~ą do ~u
zyki. Co dziesięć lat ludzie teatru przekomponoWUJą mscemza
cję. Natomiast dobrej muzyki operowej nie trzeba przekompo
nowywać". 

I tak oto, wychodząc z założenia, iż teat~ oper?WY. jest to te
atr słyszany przez muzykę (partytura + i1!'scemzacJa = spek
takl), określiliśmy sobie formułę odc~.yta?ia F~~sta .na n~~o, 
możliwie najbliższą naszej koncepCJi „srodka . Mianowicie, 
przyjęliśmy jako zasadę, że skoro to, co teatralne w naszy~ 
przedstawieniu ma się tłumaczyć przez muzy~ę ounoda, z~s 
to, co muzyczne - przez teatr a. d. 1986, ~o. siłą ~zeczy powi
nien to być teatr współczesny, wolny przeciez zarowno _od st_e: 
reotypów operowych, sztampy, banału, infantyl~zmu, naiwno_s~i 
i minoderii, jak i nadmuchanych eksperymentow, sztucznosci, 
udziwnień, fałszu d rebours i pustej „gry dla gry" w nowoczes-

ność; przy tym - na tyle sugestywny w swej perfekcyjności 
profesjonalnej powinien być ten teatr, aby jego magia, magia 
prawdy scenicznej zwielokrotniona siłą drmatyczną muzyki, 
mogła poruszyć do głębi publiczność, pobudzić jej wyobraźnię 
do aktywnego współuczestnictwa w spektaklu (przepływ im
pulsów: scena i fosa orkiestrowa - widownia - fosa orkies
trowa i scena), wreszczie - wzbudzić rzeczywiste, istotne emo
cje i szlachetne wzruszenia. 

Gdyby tak rozumiany autentyzm przeżyć - czy jak kto woli: 
doznań estetycznych - zagościł dzisiejszego wieczoru na wi
downi, byłoby to dla nas największą satysfakcją a dla Państwa 
być może sprawdzianem skuteczności naszej gry o niebagatelną 
przecież stawkę: dowód z autopsji, że prezentacja dzieła opero
wego, choć z dawnej szkoły - niekoniecznie musi być lekcją 
martwego języka, ani też uczniacką zabawą w przyprawianie 
klasykom gombrowiczowskiej „gęby", że może to być także, czy 
być powinna, próba rzeczowego odczytania tego dzieła - i jego 
przekazu - w języku żywym, barwnym i klarownym, nieob
cym współczesnemu odbiorcy i zrozumiałym dlań, w języku, 
jakim włada z powodzeniem, i wypowiada się twórczo, świat ar
tystyczny doby dzisiejszej. 

Nie mamy nic do ukrycia. Gramy w otwarte karty. Przy ot
wartej kurtynie. W przenośni i wprost - dosłownie. Znak za
pytania przy tytule niniejszej noty, świadczy o naszych wątpli
wościach, do których ex professo mamy niezbywalne prawo. 
Tylko amatorzy są nieomylni (nawet geniusze za życia roz
pieszczani przez krytykę, nie zawsze popadają w megalomanię 
i narcyzm absolutny, aczkolwiek zdarza się wśród bohemy, że 
ktoś zakochuje się w samym sobie z wzajemnością). 
Żaden z nas, realizatorów Fausta w edycji zaproponowanej 

tutejszemu Teatrowi Muzycznemu, nie potrafi jeszcze, do koń
ca, z całkowitą pewnością siebie zdefiniować znaczenia hasła 
wywoławczego w tytule „Faust '86?". Gdybyśmy nawet usiło
wali wybrnąć zręcznym unikiem i błysnąć racą intelektualnych 
dyspozycji dowodząc w sposób szalenie uczony, że jest to klucz 
do kodu znaczeń, jakie przypisujemy naszej teorii poznania 
rzeczywistości muzyczno-teatralnej tu i teraz, co w konsekwen
cji dyktuje nam kierunek poszukiwań nowych, nietypowych 
(dla opery) rozwiązań, środków wyrazu i form przekazu zgod
nych z oczekiwaniami widza i słuchacza o cechach umysłowych 
i emocjonalnych właściwych człowiekowi twórczemu (pojęcie 
nie tożsame z uprawianiem zawodów artystycznych) - to i tak 
jeszcze niewiele by raczej z tego wynikało. Nawiasem mówiąc, 
udawanie, iż potrafiliśmy z góry przewidzieć i sklasyfikować 
efekt naszych zamierzeń - że niby posiadaliśmy apriori pełną 
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wiedzę o produkcie finalnym w postaci spektaklu - zakrawa
łoby na wielce humorystyczną nieskromność z naszej strony. 
Po prostu. 

Na ile sprawdziły się nąsze założenia w zderzeniu z realiami 
- a więc m. in. jak się ma to, co widać i słychać, do tego, co 
zawiera streszczenie libretta - okaże się dopiero teraz, za 
chwilę, po trzecim dzwonku. I to już Państwo sami ocenicie 
i osądzi krytyka. 

LECH TERPIŁOWSKI 

ANDRZEJ KISIELEWSKI LECH TERPIŁOWSKI 

MARIAN JANKOWSKI TADEUSZ WISNIEWSKI 

TRESC LIBRETTA 

AKT I 

Jest noc. Stary mędrzec, doktor Faust, siedzi samotny w swej
pracowni, zatopiony w posępnych rozmyślaniach. Ogarnął już 
całą dostępną człowiekowi jego epoki wiedzę i dostrzega teraz 
jej nicość, czuje daremność swych badań, bezużyteczność wy-
siłków ~monolog Rien en vain j' interroge). Nie oczekując już 
nic od życia, Faust postanawia przekroczyć próg śmierci i sięga 
po kielich z trucizną. W tej chwili jednak zza okna dóbiega 
chóralny śpiew, sławiący piękno budzącej się natury w świta
jący właśnie dzień Wielkanocy. Samobójcze myśli odstępują 
mędrca, lecz ogarnia go żal za utraconą młodością, za niezna
nymi radościami i rozkosz.ami. W chwili ostatecznej rozpaczy 
Faust wzywa szatana. I oto zjawia się wysłannik piekieł -
Mefistofeles. Ofiarowuje on Faustowi bogactwo, sławę i potęgę. 
Faust jednak pragnie tylko - młodości... Szatan przystaje, lecz 
w zamian żąda duszy Fausta po jego śmieoci. Gdy mędrzec 
waha się, Mefisto w czarodziejskim zwierciadle ukazuje mu 
wizję pięknej Małgorzaty, obiecując jej miłość. Faust, oczaro
wany, zgadza się na warunki Mefista i podpisuje podsunięty 
cyrograf (duet O merveille! ), 

AKT II 

Poza murami miasta rozpoczęła się zabawa ludowa z okazji 
świąt Wielkanocy. Studenci śpiewają wesołą pieśń o winie, żoł
nierze - o zdobywaniu serc dziewczęcych, dziewczęta kokietu
ją chłopców, starsi obywatele spacerują nad brzegami rzeki. 
Żołnierze mają właśnie wyruszyć na wojnę. Jeden z nich, Wa
lenty, martwi się, iż musi zostawić swą siostrę Małgorzatę, 
samą i bez opieki (aria Avant de quitter ces lieux). Jego przy
jaciel, student Siebel, obiecuje cziuwać nad Małgorzatą. Nad
chodzi Faust, teraz już piękny młodzieniec. Towarzyszący mu 
Mefisto wprasza się wnet do wesołego grona, intonując pół we
sołą, pół ironiczną Pieśń o złotym cielcu (Le veau d'or), na-



stępnie zabawia zebranych wróżbami, wreszcie uwazaJąc 1z 
wino, które piją zebrani, jest zbyt niskiego gatunku, zamienia 
je na szlachetne. Walenty domyśla się, kim jest tajemniczy 
elegant, i gdy Mefisto wznosi ironiczny toast ku czci jego sio
stry, porywa za broń i rzuca się na intruza, lecz miecz jego 
łamie się nagle w powietrzu. Widząc, że tajemniczy przybysz 
rozporządza siłą nieczystą, Walenty i jego tworzysze odwracają 
swe miecze rękojeściami do góry - przed wyobrażonym w ten 
sposób znakiem krzyża szatan ustępuje. Wśród zebrany,ch uka
zuje się Małgorzata. Farust zbliża się do niej, ofiarowując swe 
t_worzystwo, jednak młoda i skromna dziewczyna odtrąca zalo
ty obc_ego mężczyzny. Zabawa trwa dalej - akt kończy się 
słynnym Walcem. 

AKT III 

W ogrodzie przed domem Małgorzaty zjawia się zakochany w 
niej Siebel, by złożyć na progu wiązankę kwiatów (aria Faitez 
- lui mes aveux - Kwiatki, powiedzcie jej), które jednak 
więdną natychmiast pod wpływem tajemniczej siły. Swierzość 
przywraca im dopiero pokropienie wodą święconą. Nadchodzi 
Faust i Mefisto. Szatan, drwiąc ze skromnego bukieciku Siebla, 
oddala się, pozostawiając Fausta jakby nieco zmieszanego spo
kojem i urokiem niewinności, jakim tchnie to ustronie (aria 
Salut! demeure chaste et pure - Bądź pozdrowiony domku 
biały), i powraca po chwili ze szkatułką pełną wspaniałych 
klejnotów. To będzie prezent Fausta dla Małgorzaty. W sercu 
Fausta odzywają się szlachetniejsze instynkty, waha się przed 
zrealizowaniem swych pragnień, lecz Mefisto nie daje mu czasu 
do namysłu i odciąga w głąb ulicy, bo oto zbliża się Małgorzata. 
Zasiada ona przy kołowrotku, śpiewając starą Pieśń o królu 
z Thule, myśli jej jednak zajęte są wciąż pięknym cudzoziem
cem, który próbował zbliżyć się do niej podczas zabawy. Znaj
duje bukiecik Siebla, a następnie skrzynkę z klejnotami, w 
które stroi się z dziecinną radością, nie przeczuwając, jakie po
kusy kryje w sobie ten skarb (aria „z klejnotami" Ah, je ris de 
me voir si belle en ce miroir). Gdy teraz zjawia się Faust z nie
odstępnym Mefistem, słodkie jego słowa bez trudu już torują 
sobie drogę do serca młodej dziewczyny. Mefisto zabawia jej 
przyjaciółkę, starą plotkarkę Martę, nikt więc nie przeszkadza 

młodym. Szatan rzuca czar na kwiaty, aby rozkwitły i wonią 
upoiły ich zmysły (inwokacja Il etait temps). 
Zapada z wolna noc, Małgorzata żegna Fausta - do jutra. Jed
nak Mefisto zna dobrze tajemnicę serc dziewczęcych. Zatrzymał 
doktora niedaleko domu. Niedłitgo c"Zekają - w oknie stanęła 
Małgorzata, wzywając ukochanego. Fust biegnie ku niej 
i wdarłszy się na balkon, znika w ciemnościach izdebki. 

AKT IV 

Odsłona 1. Faust rychło opuścił Małgorzatę. Dawne przyjaciół
ki ·śmieją się z jej nieszczęścia i upadku. Nie może nieszczęśli
wej pocieszyć nawet wierny Siebiel. Małgorzata chce szukać 
ukojenia w modlitwie, lecz i w kościele zjawia się przy niej 
Mefisto - wypomina utraconą niewinność i budzi coraz strasz
niejsze wyrzuty sumienia. Małgorzata próbuje złączyć swój 
głos ze śpiewem wiernych w kościele, lecz gdy Mefisto znów 
brutalnie przerywa jej modlitwę, pada zemdlona. 

Odsłona 2. Przy dźwiękach marsza powracają z wojny żołnie
rze (chór Gloire immortelle). Z ostrożnych, pełnych wahania 
słów Siebla dowiaduje się Walenty smutnej prawdy o siostrze. 
Zjawienie się Fausta, który nie mógł oprzeć się chęci ujrzenia 
raz jeszcze Małgorzaty, i szydercza serenada, jaką śpiewa pod 
jej oknem towarzyszący Faustowi Mefisto (Vous qui faites 
l'endormie), dopowiadają Walentemu resztę. Wzywa więc do 
walki lllwodziciela, jednak broń Fausta, wspomaganego przez 
szatana, rani go śmiertelnie. Odtrącając z pogardą pomoc Mał
gorzaty, która przerażona odgłosem walki wybiega z domu, 
Walenty umiera, przeklinając swą występną siostrę. 

AKT V 

Odsłona 1. Na dzikim odludnym moczysku, wśród skalnych 
złomów i rosnących gdzieniegdzie smutnych cyprysów, oświet
lone mdłym blaskiem księżyca błądzą dusze potępione. Jest to 
tajemnicza i niesamowita Noc Walpurgi. Mefistofeles przywiódł 
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tu Fausta, by wygnać z jego serca pamięć o Małgorzacie. Na 
znak szatana przed oczami Fausta zjawia się roztańczony ko
rowód najpiękniejszych kobiet starożytności. Jest wśród nich 
Helena trojańska, urocza Fryne i wiele innych. Lecz Faust po
wraca wciąż myślą do swej jedynej miłości. I oto nagle wśród 
tłumu kusicielek ukazuje się smutne widmo Małgorzaty ze 
skrwawioną, jakby od uderzenia toporem szyją. Faust rozkazu
je Mefistofelesowi śpieszyć na ratunek nieszczęśliwej. 

Odsłona 2. Na pół obłąkana z rozpaczy Małgorzata, oskarżona 
o zbrodnię dzieciobójstwa, wtrącona została do więzienia. Me
fisto wykradłszy klucze dozorcy, wprowadza Fausta do jej celi. 
Głos kochanka na chwilę przywraca Małgorzacie przytomność; 
gdy jednak Faust namawia ją do wspólnej ucieczki, nieszczęśli
wa zdaje się go już nie słyszeć. Mefisto nagli do pośpiechu -
dzień zaczyna wstawać i lada chwila miasto będzie się budzić. 
Małgorzata odtrąca jednak pomoc złego ducha, odtrąca również 
Fausta, i z gorącą modlitwą na ustach umiera. „Osądzona" -
woła Mefisto triumfalnie. „Zbawiona" - odpowiada z góry 
niebiański chór. I oto podczas gdy szatan wraz z Faustem za
padają się w piekielne czeluście, wyzwolona dusza Małgorzaty 
unosi się ku niebu. 

Józef Kański 
„Przewodnik operowy" 
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