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ZAMECZEK MYŚLIWSKI 

PQOMNICE 
ADRES: 

I 43 -210 KOBIÓR k/Tychów 
telefony: 

(32) 27 36 78 
(32) 27 60 63 

„NOMA-RESIDENCE" z siedzibą w Pałacyku Myśliwskim - Promnice ma przyjem
ność zaprosić Państwa do urokliwej rezydencji myśliwskiej, położonej w zaciszu Puszczy 
Pszczyńskiej , nad Jeziorem Paprocańskim. 

W XIX -wiecznym dworku o niepowtarzalnych wnętrzach zapewniamy Państwu komfor
towe warunki hotelowe zarówno do wypoczynku, jak i do pracy. 

Oferujemy Państwu kompleksową organizację sympozjów i konferencji. Zapraszamy na 
ekskluzywne bankiety i bale. ~ 

W bieżącym sezonie łowieckim rozpoczęliśmy organizację polowań bez udziału pośred
ników, w oparciu o odstrzał zwierzyny grubej i drobnej zadysponowanej przez współ
pracujące z nami Koła Łowieckie . 

Proponujemy Państwu imprezy towarzyszące , takie jak: 
„ jazda konna w lasach P~zczy Pszczyńskiej , 
• przejażdżki bryczkami i powozami, 
„ ogniska i inne atrakcje. 

Dysponujemy ogółem 30 miejscami hotelowymi: 
„ 4 apartamenty 2-osobowe z łazienką 
• 9 pokoi 2-osobowych z łazienką 

W przypadku organizacji konferencji, sympozjów, bankietów i bali zapewniamy komfor
towe warunki w salach restauracyjnych i recepcyjnych dla 80 osób. 

Serdecznie zapraszamy 
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JOHANN WOLFGANG GOETHE 

FAUST 
PRACOWNIA 

(F R A G M E N T Y) 

MEFISTOFELES: 

Tu cafy oddam się na twe usfugi, 
Wszystkie życzenia twe będą spefniane, 
Lecz, gdy się ujrzym ta m - 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 sfońce nad mym bólem schodzi; 
Jeśli me serce od nich się odgrodzi, 
To niech się stanie już co chce! 

MEFISTOFELES: 

O kartkę chodzi tu niewielką. 
Podpiszesz mi się na niej krwi kropelką. 

FAUST: 

Abym pakt zfamaf, bądź bez lęku; 
Wszak cafą życia sifą żywą 
Do tegom dążyf, co masz w ręku. 
Nazbyt wysoko jam się piqf, 
A tylko z tobą się zrównafem. 
Duch wielki precz mnie od się pchnął, 
Natura gfąb mi swą zamyka. 
Myślenia nici pozrywafem, 
Wstręt wiedzy z dawna mnie przenika. 
W głębi palącej namiętności 
Ukojmy naszych zmysfów wrzenie! 
Niech z mroczne; mgfy ta;emniczości 
Cud rodzi się na me skinienie! 

Przełożył: W. KOSCIELSKf 
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RESZTA 
JEST 

WYBOREM 

ROZMOWA 
Z BOGDANEM 

HU SSAK OWSKIM 
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BOGDAN HUSSAKOWSKI 
- INSCENIZACJA I REZYSERIA 

- Temat „Fausta" ... wielki dramat filozoficzny - i opera. 
Z potężnego dzieła Goethego autorzy libretta wybrali tylko 
jeden z wątków: melodramatyczną historię uwiedzionej z 
pomocą diabła Małgorzaty. Czy reżyser realizując „Fausta" 
może zapomnieć o Goethem, czy też instynktownie szuka 
punktów stycznych z pierwowzorem literackim? 
B.H.: - Istota sprawy - właśnie w diable ... w wątku pak
tu diabelskiego, który jest nie tylko starym, ale wciąż bardzo 
żywotnym i atrakcyjnym wątkiem. Reżyser musi zdać sobie 
sprawę czego publiczność oczekuje od diabła, współczes
na publiczność. Muszę przypomnieć, że nie jest to dla mnie 
pierwsze doświadczenie teatralne związane z tym tematem. 
Kilkakrotnie reżyserowałem „Sonatę Belzebuba" Witkacego
-Bogusławskiego, która w innej konwencji gatunkowej po
dejmuje wszystkie myślowe problemy wątku flaustowskiego 
- akurat bardzo serio. Przed laty natomiast realizowałem 
„Tragiczne dzieje doktora Faustusa" Christophera Marlo
ve'a. Rzecz ta jest w ogóle pierwszą sceniczną wersją mitu 
Fausta, powstałą już w XVI wieku, na długo przed Goethem. 
Ale wracając do kwestii kluczowej: wspólny mianown;k 
atrakcyjności postaci diabła można chybia zawrzeć w sło
wach: wolność - i jej cena!. .. 
Rozumiem oczywiście dylematy tych, którzy porównując 
wielki tekst Goethego z librettem czują się niedosyceni i 
oszukani. Namawiam jednak do refleksji i sądu wyważone
go, ponieważ to co powoduje Faustem, także w operze ma 
znaczenie podstawowe, skoro młodość i miłość są jak zdro
wie ... a ile je trzeba cenić?!... 
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że romantyzm, czyli prze-
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,.[~ ;ł~ CA' 
JANINA NIESOBSKA 
- CHOREOGRAFIA 

IGOR W. LACANICZ 
- KIEROWNICTWO MUZYCZNE 

waga wzruszen 1 uczuć nad refleksją i rozumem jest w ut
worze Gounoda najwyższej próby. Skądinąd z tej kadzi roz
żarzonych emocji wypływ1::i również niemało całkiem rozsąd
nych spostrzeżeń. Uważam, że „Faust" Gounoda mieści się 
zdecydowanie w tej tradycji, którą wyznaczają Marlowe oraz 
inne ludowo-jarmarczne wersje tego starego mitu. Bo może 
właśnie arcydzieło Goethego jest w swej skomplikowi:mej 
strukturze genialnym wybrykiem natury? 
- Podstawowym problemem dla inscenizatora jest zawsze 
postać Fausta - stary i młody ... Pan zdecydował się na 
ujęcie tej postaci w dwóch wcieleniach? 
B.H.: - Jest to propozycja scenicznego kształtu wyrażają
cego podwójną naturę tytułowego bohatera. Faust otrzymu
je młodość, zachowując jednocześnie refleksję człowieka 
sędziwego wieku. Postanowiłem tę dwoistość zaprezento
wać poprzez obecność dwóch współdziałających z sobą so
listów. Wobec ogromnych wymagi::iń jakie niesie namiętna 
muzyka Gounoda, ta dwójobecność Fausta może pomóc w 
refleksji nad jego fantastyczną przygodą. 
- Ale to także intrygująca kwestia zderzenia dwu czasów 
i perspektyw życiowych. 
B.H.: - Konflikt ten rozgrywa się w umyśle i duszy jednej 
osoby, lecz te1::itralnie materializuje się w 2 postaciach. Ma
my więc w tym przypadku unaocznione zderzenie czasów 
i perspektyw spojrzenia na życie, co samo przez się zmu
sza do refleksji. Jest to typowy dla romantyzmu dylemat 
pomiędzy „szkiełkiem" i „okiem" a czystym uczuciem. 
- Różne sprawy i znaczenia można wpisać w trójkąt: 
Faust - Mefisto - Małgorzata. Podstawową rolę odgrywa 
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MEFISTO - MAŁGORZATA -
PROJEKTY KOSTIUMÓW ZUZANNY KORWIN 

tu Mefisto. Kim jest ta postać, bo ani to diabef pospolity, 
ani szatan w znaczeniu mistycznym? 
B.H.: - Wystarczy skatalogować usługi i żądania jakie speł 
nia, żeby zrozumieć jego funkcje. Już u Marlowe'a Mefisto 
pozwala Faustowi osiągnąć to wszystko co wydaje się nie
możliwe: w zimie - przynosi południowe owoce z ciepłych 
krajów, obwozi go po świecie w latającej machinie, udos
tępnia uroki najpiękniejszych kobiet wszechczasów, rozwią
zuje wszelkie tajemnice świata materialnego; słowem czyni 
niemożliwe - możliwym. Można rzec, iż Mefisto jest ro
dzajem strażnikti drzewa wiadomości złego i dobrego, który 
za drobną opłatą (cyrograf) udostępnia jego owoce i treści 
Mefisto pozwala Faustowi, jak niegdyś Prometeuszowi, poz
nać, zobyć i przeżyć t u i t e r a z. Mimo wszystko cena 
zawarta w cyrogn:tfie jest podejrzana i mglista i niegroźno. 
Jak w życiu, gdy dokonujemy wyborów, na ogół zacierając 
konsekwencje nieuniknionych skutków. Mefisto to wyzwa
nie, w realnym obiorze rodzaj listka figowego dla nienasy
conego, odważnego ducha. 
- Wspófczesna rycina przedstawia scenę z prapremiero
wego „Fausta" w Operze Paryskie; jako wielkie, oszafamia
jące przepychem malowidfo. Niektórym dziefo to ko;arzy 
się wfaśnie z takim odbiorem - widowiskiem o niebywa
fym rozmachu, z tfumami statystów? 
B.H.: - Byłbym bardzo wdzięczny gdyby Mefisto mógł mi 
ofiarować bilet na paryską prapremierę „Fausta" w połowie 
ubiegłego wieku. Wyobrażam sobie - pomogło mi w tym 
zwiedzenie Muzeum Qu1ai d'Orsay - jak ten spektakl w 
Operze Paryskiej mógł wyglądać. I bardzo mi się to wszyst-
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FAUST- MARTA-

ko, co sobie na tej podstawie wyobrażam, podoba. Nie ob
rażając mistrza Gounoda - przywołuje mi to wspomnienie 
rzeczywiście oglądanego w Londynie spektaklu "Les Mise
rable", czy innych superprodukcji w tym gatunku. Wydaje 
mi się jednak, że ogranicznie jakie stwarza kameralna prze
strzeń Opery Sląskiej , nie wypominając barier finansowych 
które niosą siermiężne dla kultury czasy, otóż okoliczności 
te pozwa!oją skupić się na dramacie par excellence psycho
logicznym, kameralnym, sprowadzonym do nielicznej grupki 
bohaterów. Z pewnością nie uda się stworzyć tak bogatego 
tła dla głównych postaci, jaką oferuje Gounod. Ale dla mnie 
osobiście znacznie bliższa jest psychologiczna kameralisty
ka niż gigantomania zatłoczonych widowisk. 
- Inscenizacja Pańska dąży do skupienia i koncentracii 
wrażeń. Będzie to więc „Faust" filozoficzny, moralitet w op
rawie muzyki Gounoda? 
B.H.: - Najważniejszy jest w tym przypadku zamiar uka
zania uczuć - jak rodzą się, rozwijają i giną. Uczuć i na
miętności. A na pytonie o filozofię, czy refleksję, chciałby 
udzielić odpowiedzi słowami Gogola: filozof jest na widowni. 
- „Faust" uchodzi za jedną z na;melodyjnieiszych oper -
i nie ma chyba drugiei pozycji o tak wartkim przepfywie 
obrazów, przemieszaniu scen kameralnych i masowych. VI 
iak im stopniu ta śpiewność i mozaikowość utrudnia przeka
zanie pewnych przemyśleń i wniosków? 
B.H.: - Szlagierowe melodie są okrutnie niebezpieczną pu
łapką . Wydają się wystarczać jeśli tylko je efektownie opra
wi ć. W rzeczywistości do pełnego szczęścia potrzebne jest 
ukazanie pragnień i emocji, z których wyrastają. Próby zna
lezienia czytelnego, psychologicznego podgleb'1::i dla tych, 
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AKT li - PROJEKT DEKORACJI WALDEMARA ZAWODZIŃSKIEGO 

aż zbyt dobrze znanych przebojów - to najtrudniejsze za
danie. 
- Jest jeszcze „Noc Walpurgii" - scena w zasadzie sa
modzielna, dopisana zresztą póz niej, zatrzymująca akcjęr co 
tu kryć - z pompatyczną muzyką, która nie nadaje się do 
wyrażenia ostrych, drastycznych scen. 
B.H.: ~ Ale „Noc Walpurgii" da się również wytłumaczyć 
psychologicznie i nie musi oznaczoć zatrzymania akcji. 
„Faust" nie jest przecież jedynym człowiekiem, który pod 
ciężarem wyrządzonych win i krzywd, nękany wyrzutami su
mienia, ucieka w zapomnienie orgii. Uważam, iż niezależnie 
od czysto widowiskowej oceny tego obrazu, sięgnięcie do 
konwencji antycznego konkursu piękności było dla miesz
czańskiej widowni atn::ikcyjnym wypadem w krainę uciech 
i nagości, nie wymagającym spowiedzi. Przykładów od 
„Pięknej Heleny" i „Orfeusza w piekle" jest w tej epoce 
bez liku. Równanie: antyk - nagość, pozwalało zaspokoić 
ciekawość bez uczestnictwa w scenach grzesznych. 
- Projekty scenografii sugerują, że chodzi o dramat żywy, 
wspófczesny, przy użyciu środków symbolicznych. Czy mu
zyka Gounoda okaze się zgodna z tym widzeniem? 
B,H.: - Nie ma takiego libretb::i - ani takiej muzyki, jak w 
przypadku dzieła klasy„Fausta" Gounoda, które by wymu
s:z1::iło stosowanie kiczu i stereotypu. To był i jest materiał 
na dobry teatr, żywe role oraz przekaz emocji bliskich 
współczesnemu człowiekowi. A reszta - reszta jest wybo
rem, z którym muszą sobie poradzić realizatorzy. 

Rozmawiaf: TADEUSZ KIJONKI\ 
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DOKTOR FAUST 
postać i temat 

. J EST POSTACIĄ HISTORYCZNĄ I ŻYŁ NAPRAW
DĘ na przełomie XV i XVI wieku, jednak wielość 
przekazów literackich i artystycznych ujęć obej

mujących wszystkie dziedziny sztuki sprawiły, że stał się 
Faust uniwersalnym mitem symbolizującym odwieczne 
dążenie człowieka do poznania tajemnic życia i niedostę
pnych prawd, bez względu na ostateczną cenę. Toteż do
ktor Faust realny, tajemniczy mędrzec i czarnoksiężnik, 
wkrótce oderwał się od autentycznego Johannesa Fausta 
i jako postać literacka ożywa w niezliczonych kreacjach 
kolejnych epok, szczególnie od czasu arcytragedii Johan
na Wolfganga Goethego. 

Niewątpliwie realny, historyczny Faust, stwarzał wa
runki, by mógł narodzić się 1i żyć - odtąd już literackim 
bytem, Faust mityczny. Ten skłonny do awanturniczych 
czynów niemiecki astrolog, filozof, alchemik i medyk, nim 
przeszedł do demonicznej legendy, stał się już za życia 
człowiekiem niezwykłym, podejrzanym o kontakty z mo
cami nadprzyrodzonymi, toteż wkrótce po śmierci, w tra
gicznych zresztą okolicznościach , jego dzieje stały się 
przedmiotem rozlicznych opisów, eksponujących związki z 
diabłem tego mędrca, maga i czarnoksiężnika w jednej 
osobie. Jeszcze za życia w 1538 roku potępił Fausta 
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Marcina Luter, zaś inny wielki teoretyk protestantyzmu 
i humanista tamtych czasów, Filip Melanchton, nazwał 
go później „nieczystą bestią". 

Prawdziwy Johannes Faust przyszedł na świat okolo 
około roku 1480. Za miejsce jego urodzenia uchodzi Knitt
lingen w Wirtembergii, gdzie mieści się muzeum faustow
skie. Ten syn chłopa, , dzięki niepospolitym zdolnościom 
umysłu odbił się od społecznego dna - co również . mu
siało zaważyć na fascynacji jego osobą i drogą życia. Stu
dia wyższe odbył w Heidelbergu, gdzie w 1509 roku rze'l. 
czywiście niejaki J. Faust, za dziekanatu Wawrzyńca Wolf
fa ze Spiry, zdobył tytuł magistra. Istnieje również po
danie jakoby odbył studia w Akademt'i Krakowsk.iej , nie 
potwie-rdzone jednak żadnymi zapisami, toteż prawdo
podobnie doszło tu do sprzężenia Fausta z naszym czar
noksiężnikiem Twardowskim. Pomimo nienasyconej żą
dzy poznania Faust nie zdobył wiedzy pełnej, pozwala
jącej mu podporządkować sobie prawa natury. W chwi
li głębokiego zwątpienia - ta scena otwiera tragedię 
Goethego i operę Gounoda - zdesperowany mędrzec, 
skuszony obietnicą odzyskania młodości, wchodzi w pakt 
z diabłem. Według podania historyczny Faust żył potem 
24 lata, nim po licznych czynach śwJadczących o nad
przyrodzonej mocy zginął w tragicznych okolicznoś
ciach w miejscowości Staufen w Bryzgowii. 

Z• YCIE PRAWDZIWEGO FAUSTA pełne tajemni
czych wydarzeń niebawem doczekało się opisu. Już. 
w 1575 roku poświęcił mu książeczkę Krzysztof 

Rosshirt, w 1580 - Zachariasz Rogel; szczególnie 
jednak poczytne okazało się 200-stronicowe, anonimowe 
dziełko pt. „Historia o Johannie Fauście, sławnym cza
rodzieju i czarnoksiężniku", wydane w 1587 r. przez frank
furckiego drukarza J. Spiessa „jako strasz1iwy przykład 
i serdeczne ostrzeżenie", które doczekało się do końca 
XVI wieku 22 przedruków, w tym wielu przekładów, m. 
in. na angielski. Właśnie ta wersja stała się kanwą bal
lady o Fauście, która zafascynowała angielskiego poetę 
i dramaturga epoki elżbietańskiej Chr~stophera Marlowe'a, 
autora sztuki „Tragiczne dzieje doktora Faustusa", wy
stawionej w 1590 roku w Londynie (.druk w 1601). 

Dramat Marlowe'a jest pierwszym znaczącym ujęciem 
postaci Fausta· w literaturze, ożywającej odtąd w niezli
czonych wcieleniach - od surowego osądu, jak w tym 
przypadku, po wybawienie - jak w tragedii Goethego, 
ukazującej heroiczną walkę ludzkiego ducha o nieśmier
telność i poznanie prawdy. Pomimo upadków, załamań 
i popadania w zło w postawie Fausta najważniej~a jest 
niezłomna wiara w postęp w drodze ku doskonałośd -
li odwaga zmierzenia się z wyzwaniem powołania czło·-;ie
ka. Dzieło Goethego fascynuje zresztą także z innego po
wodu - niezależnie od miejsca w ilteraturze i historii 
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idei: rodziło się bez mała lat 60., licząc od pierwszej r e
dakcji tzw. „Pra-Fausta" z 1773, po ostatnie wersy_ za
pisane w 1831 r., na krótko przed śmiercią olimpijczyka 
z Weimaru. Kończąc opus życia 82-letni poeta zapisał: 
„Mój dalszy żywot mogę teraz uważać już tylko za daro
wany". Przesłanie „Fausta" jest zresztą zgodne z filozofią 
życia Goethego, wyrażoną w końcowych słowach dzieła: 

SCENA KUSZENIA MAŁGORZATY - OBRAZ M. ANDRIOLLEGO 

„Zbawion być może, / Kto się dążeniem wieczystym tru
dzi". I właśnie w tych granicach rozpisany został temat 
Fausta - od potępienia <tytuł poematu symfonicznego 
Berlioza) - po akt zbawienia, jak chce Goethe. 

O tym, jak wielkiej ilości ujęć doczekała się ta postać 
w literaturze i sztuce świadczą bibliograficzne rejestry „ 
obejmujące tysiące pozycji (nie 1icząc prac o Goethem)~ 
Są wśród tych dokonań dzieła wybitne i znaczące, ale tak-
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że utwory o charakterze literatury sowizdrzalskiej i jar
marćzrn~j, jak np. wydana w 1856 roku w Bochni książka 
„Życie, sprawy ,i wędrówka do piekła dra Jana Fausta, 
osławionego czarnoksiężnika, astrologa, astronoma, mistrza 
magii i humorysty". 

T EMAT TEN OD PIĘCIU JUŻ WIEKÓW fascynował 
i fascynuje, toteż niemal w każdej literaturze do
czekał się jakiegoś znaczącego ujęcia, choć przede 

wszystkim w Niemczech, co zrozumiałe, gdzie po ukaza
niu się tragedii Goethego postać ta ożywa w niezliczo
nych opracowaniach. Już w naszym czasie na kanwie te
go tematu, wyrażając współczesne problemy i tragiczne 
paradoksy dziejów, osnuł potężną powieść Tomasz Mann 
pt. „Doktor Faustus" (1947). 

CH. GOUNOD (PRZY FORTEPIANIE) W CZASIE TWORZENIA „FAU
STA". PO LEWEJ - AUTORZY LIBRETTA: J. BARBIER, M. CARRE, 
DRZEWORYT L. ŻMIGRODZKIEGO 

Także w sztukach plastycznych doczekał się Faust wie
lu interpretacji. Do jednego z pierwszych ujęć w tym ze
stawie zalicza się znany sztych Rembrandta przedstawia
jący tajemniczą postać starca nad księgami, wpatrzone
go w znak świetlny z napisami kabalistycznymi. Inny gło
śny obraz pt. „Mefistofeles ,i Faust" wyszedł spod pędz
la francuskiego mistrza, najwybitniejszego romantyka w 
malarstwie, Eugene Delacroix. W rozległej galerii płócien 
i grafik są również prace artystów polskich: Artura Grott
gera, Cypriana Norwida, Michała Andriollego i L. Żmi
grodzkiego. 
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Woale często, głównie pod wpływem tragedii Goethego, 
sięgali po temat ten kompozytorzy. Fascynacja postacią 
Fausta ożywa w niejednej symfonii, czy operze, ale tak
że w utworach z pogranicza wodew.ilu i farsy. Spośród 
twórców wybitnych temat podjęli Hector Berlioz, autor 
poematu symfonicznego „Potępienie Fausta", Ryszard 
Wagner, który stworzył uwerturę faustowską, Ferenc 
Liszt i Robert Szumann, twórcy symfonii. Już w 1916 
roku pod wrażeniem dzieła Goethego operę o Fauście na
pisał znany ongiś skrzypek i kompozytor Ludwik Spohr. 
Jednym z pierwszych twórców piszących muzykę ilustru
jącą sceny z dzieła Goethego był w tym gronie Polak, 
książę Antoni Henryk Radziwiłł, którego utwór z 1830 
roku zdobył znaczną popularność w swoim wieku. Inna 
postać związana z mitem faustowskim doczekała się zna
nej opery włoskiego kompozytora Arrigo Boity pt. „Mefi
stofeles". Temat ten pojawił się także, już w naszym wie
ku, w dziele życia wybitnego, rodem z Italii, Ferruccia 
Benvenuto Bussoniego pt. „Doktor Faust", której, nieste
ty, już nie dokończył. 
Choć zestaw utworów jest wcale szeroki - na gruncie 

muzyki żadne dzieło z Faustem związane nie zdobyło 
powodzenia równego operze Charlesa Gounoda - zali
czanej do najpopularniejszej w tym gatunku, o czym 
świadczy niesłabnące zainteresowanie publiczności od po
nad 130 lat. (T.K.) 
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CH. GOUNOD W OKRESIE TWORZENIA „FAUSTA" 

GOUNODA 
DROGA PRZEZ MUZYKĘ 

Rodowity paryżanin, Charles Gounod od najwcześ
niejszych lat wychowywał się w atmosferze kultu 
sztuki i .artystycznych fascynacji. Ojciec Francois-

-Louis był cenionym malarzem, zdobywcą Grand Prix 
de Rome, matka Victoire - dobrą pianistką . Wrażliwy 
i utalentowany chłopiec, wykazujący także uzdolnienia li
terackie i plastyczne, właśnie dzięki matce, która poświę
cała mu wiele uwagi, zajął się głównie muzyką. Kształco
n y systematycznie o_debrał gruntowne studia jako kom
poztyor .i pianista. Jeszcze w trakcie nauki w świetnym 
Liceum Saint-Louis, w roku 1836 został studentem Kon
serwatorium Paryskiego, gdzie kształcił się pod kierun
kiem tak znakomitych profesorów, jak P. Zimmermann 
{fortepian), przeżywający szczytowy okres kompozytor-· 
skich .dokonań, autor głośnej „Żydówki" J. Halevy (kon
trapunkt) , oraz F. Paer i J.F. Lesuer (kompozycja). 
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Gounod wcześnie odnosi sukcesy, które zaważą na jego 
dalszej karierze. Już po drug.im roku studiów za scenę 
dramatyczną „Maria Stuart i Rizzio" zdobywa II nagro
dę Prix de Rome (i złoty medal). Po dalszych dwóch la
tach za kantatę „Ferdynand" - I nagrodę państwową 
i Grand Prix de Rome. Nagroda ta ufundowana w 1803 
roku , a przyznawana przez Academie 'des Baux Arts w Pa
ryżu, pozwalała zdobywcy spędzić na koszt państwa 3 la
t a w Rzymie, gdzie zamieszkując w słynne j Villa Medici 
mógł bez reszty poświęcić się sztuce i twórczości <wcześ·
n ie j jej laureatami ro.in. byli właśnie : Halevy, Berlioz, 
Bizet i Debussy). 

Charles Gounod ma 21 lat, a przed sobą trzy lata po
bytu w Rzymie, które pozostawią trwały ślad w jego 
twórczości. Oddaje się z pasją studiom, zgłębiając głów
n ie dzieła starych mistrzów, szczególnie P alestriny, jako 
iż sam wykazuje głębokie zainteresowanie muzyką r eli
gijną (pisze m.in. mszę dla francuskiego kościoła św. Lu
dwika w Rzymie oraz Requiem, które wykonane zosta
n ie w Wiedniu) . Lata rzymskie, to również okres licznych 
artystycznych kontaktów i dqznań miłosnych. Szczególnie 
ważne mie jsce zajmie w jego życiu znacznie odeń star
sza, zamężna Fanny Hensel, siostra Feliksa Mendelssoh
na. Ona to właśnie, osoba wykształcona i obdarzona ar
t ystycznym smakiem, zainteresuje Gounoda dziełami twór
ców niemieckich, m .in. Bachem, który stanie się fascyna
cją muzyczną jego życia, a także twórczością Goethego 
- z tego okresu pochodzi zapis świadczący o zaintere
sowaniu „Faustem". 

Trzy lata w Rzymie - i powrót do Francji przez Wie
deń (wykonan~e Requiem) i Lipsk, gdzie poznaje Men
delssohna oraz przeżywa i zgłębia muzykę Jana Seba
stiana Bacha. W Paryżu obejmuje posadę organisty w 
kościele Missions Etrangeres wraz z kierownictwem chó
r u i oddaje się bez reszty muzyce kościelnej. Skłonny do 
m istycyzmu przeżywa w tym czasie okres religijnej eks
tazy (jak wcześniej w Rzymie), a także ekspiacji (wspom
n ienie związku z zamężną Fany). Jest zdecydowany po
święcić się stanowi duchownemu, studiuje teologię, wdzie
wa sutannę i zamieszkuje w klasztorze karmelitów (pod
pisu je się „abbe"). I pewnie wytrwałby w postanowieniu, 
gdyby nie wydarzenia roku 1848. 

Charles Gounod powraca do świeckiego życia , a po
mocną w odkryciu nowej drogi twórczej okaże się pozna
na w Rzymie znakomita śpiewaczka Paulina Garcia, od 
lat kilku żona L. Viardota, dyrektora Opery Włoskiej w 
Paryżu. Gounod, który będąc w Rzymie nie wykazywał 
zainteresowania twórc:wścią modnych wówczas kompozy
torów , Belliniego i Donizettiego, a nawet stronił od ope
r y. przyjmuje ofertę napisania dzieła w tym gatunku. Jest 
rok 1851 i paryska Grand Opera wystawia jego utwór 
p t. „Sapho", z udziałem Pauliny Viardot-Garci w partii 
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tytułowej. Sukces wcale znaczny, choć opinie nie są zgod
ne (zachwyt Berlioza, lecz krytyczne zdanie A. Adama). 

Krok pierwszy został jednak postawiony i Gounod od
krywa główny obszar swej twórczości - operę. Pode j
muje także inne ważne decyzje: żeni się z Anną Zimmer
mann, córką swego profesora z czasów konserwatorium. 
Jednocześniie obejmuje stanowisko kierownika „Orfeo
nu'', największego chóru męskiego w Paryżu. Nie jest 
to praca przynosząca zysk, ale gwarantuje skromne utrzy
manie. Przez osiem lat Gounod tworzyć będzie utwory 
wokalne dla potrzeb „orfeonistów", głównie świeckie, 
choć także koście ln e, zaś sławę szczególną zdobędzie w y
konywaną po dziś w rniezliczonych transkrypcjach i opra
cowaniach „Ave Maria" (inspiracja jednego z preludiów 
Bacha). 

Dwie następne opery nie przynoszą mu większych suk
cesów, jednak nie zraża się i p~gejmuje kolejną próbę. 
Nowa opera nosi tytuł „Faust" i okaże się jedną z naj
bardziej kasowych pozycji, stając się na wiele dziesięcio
leci najatrakcyjniejszym SP..ektaklem Opery Paryskiej. Jest 
rok 1851. Dwaj wytrawni paryscy libreciści, Jules Barbier 
i Michel Carre, z którymi zetknął się pisząc „Lekarza m i
mo woli" na podstaw,ie sztuki Moliera, nie bacząc na au
torytet Goethego, dość bezceremonialnie wykroili z I częś
ci „Fausta" historię tragicznej miłości Małgorzaty, two
rząc nośną konstrukcję sceniczną nowej opery. Lecz dzie
ło nie od razu trafiło na scenę, zaś perypetie związane 
z pierwszym wystawieniem i mierne początkowo przyję
cie spowodowało, iż Gounod popełnił błąd życia, zbywa
jąc prawa do „Fausta" za ... 3 tysiące franków, które na
był, nieświadomy przyszłych zysków, paryski wydawca 
Choudens. Wnet okazało się, że stał się posiadaczem złoto
dajnego źródła: najbardziej kasowej opery z dotąd napi
sanych. 

Tworząc „Fausta" Charles Gounod, kompozytor repre
zentujący późny romantyzm w muzyce, nie przeczuwa ł, iż 
jego dzieło stanie się reprezentatywne dla nowej formy 
w tym gatunku - opery lirycznej. Dzieło to w mu zyce 
francuskiej oznaczać będzie ważny moment: przesilenie 
dominujących wpływów romantyzmu niemieckiego i a n
gielskiego. Ale także przełamanie panującej „wielkiej o
pery" historycznej, reprezentowanej przez dzieła Meyer
beera i jego epigonów. 

Gounod w dziele swego życia łączy elementy rozmaitych 
tradycji, lecz w ,idealnych proporcjach, wiążąc zmiany 
metrum i nastrojów w spoistą calość. Jej kompozytorem 
o niebywałej inwencji melodycznej, mistrzowsko posłu
gującym się warsztatem wokalnym, który nie ma dla nie
go tajemnic - on zna i czuje ludzki głos, potrafi posłu
żyć się walorami skali i ekspresji, wzruszać w bezpośred
ni, naturalny sposób. Jest przy tym finezyjnie lekki, w ty-
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powo francuski sposób barwny i wysmakowany, lecz 
jednocześnie wrażliwy i szczery. Jak stwierdził Claude 
Debussy: „Gounod zasłużył sobie na uznanie chociażby 
dzięki temu, iż nie poddał się dyktatorsktiemu geniuszowi 
Wagnera, ani jego teorii uniwersalnego dzieła sztuki. 
Gounod jest muzykiem wykształconym: zna Palestrinę, 
podziwia Bacha. Nie naśladuje Mozarta, zaszczepia jego 
kult w sercach młodzieży. Od Mendelssohna nauczył się 
budowania melodii.. Rozmaite są sposoby trwałego za
pisania się w pamięci potomnych. Jednym z niezawod
nych, to sztuka wzruszania swoich współczesnych. Nie 
można zaprzeczyć, że sposobem tym posługiwał się Gou
nod istotnie w najszerszym sensie". 
Niezwykłe powodzenie „Fausta" skłoniło Gounoda do 

napisania kolejnych oper: stworzył ich łącznie 13, ale 
tylko „Mireille" (1864) oraz „Romeo i Julia" (1867) utrzy
mują się dotąd w repertuarze. Pozostałe odniosły okre
sowe powodzenie, zaś klęska ostatniej opery „Le tribut 
de Zamora" <1881) załamała ostatecznie kompozytora, któ
ry ponownie zwraca się ku muzyce kościelnej. 

Od czasu bitwy pod Sedanem i przeniesienia się w ro
ku 1870, po klęsce . Francji, na kilka lat do Anglii, życie 
Gounoda nie wolne było od wstrząsów. Są to lata mu
zycznie bardzo aktywne; tworzy nowe utwory, dyryguje, 
zakłada chór dla potr:żeb właśnie wybudowanego Royal 
Albert Hall, lecz jego sytuacja z powodu burzliw'egcy' ro
mansu z angielską śpiewaczką, Georginą W.eldon, stl=lwa
ła się coraz trudniejsza. Wres:z;cie wraca det Francji, lęcz 
dzieł, które nawiązałyby do sukcesów „Fausta"', bądj; 
„Romea i Juliii", pomimo ambitnych prób już nie stworzy. 

Ostatnie lata życia kompozytora upłyną w spokoju. 
Gounod powraca znów do muzyki religijnej, jak w cza
sach młodości, choć jego inwencja twórcza słabnie, a ta
lent ulega zwolna wyczerpaniu. Spotykają go jednak licz
ne zaszczyty - zostaje członkiem Akademii Francuskiej, 
otrzymuje Komandorię Legii Honorowej, sięga też po 
pióro jako pisarz i publicysta muzyczny. W Paryżu, mieś
cie gdzie 17 maja 1818 roku przyszedł na świat - 18 paź
dziernika 1893 roku umiera w w,ieku 75 lat. Lecz „Faust" 
zapewnił mu nieśmiertelność. 

TADEUSZ KIJONKA 

AUTOGRAF TWÓRCY „FAUSTA" 
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SCENA Z PRAPREMIERY PARYSKIEJ „FAUSTA" 

„FAUST" 

W 
połowie marca roku 1865, w pełni przygotowań 
do premiery „Strasznego dworu", pisze Moniusz
ko w liście do przyjaciela, Ilcewicza: „Włosi. 

goszczą (w Warszawie) w najlepsze. Wolni od kataru 
i chrypki, śpiewają bez przerwy ( ... ) dali pięć ogromnych 
przedstawień „Fausta", który mimo głupio zawziętej kry
tyki i istotnych braków (wykonania)... prawdziwą przy
jemność publiczności i mnie samemu sprawia". 

Cóż to były za czasy, jakie żniwo oper nowych przy
niosły owe lata. Był to doprawdy złoty okres premier 
oper światowego obiegu! Pomyśleć tylko, że w ciągu dwu
dziestolecia 1859-1879 światło premierowych ramp uj
rzały takie dzieła, jak: „Faust" Gounoda, „Carmen" Bi
zeta, „Tristan" i „Spiewacy norymberscy" Wagnera, „Ai
da" Verdiego - a obok tych wielkich atutów repertua
ru światowego bujnie kwitną opery słowiańskie: „Strasz
ny dwór" Moniuszki, „Sprzedana narzeczona" Smetany, 
„Eugeniusz Oniegin" Czajkowskiego - oto mamy istny 
złoty okres opery . 

. Plebiscytem operowej publiczności „Faust" Gounoda 
otrzymał palmę pierwszeństwa. Na stulecie prawykonani.:i 
tej opery statystyki okazały, że jest to najczęściej i naj
powszechniej wykonywana opera na starym i nowym 
świecie . Paryska Grand Opera od stu lat żyje zawsze 
atrakcyjnym „Faustem"; nowojorska Metropolitan Ope
ra otrzymała żartobliwą nazwę „Faustspielhaus" (wag
nerowski teatr w Bayreuth nazywa się „Festspielhaus"). 
Ale w Niemczech sfery inteligenckie uroczyście potępia-
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.ły francuską operę „Faust" jako „profanację" tragedii 
Goethego. Pod nazwą „Margarethe" grywano jednak w 
N iemczech „Fausta" Gounoda ku zadowoleniu słuchaczy; 
w idocznie melodyjność tej opery łagodziła gniew obroń
ców świętości narodowych. 

Ottilie von Goethe, synowa wielkiego poety, pani na 
w eimarskich tradycjach, zapytana, jak się jej podoba 
opera „Faust" Gounoda, odpowiedziała taktownie: „Tak, 
to jest bardzo ładne, ale to nie jest nasz Faust" ... oto głos 
rozsądku! Kiedy się przecież słucha tej opery , n ie trze
ba jej porównywać z Goethem, nie trzeba zestawiać tra
gedii z operą, wielkiej poezji z librettem. Jednak skru
puły literackie nie drażnią milionów słuchaczy operowych, 
znających „Fausta" Goethego co najwyżej z tytułu. Do 
takich „koronnych nieznawców tragedii Goethego" zali

<:za! Wagner właśnie Francuzów. Podobno i sam Gounod 
-zali.nteresował się niemieckim poeamtem dopiero po wiel
kim powodzeniu swej opery i spotkaniu s ię z zarzutem 
rzekomego świętokradztwa. 

Kompozytor zrazu nie miał nawet określonego stosun
k u do tematu, jakby nie poważnego , t ematu o magiku , 
który w zmowie z diabłem uwiódł dziewczynę. Gounod 
projektował poważną operę, co w jego czasach znaczyło 
- operę historyczną. Już nawet miał na warsztacie ope
rę ,.Iwan Groźny" , nawet nakreślił muzykę wielkiego po
chodu-marsza, kie9y od tych planów odwiedli go zręcz
n i ~ibreciści: Barbier i Carre, autorowie libretta „Fau
sat". Ich tekst odpowiadał uczuciowemu usposobieniu 
kom pozytora, zafrapował go barwnością scen rodzajowych 
i odmianą środowisk. 

O
opera powstała w krótkim czasie, wśród nieusta
jącego podczas kompozycji przepływu melodyjnoś
ci. Melodia grała różnymi odmianami, dawała cha-

rak:erystykę poszczególnych postaci, od miłości wzbu
dzo:'.e j, rosnącej, do dramatycznego końca. Melodia to
warzyszyła diabelskiej postaci Mefista, melodii eleganc
ko cynicznej, także „demonicznej"; słowem zakwitł li·
ryzm, śpiewność, powstały role wdzięczne dla śpiewaków 
przeciętnych, a cóż dopiero śpiewaków wielkiej i naj
większej miary! 

„Faust" powstał w czasie, kiedy w Paryżu panowały 
sztucznie efektowne, a w istocie oschłe i muzycznie pu
ste wielkie machiny operowe Meyerbeera. Był zrazu 
operą małego formatu, ale miał przyszłość i zdrowo prze
żył epokę Meyerbeera. Po premierze w małym bulwaro
w ym Theatre Lyrique krytyka paryska złożyła dowód 
swej niekompetencji, zarzucając operze Gounoda, że jest 
niemelody jna (!), że kompozytor wszedł w sferę wagne-
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ryzmu, że czerpie podnietę z „mętnych źródeł ostatnich 
kwartetów Beethovena", że w ogóle jest to opera nie
miecka, zarówno w temacie, jak i w muzyce. Lepszą 
orientację okazała publiczność Paryża. Rosło powodze
nie „Fausta" w Theatre Lyrique, rosły równocześnie mu
ry nowego gmachu operowego, w,ielkiej Opery Paryskie j, 

CH. GOUNOD I MAŁGORZATA - W UJĘCIU WSPÓŁCZESNEGO KA
RYKATURZYSTY 

zwanej potocznie Palais Garnier (od architekta nazwis:~iem 
Garnier), którego budowla wznosi się na końcu Avenue 
de l'Opera. W nowym gmachu, już jako popularna ope
ra rodzimej grzędy, „Faust" miał wejść do repertuaru 
stałego i przez lat kilkadziesiąt stanowić kapitalny trzon 
tego repertuaru. 
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Przejście „Fausta" do formatu „Wielkiej Opery" Pa
ryża wymagało uzupełnień, wymagało konwenansowych 
zmian wielkości. Stąd dokomponowanie części dodatko
wych, jak wstępna ar,ia Walentego, sceny kościelne w 
czwartym akcie, czy recitatiwy (teraz wszystkie śpiewa
ne zamiast mówionego dialogu); stąd wreszcie najważ
niejsze znamię francuskiej „prawdziwej" opery - balet. 
Powstała cała obfita scena baletowa, sławna „Noc Wal
purgii", zajmująca osobną odsłonę przed ostatnim aktem. 
Dopiero opatrzona pełnym garniturem opera „Faust" roz
poczęła karierę wielkoświatową. 

Znane powiedzenie, że „sukces dzieła sztuki inczego 
nie dowodzi, ani wartości, ani bezwartości dzieła" -
w odniesieniu do „Fausta" Gounoda, po stu z górą la
tach istnienia tej opery, wymaga osądu dziś powszech
nego, że jej powodzenie jest nie tylko zrozumiałe, ale 
i zasłużone. I tu znów nie należy jej zestawiać z opera
m i innych narodów, innych tendencji, więc ani z drama
tami muzycznymi Wagnera, ani z „szekspirowskimi" ope
rami Verdiego. W porównaniu ze słowiańskimi operami 
narodowymi „Faust" Gounoda jest - zapewne - przy
kładem operowego kosmopolityzmu, jednak w znaczeniu 
bynajmniej nie pogardliwym. 

Spiewność, melodyjność, cechuje każdą scenę, każdy 
epizod opery. Epizody o kontrastowej zmienności wiążą 
się przecie w całość stylistycznie jednolitą. Zapewne or
k iestra pozostaje zawsze niemal w granicach tła dla śpie
w u, nie wychodzi z roli akompaniamentu w stronę sym
fo nicznych opisów. Zaledwie krótki wstęp orkiestrowy 
poprzedza pierwszy akt, „Noc Walpurgii" pozostaje w 
skromnych rozmiarach stylu niemal rozrywkowego. A je
szcze wymieńmy ciepło i sentyment, bijące z muzyki 
G<?unoda, podkreślmy jego nerw sceniczny. 

Subtelne obrazy kameralne przeplatają sceny zbioro
we. Finezyjny walc drugiego aktu, przerwany zostaje 
p ferwszym spotkaniem Fausta z Małgorzatą. Już na po
cząt:rn pierwszego aktu scena zamierzonego samobój
stwa ujmuje swą zmiennością; chór wielkanocny za sce
ną, pojawienie się Mefista, odmłodzenie Fausta - wszyst
ko mknie z naturalnością nie filozoficzną, ale właśnie bar
dzo rOperową. Jakże operowo brzmią po kiermaszu dru
giego aktu, kuplety Mefista o złotym cielcu. I finało
wa scena z mieczami, jakby miniaturowe wydanie któ
regoś z uroczystych finałów Meyerbeęra! Cały trzeci akt 
- ballada Małgorzaty o królu Tule, je j aria z klejno
tami, cavatina Fausta „bądź pozdrowiony domku biały", 
wielki duet miłosny - to nieustający tok liryzmu, śpiew
ności, słowem - drogocennej melodii, którą żyły i do 
dziś żyją opery „złotego okresu". Marsz żołnierzy w ak-
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cie czwartym pochodzi z zaniechaoej przez Gounoda ope
ry „Iwan Groźny". Diabelsko cyniczna, ale operowo 
świetna, serenada Mefista, poprzedza dramatyczny zgon 
Walentego. Ostatni akt kończy wianek melodii powtórzo
nych tu jako miłe przypomnienie chwil szczęśliwych -
smutną scenę opuszczonej Małgorzaty opromienia melo
dyjna pociecha. 

O
pera „Faust" przyćmiła pozostałą część twórczoś
ci tego bardzo płodnego kompozytora. Dla swych 
rodaków - niezależnie od tego, co tworzył, zaw-

sze i przede wszystkim był i pozostał autorem „Fausta" 
i za złe mu brano, że nie napisał drugiej opery o takó.ej 
wziętości. Za dziełem tym zawsze też przepadali i prze
padają śpiewacy, stworzono im tu bowiem okazję do praw
dziwego popisu wokalnego. 
Nieskończony jest poczet śpiewaków błyszczących w 

partiach-rolach „Fausta". Według typologii głosów ope
rowych partia Małgorzaty należy do sopranów pół-dra·· 
matycznych, czyli tzw. mezzo-carattere, ale z koloraturą 
i liryzmem właściwymi „kobietom łagodnym, niew,innym, 
a pięknie śpiewającym o własnym losie". Pierwszą sław ·-
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ną Małgorzatą była wielka Adelina Patti, po niej nastę
puje nieskończony szereg świetnych śpiewaczek w roli 
Małgorzaty, wśród których wybijają się i nazwiska pol-· 
skie, a jest ich tyle, że nawet pobieżne wyliczenie wyma
gałoby pracowitej dysertacji, zacząwszy od Marcelli Sem
brich-Kochańskiej (w Metropolitan), a skończywczy na 
Ewie Bandrowskiej-Turs~iej i dzisiejszych gwiazdach. 
Polscy śpiewacy w roli tytułowej „Fausta" Gounoda -
to znów poczet, od pierwszych polskich przedstawień tej 
opery w Warszawie ok. 1871 r. i we Lwowie w 1872, z 
nazwiskami tylko pobieżnie tu przytoczonymi, jak: Alek
sander Bandrowski, Aleksander Myszuga, Tadeusz Leli
wa - uczeń sławnego Jana Reszke, równie znakomite
go Fausta - Adam Dobosz, Ignacy Dygas, Jan Kiepura 
(debiut w 1925 r. w Warszawie w partii Fausta) i dzi
siejsi Faustowó.e. Nie sposób wymienić basów polskich, 
śpiewających Mefista. Sławny był Mefisto Adama Ostrow
skiego w Warsz.a wie, niemniej · pamiętamy też znakomite
go Adama Didura i Aleksandra Michałowskiego, którego 
zaklęcie Mefista szczęśliwie utrwaliła historyczna płyta. 

I dalej biegnie nieprzerwany poczet śpiewaków „Fau
sta" - polskich i obcych. I dalej trwa światowe powo
dzenie opery Gounoda, dla milionów słuchaczy - najład
niejszej opery świata. · 

KAROL STROMENGER 
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W O,PERZE· SLĄSKIEJ 
PIERWSZA REALIZACJA OPERY GOUNODA na sce
nie byt~1t1skief?: .. Była to 12 · prem~ep1(z r~ędu, w tym; 
od podstaw ątworzonym przez Adama l)idura teatrze· 
operowym, · który już 14 czerwca . 1945 „roku zaprezento-:
wał przed katowicką widownią „Halkę" :Moniuszkii 
spektakl otwierający życie operowe . w powojennej 
Polsce. I od razu wysoki poziom, niebawem legendarny 
zespół, z kolekcją najpiękniejszych głosów i opinią pier
wszej sceny operowej kraju. Co za impet i artystyczny 
rozmach - bywały miesiące, gdy prezentowano 28 spek
takli, z tego połowę w objeździe! W roku poprzednim 
na scenę wychodzą kolejno - „Traviata", „Madama But
terfyl", „Straszny dwór", „Carn1en", „Cyganeria"; na
stępnie „Cyrulik sewilski", „Aida" i 24 listopada 1947 
roku - zapowiadany jako kolejne wydarzenie - właś
nie „Faust" który osiągnie rekordową liczbę 168 spek
takli. 

Przedstawienie to wprowadzili na bytomską scenę naj
wybitniejsi realizatorzy, poza chórmistrzem - wszyscy 
w przeszłości związani z Teatrem Wielkim w Warszawie. 
Wytrawny reżyser· Adolf Popławski oraz uchodzący za 
najlepszego polskiego scsnografa, Stanisław Jarocki, mie
li już za sobą realizację „Fausta" na warszawskiej scenie 
i w dużym stopniu tamte rozwiązania przypomnieli. Od
wołujący się raz po raz do wspomnień recenzent „Gaze
ty Ludowej" tak pisze o pracy reżysera: Adolf Popławski. 
nie odszedł daleko od koncepcji swojej w Warszawie za 
lat minionych. W układzie tłumów wyzyskaniu grup (akt 
II, zwłaszcza i scena śmierci Walentyna) wykazał p. Po
pławski swe niezaprzeczalne mistrzostwo. Ten sam recen
zent szeroko opisuje dokonania scenografa, by stw.ierdzić: 
Jarocki lubi mnogość obrazów („.) Obecnie w „Fauście'', 
łącznie z apoteozą, dał aż dziesięć zmian dekoracyjnych! 
Znalazły się na to środki („.). Widza uderza nadto bo
gactwo i niezmierzona staranność kostiumów scenicznych, 
których rzucono liczne dziesiątki, czy nawet setki <...), 
fak na scenie o wielkich ambicjach doskonałości. Recen
zenci byli zgodni: pomimo szczupłej sceny powstał spek
takl o wielkim rozmachu i przepychu we wspaniałej sza
cie inscenizacyjno-kosiumowej. („.) A ile przy tym efek
tów świetlnych, zmieniających niejedną scenę wielokrot
nie! (M. Józef Michałowski w „Dzienniku Zachodnim"). 
Z wielkim uznaniem pisano o przygotowaniu muzycznym. 
Przed chwilą przywołany recenzent stwierdził: Orkie
stra dobrze brzmiąca, zdyscyplinowana rytmicznie zwra
cała niejednokrotnie uwagę subtelnie wypracowaną dy
namiką i pięknym brzmieniem poszczególnych grup hi-
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strumentalnych. Również chór . pod kierownictwem Zb. 
Lipczyńskiego ślicznie synchronizował z orkiestrą. Bardzo 
starannie była opracowana strona rytmiczna i dynamicz
na. Niezwykle wysolw ocenioąo młody, 40-osobowy ze
spół baletowy, kierowany przez znakomitego choreogra
fa i baletmistrza, Stanisława Miszczyka: zwłaszcza „Noc 
Walpurgii" jest świetnym widowiskiem na miarę europej
ską, oszałamiającym ruchem, barwą i stanowiącym lśnią
cą ramę dla całości - pisała L. Faryaszewska w „Głosie 
Robotniczym". To jednak zrozumiałe, skoro Opera Sląs
ka dysponowała podówczas Olgą Glinkówną i Witoldem 
Borkowskim, najlepszą parą tancerzy w Polsce, nie wy
mieniając innych znakomitych solistów. 

Strona wykonawcza była niewątpliwie na poziomie 
w Polsce najwyższym - wystarczy wymienić nazwisk1 
obsady premierowej, którą tworzyli: Bogdan Paprocki -
Faust, Antoni Majak - Mefisto, Andrzej Hiolski - Wa
lenty, Piotr Barski - Wagner; Jadwiga Lachetówna -
Małgorzata, Krystyna Szczepańska - Siebel, Tatiana Ma
zurkiewicz - Marta ... Nie ma co nawet cytować szcze
gółowych opinii o solistycznym poziomi~ . W tym znako
mitym gronie filarem „Fausta" został uznany Antoni Ma
jak {żyCiowa oartia), Który świetnie wystudiował rolę 
aktorsko i doskonal opanował muzycznie (A. Dygacz). Je
go Mefisto . to dzentelmen wykwintny, zjadliwy, nie ucie
kający od żartu i drwiny, ale nie przekraczający sui ge
neris wytworności („Gazeta Ludowa"). A przecież w ob
sadzie widniały nazwiska tej m iary artystów, co Natalia 
Stokowacka i Barbara Kostrzewska (wkrótce dojdzie 
wspaniała Pola Bukietyńska), równie znakomite w partii 
Małgorzaty; Lesław Finze, Witold Łuczyński i Zbigniew 
Platt (pojawi się za rok), świetni wykonawcy roli tytu
łowej; Henryk :Paciejewski i Jan Łukowski <Mefisto); Ry
szard Fabiński i Cz~sław Kozak (Walenty) ... Były to zło
te lata zespołu Opery Śląskiej , pod kierownictwem na
stępcy Adama Didura; artysty tej miary, co Stefan Beli
na-Skupiewski. 

JESLI PIERWSZA REALIZACJA „FAUSTA" przypad
ła na czas wchodzącej w okres szczytowej działalności 
Opery Sląskiej - następna premiera tego dzieła na by
tomskiej scenie okazała się niespodzianką z całkiem od
miennych powodów. Od kilku sezonów pogłębiał się kry
zys artystyczny i kadrowy, niewielu więc wierzyło w po
myślny rezultat, tym bardziej, że Napoleon Siess prze
jął kierownictwo placówki w marcu 1971 , a już w czerw
cu miała się odbyć premiera pozycji tak odpowiedzial
ne j i złożonej, jak „Faust~'. Toteż zaskoczenie było ogól
ne: Nareszcie Opera Śląska osiągnęła niekwestionowany 
sukces. - Sukces tym cenniejszy, że uzyskany z tymi 
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samymi zespołami artystycz
nymi - tak rozpoczął recen
zję M. Józef Michałowski. 
Podobnie inni: Był to sukces, 
powiedzieć można, wbrew 
oczywistości, a nawet wbrew 
logice. Wiadomo przecież, że 
„Faust" to przede wszystkim 
opera dla śpiewaków, wiel
kiej miary. Jest to także o
pera wymagająca przestrzeni 
scenicznej ( ... ). Tymczasem 
Opera Sląska ma scenę szczu
plutką, a urządzenia tech
niczne prymitywne i przesta
rzałe. Także zespół solistów 
obecnie nie składa się z 
gwiazd pierwszej wielkgści 

ANTONI MAJAK - MEFISTO, ( ••• ). A _jed!1ak ... - pisaCJó-
1947 R. zef Kanski w „Ruchu Mu-

zycznym". 
Sukces ten był w pierwszym rzędzie rezultatem świet

nie rozumiejących się, trafnie dobranych realizatorów w 
składzie: Napoleon Siess - kierownictwo muzyczne, Mie
czysław Daszewski - inscenizacja i reżyseria, Wiesław 
Lange - scenograf.ia oraz Henryk Konwiński - choreo
grafia, którzy stworzyli widowisko zwarte i wyraziste, 
fascynujące plastyką obrazów i bogactwem zaskakujących 
efektów scenicznych. Nie tylko Leon Markiewicz zachwy
cał się znakomitą oprawą plastyczną Wiesława Langego: 
Nie pamiętam, czy byłem kiedy tak ukonentowany sce
nografią jakiegokolwiek przedstawienia Opery Sląskiej, 
jak tym i·azern. Recenzent „Poglądów" podkreślał niepow
tarzalną wizję całości, ale i liczne rozwiązania technicz
ne, w tym efekty świetlne (podświetlane podesty, kurty
na świetlna), które pozwalały dokonywać błyskawicz
nych zmian dekoracji . Z uznaniem L. Markiewicza spot
kała się reżyseria Mieczysława Daszewskiego, zarówno w 
prowadzeniu głównego wątku, jak i w operowaniu gru
pami ludzkimi. Te ostatnie zjawiały się na scenie głów
nie po to, by odśpiewać partie chóralne, brzmiące pod 
ręką Krystyny Swidrowej i Józefa Szulca wyjątkowo no
śnie, potężnie i czysto. Istotnym atutem artystycznym 
spektaklu była choreograf.ia Henryka Konwińskiego , któ
ry Stworzył wyjątkowo udany i tkwiący dobrze w kli
macie opery układ „Nocy Walpurgii. Jednak najwyższe 
wyrazy uznania przypadły Napoleonowi Siessowi. Jego 
to przede wszystkim zasługą jest nie tylko wydobycie 
wszystkich walorów partytury Gounoda, ale także nada
nie przedstawieniu określonej, wysokiej „temperatury" 
oraz utrzymanie przez cały czas wewnętrznego napięcia, 
sugestywnie udzielającego się widowni. Orkiestra pod je-
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go batutą grała nad podziw 
czysto i precyzyjnie -
stwńerdził Józef Kański. W 
t ym samym tonie pisali inni, 
samym tonie pisali inni -
np. M. Józef Michałowski : 
... dy rygent włożył tyle wysił
lm i talentu, że może śmiało 
powiedzieć, że odpowiada za 
właściwy dźwięk, za precy
zyjny rytm, harmonijne sto
sunki wyważonego brzmie
nia, za zgodną z intencjami 
zawartymi w partyturze i li
bretcie interpretację, za lo
giczną i mocną dramaturgicz-• • • BOGDAN PAPROCKI - W PAR-
me konstrukcJę kazdego ak- Tll FAUSTA, 1947 R. 

tu i całości dzieła. 
S tworzony w tych warunkach klimat artystycznego zry

w u udzielił się zespołom przede wszystkim czołowym 
solistom, spośród których najwyiższe oceny zyskali: 
Zbigniew Platt - w partii tytułowej stworzył sugestywną po
stać starego i młodego Faiusta, a przy tym prezentował głos świe
ży, ciepły, pełen wyrazu, zwłaszcza w scenach lirycznych; Ma
rina Hristowa-Klimek, której .Małgorzata była pełna lirycznego 
wdzięku i dramatycznej ekspresji, wreszcie demoniczny w par
tii :v.Iclista Eugeniusz Kuszyk. Poważne atuty zaprezentowali tak
że wykonawcy z drugiej obsady: Henryk Kosmowski - Faust, 
Kazimierz Wolan - .Mefisto i Ewa Karśkiewicz - Małgorzata 
(satysfakcjonował jej głos o rozległej skali, jej muzykalny śpiew 
- L. Markiewicz). Jak zawsze wspaniała wokalnie i aktorsko 
była Zofia Wojciechowska - Marta (w drugiej obsadzie: Halina 
Korner), dojrzałą sz.tukę prezentował w partii Walentego Stani
sław Bursztyński (udanie zadebiutował w tej roli, jeszcz.e stu
dent, Jan Wolański). Sugestywną postać stworzył Jan Łukowski 
(Wag ner), z uznaniem i uwagą spotkał się debiutujący w ope
rze młody tenor Jan Ballarin (Siebel). 

Te n spektakl cieszył się ·ogromnym wzięciem, doczekał 70 pre
zentacji i tylko z powodu poważnych zmian kadrowych w zes
ppłach Opery Sląskiej uz.edł przedwcześnie ze sceny. Premiera 
,;Fausta" w dniu 26.VI.1971 r. okazała s.ię datą przełomową -
i otworzyła drugą kadencję Napoleona Siessa w Operze Sląskiej, 
najdłuższą w dziejach tej sceny, pełną wielu wybitnych osiągnięć. 

KOLEJNA, TRZECIA REALIZACJA, przypada na czas 
całkowicie . odmienny i dochodzi do skutku ze znacznym 
opóźnieniem z powodu pogłębiających się trudności finan
sowych, trapiących polską kulturę. „Faust" w· inscenizacji 
Bogdana Hussakowskiego miał wejść na scenę w czerwcu 
1991 roku. Niestety, odbył się jedynie pokaz koncertowy 
opery Gounoda. I gdy wydawało się niemożliwością wpro
wadzenie do re;>ertuaru tej óczekiwanej premiery - z po
mocą Operze Sląskiej przyszedł Śląski Sejmik Samorządo
wy. wspierając realizację odpowiednią dotacją. A więc po 
21 latach po raz trzeci „Faust" na bytomskiej scenie. gdy 
wi~ iu już zwątpiło w realizację tego dzieła. (T.K.) 
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TREŚĆ LIBRETT A 
Akcja rozgrywa się w Niemczech w XVI w. 

AKT I (n1::izwany też prologiem) 

Jest noc. Stary mędrzec, doktor Faust, siedzi samohrt 
w swej pracowni, zatopiony w posępnych rozmyślan iach. 
Ogarnął już całą dostępną człowiekowi jego epoki wiedze 
i dostrzega teraz jej nicość, czuje daremność swych badań, 
bezużytecznoś wysiłków (monolog Rien! en vain jinterroge). 
Nie oczekując już nic od życia, F1::iust postanawia przekro
czyć próg śmierci i sięga po kielich z trucizną. W tej chwili 
jednak zza okna dobiega chóralny śpiew, sławiący piękno 
budzącej się natury w świtający włośnie dzień wielkanocny. 
Samobójcze myśli odstępują mędrca, lecz ogarnia go ż1:i l za 
utraconą młodością, za nieznanymi · radościami i raz.kosz.a
mi. W chwili ostatecznej . rozpaczy Faust wzywa sząta na, 
i oto zjawia się wysłannik piekieł - Mefistofeles·. Ofiaruje 
on Faustowi bogactwo, sławę i potęgę. Faust jednak prag
nie tylko - młodości... SZl'.Jtan przystaje, lecz w zamian 
żąda duszy Fausta po jego śmierci. Gdy mędrzec waha się, 
Mefisto w czarodziejskim zwierciadle ukazuje mu wizję pię
knej Małgorzaty, obiecując jej miłość. Faust, oczarowany, 
zg1:rdza się na warunki Mefista i podpisuje podsunięty cy
rograf (duet O merveille!). 

AKT 11 
Poza murami miasta rozpoczęła się zabawa ludowa z 

okazji świąt Wielkanocy. Sudenci śpiewają wesołą pieś.1 
o winie, żołnierże - o zdobywaniu serc dziewczęcych, 
dziewczęta kokietują chłopców, starsi obyWl:rtele spacerujq 
nad brzegiem rzeki. Żołnierze mają włośnie wyruszyć na 
wojnę. Jeden z nich, Walenty, martwi · się, iż musi zostawić 
swą ·.siostrę, Małgorzatę, samą i bez opieki (aria Avant de 
quitter ces lieux). Jego przyjaciel, student Siebel, obiecuje 
czuwać nad Małgorzatą. Nadchodzi Faust, teraz jt.1ż piękny 
młodzieniec. Towarzyszący mu Mefisto wprasza się wnet 
do wesołego grona, intonując pół szyderszą Pieśń o Złotym 
Cielcu (Le veau d'or), następnie zabawia zebranych wróż
bami, wreszcie uważając, iż wino, które p_iją zebrani, jest 
zbyt niskiego gatunku, zamienia je na szlachetne. Wa lenty 
domyśla się, kim jest tajemniczy elegant, i gdy Mefisto 
wznosi ironiczny toast ku czci jego siostry, porywa za broń 
i rzuca się na intruza, lecz miecz jego łamie się nagle w 

28 

powi etrzu. Widząc, że tajemniczy przybysz rozporządza siłą 
nieczystą, Wolenty i jego towarzysze odwracają swe mie
cze rękojeściami do góry - przed wyobrażonym w ten spo
sób znakiem krzyża szatan ustępuje. Wśród zebranych uka
zuje się Małgorzata. Faust zbliża się do niej, ofiarowując 
swe towarzystwo, jednak młodo i skromna dziewczyna od
trąca zaloty obcego mężczyzny. Zabawa trwa dalej - akt 
kończy się słynnym Walcem. 

AKT Ili 
V/ ogrodzie przed domem Małgorzaty zjawia się zakocha

ny w niej Siebel, by złożyć na progu wiązkę kwiatów (aria 
Fa itez - lui mes aveux - Kwiatki1,I powiedzcie jej), które 
jednak więdną natychmiast pod wpływem tajemniczej siły. 
świeżość przywraca im dopiero pokropienie wodą święconą. 
Nadchodzi Faust i Mefisto. Szatan, drwiąc ze skromnego 
bu~i eciku Siebie, oddala się, pozostawiając Fausta jakby 
nieco zmieszanego spokojem 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 szlo
chetniejsze instynkty, waha się przed zrealizowaniem swych 
pragnień, lecz Mefisto nie doje mu czasu do namysłu i od
ciq~'° w głąb ulicy, bo oto zbliża się Małgoł'Zota. Zasiada 
ono przy kołowrotku, śpiewając storą Pieśń o królu z Thule, 
myśli jej jednak zajęte są wciąż pięknym młodzieńcem, któ
ry próbował zbliżyć się do niej podczas zabawy. Znajduje 
bukiecik Siebie, a następnie skrzynkę z klejnotami, w które 
stroi się z dziecinną radością, nie przeczuwając, jokie po
kusy kryje w sobie ten skarb (ario „z klejnotami" Ah, je 
ris de me voir si belle en ce miroir). Gdy teraz zjawia się 
Faust z nieodstępnym Mefistem, słodkie jego słowa bez 
trudu już torują sobie drogę do serca młodej dziewczyny. 
Mefi sto zabawia jej przyjaciółkę, sti::irą plotkarkę Martę, nikt 
więc nie przeszkadza młodym. Szatan rzuca czar no kwia
ty, aby. rozkwitły i wonią swą upoiły ich zmysły (inwokacja 
li etait temps). Zapada zwolna noc, Małgorzata żegna Fau
sta - do jutra. Jednak Mefisto zna dobrze tajemnice serc 
dziewczęcych. Zatrzymał doktora niedaleko domu. Niedłu
go czekają - w oknie stanęła Małgorzata, wzywając uko
chnego. F1oust biegnie ku niej i wdarłszy się no balkon, zni
ka w ciemnościach izdebki. 

AKT IV 
Odsłona 1. Faust rychło opuścił Małgorzatę. Dawne przy

jació łki śmieją się z jej nieszczęścia i upadku. Nie ma.że 
nieszczęśliwej pocieszyć nawet wierny Siebel. Małgorzato 
chce szukać ukojenia w modlitwie, lecz i w kościele zjowia 
się przy niej Mefisto - wypomina utraconą niewinność i 
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budzi coraz straszniejsze wyrzuty sumienia. Małgorzata pró
buje złączyć s.wój głos ze śpiewem wiernych, w koście le, 
lecz gdy Mefisto znów brutalnie przerywa jej modlitwę, pa
da zemdlona. 

Odsłona 2. Przy dźwięk1'Jch marsza powracają i z wojny 
żołnierze (chór Gloire immortelle). Z ostrożnych, pełnych wa
hania słów Siebla dowiaduje się Walenty smutnej' prawdy" 
o siostrze. Zjawienie się Fausta, który nie mógł oprzeć się 
chęci ujrzenia raz jeszcze Małgorzaty i szydercza s.ereni'Jda, 
jaką śpiewa pod jej oknem towarzyszący Faustowi Mefisto 
(Vous qui faites l'endormie), dopowiadają Walentemu resz
tę. Wyzywa więc do walki uwodziciela, jedn1"Jk broń Fausta, 
wspomaganego przez szatana, rani go śmiertelnie~. Odwra
cając z pogardą pomoc Małgorzaty, która przerożonr,> od-: 
głosem walki wybiega z domu, Walenty umiera, przeklina-' 
jąc swą występną siostrę. " 

AKT V 
Odsłona 1: Na dzikim, odludnym uroczysku, wśród skal-· 

nych złomów i rosnących gdzieniegdzie smutnych ·cypry.:..: 
sów, oświetlone mdłym blaskiem księżyca błądzą . dusze po
tępione. Jest to tcjemnicza i niesaniita Noc Walpurgii. (Ten ' 
fragment, typowo widowiskowy, nic nie wnosi do samej ak
cji, dlatego· też bywa często opuszczony, szczególnie gdy· 
wystawia się Fausta na małych scenach), Mefistofeles przy
wiódł tu Fausta, by wygnać z jego serca: pomięć o Małgo
rzacie. Na znak szatana przed oczami Fausta · zjawia się 1 

roztańczony · korowód· n1::ijpiękniejsiych · kobiet · sforożytności.1 
Jest wśród nich Helena trojańska·; · urocza Fryne i wiele in- : 
nych. Lecz Faust powraca wciąż'• myślą do swojej jedynej 
miłości. I oto nagle wśród tłumu kusicielek ukazuje się smu- , 
tne widmo Małgorzaty ze skrwawioną· jakby od uderzenia 
toporem szyją. Faust rozk1"Jzuje Mefistofelesowi śpieszyć na 
ratunek nieszczęśliwej. 

Odsłona 2. Na pół obłąkana z rozpaczy Małgorzata, os
karżona o zbrodnię dzieciobójstwa, wtrącona zc)stała do 
więzienitJ. Mefisto, wykradłszy klucze dozorcy, wprowadza . 
Fausta do jej celi. Głos kochanka na chwilę przywraca Mot-· 
gorzacie przytomność; gdy jednak Faust namawia ją do 
wspólnej ucieczki, nieszczęśliwa zdaje się już go nie sły
szeć. Mefisto ni"Jgli do pośpiechu - dzień zaczyna wsta
wać i lada chwila miasto będzie się budzić. Małgorzata od
trąca jednak pomoc złego ducha, odtrąca również Fausta, 
i z gorącą modlitwą na ustach umier'O. „Osądzona" - wo
ła Mefisto triumfalnie. „Zbawiona" - odpowiada z góry 
niebiański chór. I oto podczas gdy szatan wraz z Faustem 
zapad1'Jją się w piekielne czeluście, wyzwolona dusza Mał
gorzaty unosi się ku niebu. 
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