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Charles Gounod » FAUST« 

Marek Weiss-Grzesiński 

Wierzę w magiczną siłę arcydzieł polegającą między innymi na tak skom
plikowanej strukturze poetyckich znaczeń , że pozostawiają one nieograniczone pole 
możliwości interpretacji i tłumaczenia związków opowieści z naszym ludzkim 
światem . ..Faust" Goethego jest arcydziełem uznawanym powszechnie i bezapela 
cyjnie. „Faust" Gounoda jest arcydziełem uznawanym przez nielicznych i po
wszechnie kwestionowanym. Należę do tych nielicznych i realizując po raz kolejny 
ten utwór będę się spierał z tymi, którzy uważają, że w tej operze poza kilkoma 
znakomitymi przebojami lekkiej, łatwej i przyjemnej muzyki niewiele jest spraw 
godnych wysiłku intelektualnego i porywanie się na jakąś osobistą interpretację jest 
błędem . Tradycja wystawiania tej opery zepchnęła ją do grupy popularnych 
widowisk o bajkowej fabule i formie schlebiającej gustowi widza nawykłego do 
trawienia sztuki bez wysiłku . a domagającego się przy tym szacunku dla swojej 
uświęconej przez demokrację przeciętności. Wiele osób uznało ten stan za normalny 
i nie widzi powodu, by w tym powszechnym odczuwaniu coś zmienić . A jednak 
warto rzecz całą ponownie zrewidować. Może analizując krok po kroku zamierzenie 
Gounoda udałoby się dotrzeć do jego prawdziwych i wspaniałych osiągnięć 
i zobaczyć i.ego „ Fausta" jako szczególny, osobisty i bardzo odpowiedzialny rodzaj 
1nterpretaCJ1 goethowskiego dramatu. Nawet jeśli niektórym wyda s ię ona zbyt 
katolicka i za mało uniwersalna w stosunku do oryginału . to jednak jest to 
interpretacja godna analizy, wysiłku intelektualnego i szacunku . Do tego właśnie 
pragnąłbym przekonać publiczność swoją inscenizacją . Wierzę. że utwór ten został 
potraktowany przez twórcę jako rodzaj moralitetu . Wszelkie skróty i przesłania służą 
nadrzędnemu celowi. którym jest próba odpowiedzi na pytania o naturę i po
chodzenie zła i o naszą indywidualną w tej materii odpowiedz ialność . Głęboko 
wierzący kompozytor potraktował poemat jako punkt wyjścia dla swoich własnych 
wywodów i aktów wiary dotyczących zbawienia i przedziwnej natury miłosierdzia 
bożego . Nie miejsce tu na pełną wykładnię tych poglądów. Chcę tylko namówić do 
uważnego odczytania całego utworu z założeniem . że tkwi w nim poważne 
przesłanie . któremu z całych sił będziemy się starali naszym spektaklem służyć. 
N iezbędna jest do tego inscenizacja odrzucająca bajkowy schemat i przybliżająca 
osoby dramatu do naszych współczesnych odczuć i problemów. Pod tym kątem 
spróbuję w skrócie opowiedzieć treść spektaklu . Inscenizacja jest przec i eż wyob
rażeniem sobie świata . w którym rzecz cała mogłaby się zdarzyć. Stworzyć trzeba 
odrębny świat. gdzie śpiew staje się jedynym możliwym środkiem porozumiewania 
się ludzi ze sobą i z Bogiem. Świat nierealny, fantastyczny. a przecież tak często 
odpowiadający jakiejś konkretnej rzeczywistości Ta rzeczywistość nie zawsze musi 
zgadzać się dokładnie z tym jak widział ją kompozytor. Trzeba ją wywieść z muzyki 
a nie z didaskaliów. 
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Często budzi to sprzeciw i zdumienie. Najwięcej kontrowersji wywołuje zawsze 
przenoszenie akcji w inną epokę , niż to ustala libretto. Wydaje się taki zabieg zwykle 
przejawem nonszalancji inscenizatora i nadmiernego poczucia własności wobec 
dzieła. A jednak ten zabieg wynika często z głębokich i uzasadnionych pobudek. 
Często powodem jest nieprzystawalność warstwy muzycznej do historycznego 
kostiumu. Tak jest i tym razem. Wystarczy zobaczyć na scenie walca z drugiego aktu 
tańczonego i śpiewanego przez średniowiecznych rycerzy. żeby ulec pokusie 
przybl. iżenia epoki akcji do epoki muzyki . Symbole i znaki poetyckie inaczej 
fu .nkcjonowały w czasach Gounoda. inaczej teraz. Czas biegnie szybciej i więcej 
wiemy o człowieku . Teatr starzeje się bardzo szybko. film jeszcze szybciej . Wciąż 
trzeba odnawiać nasze spojrzenie na mity utrwalone w .kulturze w określonych 
warunkach. Tylko prawo moralne i tęsknota do Boga powstają te same. Wszystko 
wygląda staroświecko i nieprawdziwie jeśli nie zostanie przedstawione tak. żebyśmy 
zobaczyli to jak gdyby po raz pierwszy. Tylko muzyka się nie starzeje i Bach jest 
wc1ąz tak samo współczesny jak Penderecki . To jest jedna z wielkich tajemnic 
opery i jej dwoistej natury. Dlatego dzisiaj starą hi storę o Fauśc ie tak będziemy 
opowiadać : 

Nie czarnoksiężnik i mag, ale zmęczony. cierpiący mędrzec umiera w najgorszym 
z mozl1wych miejsc. tam. gdzie umierać będzie większość z nas - w szpitalu. Śmierć 
trzyma go już długo w swojej poczekalni. gdzie nie ma już żadnej nadziei ale też nie 
ma j~szcze wybawienia od strachu i cierpień . Przeżył bogate życie. ale nie napotkał 
w nim niczego. co stanowiłoby jakąś wartość w tych najgorszych dla człowieka 
chwilach . Ni~ spotkał też Boga na swojej długiej drodze. Jest samotny i czuje się 
oszukany. A jednak wspomnienia urody życia nie pozwalają mu targnąć się na nie 
1 powstrzymują jego wolę śmierci . Wzywa Szatana jako jedynego możliwego 
sojusznika w zal u. rozgoryczeniu i wściekłości . Kiedy ten przybywa i pyta o to jedno 
najwa~ni.ejsze .pragnienie Faust oświadcza . że chce raz jeszcze powrócić do naiwnej 
młodosc1. by jeszcze raz przezyć oszołomienie miłością. tą jedną chwilą miłości . • 
w której spada na człowieka zapomnienie wszystkich lęków i nieszczęść . Jedynie 
młodość pozbawiona odpowiedzialności potrafi ofiarować człowiekowi ten bez
cenny dar otumanienia i radosnej, zdrowej utraty rozumu. Mefisto przenosi go 
w świat młodości . Jest to świat romantyczny, zapalczywy, beztroski . Znajdujemy się 
na weselu Brandera. po którym on i jego koledzy wyruszyć mają na wojnę . Mefisto 
:rvrzuca Fausta w sytuację optymalną dla swoich planów. Wybiera takie miejsce 
1 czas. w którym ludzie rozstają się, osłabiając łączące ich więzi . Kiedy mężczyźni 
opuszczają kobiety. by iść zabijać. zło zyskuje moc i rozsiewa swoje ziarno. 

Walenty, brat Małgorzaty prosi Boga o opiekę nad siostrą. nie ufając deklaracjom 
jej wielbiciela Siebla. którego dziwna. dwoista natura nie pozwala mu wziąć udziału 
w wojennej wyprawie. Mefisto niweczy powagę wspólnej modlitwy. Śpiewa im 
pieśń o władzy zła nad człowiekiem i upija ich winem, w które przemienia wodę 
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Charles Gounod »FAUST« 

by Marek Weiss-Grzesiński 

I do believe in the magie powers of a masterpiece They result. among others. from 
an intricate structure of poetic meanings that leave unlimited possibilities to 
interpretet and to explain the links between the story and our human world. 
„Faustus" by Goethe is a masterpiece acclaimed generally and unconditionally 
„Faustus" by Gounod is a masterpiece acclaimed by a precious few and generally 
contested. I happen to belong to those few. and in my next production of this piece 
I will argue with those who think that in this opera. besides several brillant hits of 
light. easy music. there are hardly any matters worth an intellectual effort. and thus 
every attempt at a personal interpretatio n mu st be a mistake. The tradition of staging 
this opera has pushed it down among popular shows with fairy-tale plots and forms 
catering to the tastes of spectators used digesting art effortlessly. and yet demanding 
respect for their mediocrity consecrated by democracy. Many have accept this as 
a norm and can not see the reason why changing anything in the general feeling. And 
yet the matter is worth being reassessed again. Perhaps by analyzing Gounod's 
intention step by step on co u Id appreciate his really wonderful ach ievements and see 
„Faustus" as a special. personal and very responsible kind of interpretation of 
Goethe's tragedy. Even if same should perceive it as being too catholic and not 
universal enough in relation to the original. this interpretation stil I deserves analysis. 
intellectual effort and respect. Th is is what I would like to convince the public of with 
my production. In my opinion this piece was created as a kind of maral play. All the 
abridgements as messages serve a primary goal which is to try to answer guestions 
about the nature and origin of evil and our own individual responsibility in this 
respect. The composer. a true beliver. u sed the poem as a starting point for this own 
reasoning and the acts of faith concerning salvation and the miraculous nature of 
God's mercy. This is not a place to expound on these nations. I just want to 
encourage the audience in a careful interpretation of the whole poem assuming 
important message which our play will attempt at serving as best we can. Here one 
needs staging that rejects a fairy-tale scenario and brings the characters closer to our 
modern feelings and issues. Bearing this in mind. I will try to tell you the summary of 
the plot After all. staging a play means imagining a world where the action could 
take place. A separate new world needs to be created. where singing becomes the 
only possible means of communication between men and Gad. A world so unreal 
and fantastic. and yet so often corresponding to a specific reality. Th is reality is not 
always bound to match exactly the composer's view. lt has to be drawn from music 
and not the comments. This often stirs up resistance and surprise The most 
controversy is always eau sed by shifting the plot to a period different than that set by 
the libretto. Such a manipulation usually seems to indicate the producer's nonchalance 
and excessive possessivenss towards the play. And yetit stems occasionally from 
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profund and well-founded motives. The music often does not match the historical 
costume. Th is happens to be the case here. lt is enough to see act two waltz danced 
and sung by medieval knights in order to be tempted to bring period of the plot closer 
to that of the music. Poetica! symbols and sings did work differently in Gounod's 
times than they do nowadays. The time is moving faster and we know mare about 
human nature. The theatre is growing old extremaly quickly. the filmy even guicer. 
We have to renew continually our perception of myths as they have been preserved 
in culture under given circumstances. The only values that stay intact are the mora I 
law and longing for Gad. Everything looks oldfashioned and old if it cannot make us 
see things afresh. lt is music only that does not age, thus Bach will always be 
Penderecki 's contemporary. Th is is one of the great mysteries of the opera and of its 
dual nature. and this is why today we will retell the old story of Faustus as follows: 

Not a wizard and magician. but a tired. aching thinker is dying in the worst possible 
place. where most of us will die: in a hospital. Death has been keeping him for a while 
in her antechamber where there is no mare hope left but no rescue from fear or 
sufferings either. He has lived a rich life but has not enccountered anything that 
could constitute a value in these worst moments. He has not met Gad on his long 
journey. He is lonesome and feels betrayed And yet reminiscences of life's charms 
do not let him shorten it and contain his longing for death. He cal Is Satanas his only 
poss i ble ally in grief. bitterness and anger When Satan arrives and asks about his one 
most important desire. Faustus declares he wants to return to his naive youth once 
mare and to relive once again the intoxication with love. that one moment of love 
which makes man forget all his anxieties and misfortunes. Youth only, free from all 
responsibilities. can offer man that invaluable gift of bedazzlement and a happy 
healthy loss of mind. Mephisto transports him into the land of youth lt is a land full of 
romance. pass i on. light-heartedness We are witnessing Brander's wedding. soon to 
be followed by Brander and his companions going to war. Mephisto plunges 
Faustus into a situation that suits his projects best. He picks sucha place and time 
when people part. weakening the ties that bind them. When men leave women to go 
and kill, the evil gains power and spreads its seeds. Valentin. Margaret's brothers. is 
imploring Goci to protect his sister. distrusting the declarations of her beau Siebel 
whose strange dual nature does not let him take part in the campaign Mephisto 
destroys the solemnity of communal prayer. He sings the song of the grasp of evil 
over men and he intoxicates them with water turned into wine. his usual parady of 
God's acts and teaching. However. his power and might are a sham. He can break 
swords but he car:iriot defy the Cross. 

Mephisto stays with Faustus among lonely women stupefied with their freedom. 
while men leave for the crusade convinced of the decay of the powers of evil. 
Surrounded by dancing women. Faustus is trying to win Margaret's affection but we 
can see her from the very beginning as a vestal of values and an incarnation of virtues. 
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Siebel is waiting under Margaret's window. He is the personification of 
imperfection and incompetence. the loca I duffer who - u nable to participate in the 
campaign-awaits with a bouquet of flowers a chance to offer his muddled feelings 
at the feet of the one who is the embodiment of perfection and beauty. Mephisto 
jeers at the poor Siebel as he does at everything else. And yet he gets him out of 
Faustus' way. scenting a rival in the man who, with all his defect. possesses the 
uncontested quality of a good and noble heart. 

Margaret is left alone. exposed to the temptations and the power of love of the 
rejuvenated Faustus. Symbol ie devil's jewels weaken her criticism. The shine of gold 
dazzles her in a peculiar way, she finds it difficult to distinguish between good and 
evil, truth and lies. Th is is what Margaret's great aria is all about. provided we probe 
its magie sense. 

The scene of double courtship that follows is like a love duet seen trough 
a distorting glass. The duplicity of Faustus promises. the hypocrisy of his 
declarations are counterpinted by the duet of Martha and Mephisto. who travesties 
as usual the gift of love. The more honest Faustus enchantment with Margaret's 
beauty and purity, the more brutal Mephisto's jeering at his emotions. Satan reminds 
us that Faustus' love is tarnished with the sin of falsehood as long as the rejuvenated 
man does not reveal his true identity. 

However. when Faustus succumbs to Margaret's chastity and gives up con
quering her. Mephisto intervenes and. concealed. shows the „true" nature of the 
innocent maiden. By unraveling her natura! instincts he abandons her to helples
sness in the face of a carnal temptation He has succeeded once again in making 
dupes of those around. He convinced Faustus that the real Margaret follows the call 
of the flesh. He convinced Margaret that she can not defend herself since her des i res 
have been unmasked. Satan exults. 

Part li. Many months have elapsed The period of happy elations is over. Margaret. 
disgraced and abandoned. is praying at church for forgiveness. But it is where on 
should feel most secure that the evil concentrates its efforts to deprive on of the hope 
for mercy and grace. The closer to Goci. the more active and perfidious Satan gets. lt 
is only at this moment that it becomes elear who Maphisto's real target is: not the old 
Faustus. whose soul is an easy and obvious catch. but Margaret. with her purity, 
trusting faith and a noble heart. Faustus is just a tool to capture Margaret's soul. 
„There is no mercy or pity for you You will be damned". declares Maphisto to the 
terrified sinner. 

The men are returning from the campaign. They are returning to their women 
tired and frightened of their freedom. Valentin meets Siebel and wants to 
accompany him to his sister's as soon as possible. Once he becomes aware of the 
disaster. he flares up. Siebel implores him to cool his emotions with prayer before 
reaching a decision. 
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Mephisto shows up in the church again a long with his corrupt apprentice In order 
to provoke Valentin. he sings over the praying man his blasphemous serenade. 
A fight erupts and Margaret's brother is killed by Faustus hand. Dying he lays his 
sister under a curse blaming her for his death and depriving her of a last ho pe of Goci 
absolving her from sins. Everybody is moved by Valentin 's curse and condemns him 
unequivocally One must not relieve Goci of judging men. One must not condemn. 
leaving no hope of mercy and salvation. 

The night sets in. Mephisto invites Faustus into his kingdom. He wants to prove to 
Faustus that even in a tempie he is the true master. He animates and desecrates the 
statues of saints; treating them as pieces of sculptured wood and forcing them to 
perform unbridled ca pers. There is no sancitity. no sacrum. no Church - thus. there 
is no Goci. Satan reigns over the world. The evil triumphs unimpeded. Faustus. in 
despair. turns to the only value left in his life - to love. He summons Margaret's 
image and escapes with his misery under her care. 

We enter the prison where Margaret is awaiting deat for her crime of infanticide. 
Faustus attempts to rescue her. He cannot conceive that Margaret needs quite 
a different liberation. Condemned by all. the tormented. insane woman finds enough 
mora! strength to reject freedom offered by Faustus. „Who is that standing beside 
you?". she asks. „lt's a demon! Get rid of him! Leave me alonel I despise you!" She 
sees Faustus as he really is. She has not lost God's most important gift. the gift to 
distinguish between good and evil. „ Damned!" , Mephisto pronounces hastily over 
dying Margaret. „Savedl", the heavenly voices answer him in the apotheosis of 
Christ the Redeemer who. through the martyrdom of his death, has taught us the 
truth about God's Mercy and Love. 

by Marek \/\€iss- Grzesiński 
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Charles Gounod »FAUST« 

Janusz Cegiełła 
CHARLES GOUNOD 

(1818 - 1893) 

„Nie znamy dokładnie życia i działalności historycznego Fausta . Georg (czy 
-wedle innych źródeł - Johannes) Faust urodził się w wirtemberskiej miejscowo
ści Knittlingen około roku 1480. Z różnych. często sprzecznych źródeł wyłania się 
postać dość osobliwa. w której splatają się w całość trudną do rozwikłania rysy 
uczonego parającego się literaturą i filozofią starożytną. szarlatana posługującego 
się magicznymi sztuczkami. lekarza. awanturnika i obieżyświata. W swoim nie
spokojnym życiu wędrownym przebywał w różnych miastach niemieckich. Miał być 
najpierw nauczycielem w Kreuznach. Później przebywał w Heidelbergu . Erfurcie. 
w Wittemberdze. Ingolstadt. Według przypuszczeń - trudnych do sprawdzenia · 
- bawił i w Krakowie. Michał Wiszniewski. autor dzieła Historia literatury polskiej 
(1840 - 7 845). pisał (tom VI): «Zdaje się. iż niektórzy z akademików krakowskich 
po kryjomu magią trudnili się. a u jednego z nich sławny tego wieku czarnoksiężnik. 
doktór Faust. magii wyuczył się». Nigdzie dłużej miejsca nie zagrzewał. Zmarł 
w miasteczku Staufen (Schwarzwald) w roku 1539 lub 1540. Już współcześni 
otoczyli jego życie legendą czarnoksiężnika. który zawarł pakt z diabłem. zyskując 
w ten sposób siły nadprzyrodzone" 1

. 

Wielki poeta niemiecki Johann Wolfgang Goethe nie był pierwszym. którego 
zafascynowała legenda faustowska. Przed nim kilkunastu innych autorów, po
czynając od Johanna Spiessa w 1587 roku 2

• podejmowało ten temat z mniejszym 
lub większym szczęściem. Goethe stworzył ze swego Fausta arcydzieło na miarę 
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Iliady i Odysei, Boskiej Komedii czy Hamleta. N ie też dziwnego. że do jego tekstu się
gnęli niebawem również kompozytorzy pragnący nadać Faustowi wymiar muzyczny 

Pierwszym z nich był polski muzyk. utalentowany dyletant. książę Antoni 
Radziwiłł (1775 - 1833). namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego po 
rozbiorach. Jego opera Faust. napisana w latach 181 O - 1831. jest dziełem 
niesłusznie zapomnianym, kryje bowiem w sobie wiele dowodów autentycznej 
inwencji Tego samego zdania był zresztą młody Chopin. którego gustowi muzycz
nemu trudno nie ufać. W liście z Warszawy z 14 listopada 1829 roku do Tytusa 
Woyciechowskiego pisał (o księciu Radziwille): „Pokazywał mi swojego Fausta 
i wiele rzeczy znalazłem tak dobrze pomyślanych. nawet genialnych. żem się po 
namiestniku tego spodziewać nie mógł". Faust księcia Antoniego cieszył się 
zasłużoną estymą wśród współczesnych. także u Goethego Była to jedyna muzyka 
do jego Fausta. którą osobiście zaakceptował. Mamy nadzieję, że nie tylko przez 
snobizm świeżo upieczongo szlachcica„. 

Charles Gounod był już dziesiątym bodajże. po Radziwille. kompozytorem. który 
nawiązał w swej twórczości do Fausta Goethego. Swoją operę Faust et Marguerite. 
we d ł u g pierwszej części tragedii niemieckiego poety. skomponował w latach 
1852 - 1859. Podkreślam to we d ł u g, bo było z tym trochę komplikacji. 
Francuscy autorzy libretta: Jules Barbier i Michel Carre potraktowali arcydzieło 
Goethego nieco zbyt szorstko i po wielu odważnych amputacjach pozostawili 
jedynie wątek romansowy. Faust pozbawiony swojej warstwy filozoficznej nawet 
Gounodowi musiał się wydać ubogi. bo pierwszej wersji swojej opery wolał nadać 
tytuł „wymijający". właśnie Faust i Małgorzata. 

Opera w ogóle rodziła się z przeszkodami Kiedy partytura była już w połowie 
gotowa. dyrektor Theatre-Lyrique w Paryżu Edouard Leon Carvalho wycofał się 
z obietnicy wystawienia dzieła. ponieważ inny teatr paryski wystąpił właśnie 
z premierą Fausta Goethego w formie melodramatu. Potem jednak - Gounod 
napisze tymczasem na jego zamówienie operę komiczną Lekarz mimo woli wg 
Moliera - Carvalho zmienił zdanie. zaakceptował Fausta i Gounod mógł przystąpić 
do finalizacji swego utworu. 

Pierwsza wersja opery. z dialogami mówionymi prozą. wystawiona została 19 
marca 1859 roku na scenie Theatre-Lyrique w Paryżu. z żoną dyrektora. Marie 
Miolan-Carvalho. w partii Małgorzaty. Sukces był połowiczny Paryżanom opera 
wydała się „zbyt niemiecka" i „mało melodyjna". a wielki kompozytor niemiecki 
Richard Wagner. który pracował właśnie nad swoim arcydziełem. dramatem 
muzycznym Tristan i Izolda. stwierdził ni mniej, ni więcej. że zarówno tekst. jak 
i muzyka opery Gounoda są po prostu śmieszne' Dodajmy, że żaden z wydawców 
nie kwapił się do wydania partytury drukiem. 

W Niemczech. ojczyźnie Goethego, po pierwszym wystawieniu opery Gounoda 
w Darmstadt 15 lutego 1861 roku zaprotestowano przeciwko tytułowi. zarzucając 
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autorom libretta. zresztą nie bez pewnej przesady, profanację arcydzieła Goethego. 
Dlatego zmieniono wówczas tytuł na Margarete (Małgorzata). przy którym Niemcy 
trwają do dnia dzisiejszego. choć na całym świecie używa się już powszechnie 
skróconego tytułu Faust. 

W Polsce Fausta wystawił po raz pierwszy Teatr Wielki w Warszawie. w sześć lat 
po prapremierze paryskiej, 16 września 1865 roku (roku prapremiery Strasznego 
dworu Moniuszki). Włoską wersję językową opery wyreżyserował Matuszyński. 
Scenografię przygotował Sachetti. a dyrygował Ouattrini. 

Dziesięć lat po prapremierze. 3 marca 1869 roku. Grand Opera w Paryżu wystawiła 
dzieło Gounoda po raz wtóry. Z tej okazji kompozytor zastąpił recitativa mówione 
prozą - śpiewanymi. dopisał w I akcie Chór żołnierzy i Modlitwę Walentego. 
tudzież. wychodząc naprzeciw panującej w tym teatrze modzie. dokomponował 
finałowy akt baletowy Noc Walpurgii. W tej definitywnej już formie Faust odniósł 
ostateczne zwycięstwo i do dziś należy do najczęściej wystawianych „reper
tuarowych" oper wszystkich teatrów muzycznych 

Najpełniej zarysowaną. najbardziej krwistą i pełną życia postacią opery nie jest 
jednak bohater tytułowy, a Mefistofeles. ambasador piekieł we własnej osobie. 
Wspaniałą tę partię basową wyposażył Gounod w dwa numery wokalne cieszące się 
nadzwyczajną popularnością. Pierwszy to rondo Le veau d'or (Cielec złoty) z 11 aktu 
- hymn na cześć wszechwładnej potęgi złota. Drugi to szydercza Serenada z drugiej 
odsłony IV aktu Vous qui faites /'endormie (Pam~ która zasnęłaś). śpiewana przez 
Mefistofelesa pod oknami Małgorzaty już uwiedzionej i porzuconej przez Fausta. 

Nie są to jedyne „przeboje" tej opery. bo należałoby wymienić jeszcze sławną Arię 
Małgorzaty z klejnotami z 111 aktu i melodyjnego walca z muzyki baletowej. Ale dla 
ogromnej większości słuchaczy właśnie Mefisto i jego strofy są głównym znakiem 
rozpoznawczym Fausta Gounoda. 

„ Przeboje mist rzów ", W -w a 1987 

1 Jan Zygmunt Jakubowski. W kręgu faustowskiej legendy, Program drukowany Teatru Wielkiego 
w Warszawie. 6 kwietnia 1966. 

2 Johann Spiess. Historia o doktorze Janie Fauście. szeroko okrzyczanym guślarzu i czarnoksięż
niku. Frankfurt nad Menem 1587 
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Aleksandra Konieczna 

CHARLES FRANCOIS GOUNOD 
Gounod [gun'o] Charles Franc;;ois. *17 VI 1818 Paryż. t 18 X 1893 Paryż. 

francuski kompozytor. Ojciec Gounoda. Franc;;ois-Louis. był malarzem. matka. 
Victorie z domu Lemachois- pianistką. uczennicą L. Adama. Osierocony przez ojca 
w wieku 5 lat pozostał Charles pod wyłączną opieką matki. która była też jego 
pierwszą nauczycielką muzyki. Od 1829 edukacją muzyczną chłopca zajął się A 
Reicha. Na ten okres przypadają pierwsze wrażenia Gounoda związane z operą 
Otellem Rossiniego i Don Giovannim Mozarta. 1836 Gounod wstąpił do konser
watorium paryskiego. gdzie kształcił się pod kierunkiem J Halevy'ego (kontrap.). J 
F. Lesueura i F. Paera (komp.) oraz P Zimmermanna (fort). 1837 39 trzykrotnie 
próbował swoich sił w konkursie Prix de Rome. zdobywając wreszcie nagrodę za 
kantatę Fernand 

Pobyt w Rzymie umożliwił młodemu twórcy m.in. zapoznanie się z kościelną 
muzyką polif XVI w. (wykonaną w Kaplicy Sykstyńskiej); ten typ muzyki stał się dla 
Gounoda ideałem artystycznej czystości i doskonałości. a dzieła Palestriny muzy
cznym odpowiednikiem geniuszu Michała Anioła. Bez większego entuzjazmu 
odnosił się natomiast Gounod do modnych wówczas oper włoskich (G. Donizet
tiego. V Belliniego. G. Mercadantego) Studiował z zainteresowaniem partytury 
Lully' ego. Glucka. Mozarta i Rossiniego. Wielkim olśnieniem stała się w tym czasie 
dla Gounoda muzyka J S. Bacha. w którą zaczął się wgłębiać pod wpływem 
znajomości z Fanny Mendelssohn-Hensel. siostrą F. Mendelssohna-Bartholdy'ego. 
pianistką o gruntownym wykształceniu muzycznym i wyrafinowanym smaku. Ona 
też wprowadziła Gounoda w świat dzieł Goethego Podczas pobytu w Rzymie 
wyraźnie przejawiła się postawa. religijna Gounoda . na którą znaczny wpływ 
wywarł dominikanin Pere Lacordaire. znany jako kaznodzieja. głoszący doktrynę 
o odmłodzeniu wiary katolickiej poprzez nawrót do podstawowych prawd biblij
nych Gounod napisał w tym czasie liczne utwory religijne m.in. mszę oraz Te Deum 
na zespół wokalny a cappella ostro skrytykowane przez Spontiniego za nawiązanie 
do stylu palestrinowskiego W Rzymie także poznał słynną śpiewaczkę P Viardot 
Jesienią 1842 Gounod wyjechał do Wiednia. gdzie dzięki pomocy O Nicolaia 
doprowadził do wykonania swoich Messe de Rome i Messe de Requiem W następ
nym roku zetknął się z F. Mendelssohnem. co utrwaliło w nim rozmiłowanie 
w muzyce J S Bacha. poszerzyło rozeznanie w muzyce niemieckiej oraz dało 
możność usłyszenia orkiestry lipskiego Gewandhausu. Po powrocie do Paryża 
Gounod objął stanowisko organisty i kierownika muzycznego w kościele Missions 
Entrangeres. Ambitny zamiar zapoznania słuchaczy z dziełami Palestriny i Bacha 
napotkał jednak opór ze strony wiernych. którym wydawały się one monotonne 
i pozbawione wyrazu. a opinię tę podzielał także Berlioz. 1846 - 48 nasiliły się 
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dążenia Gounoda do życia w stanie duchownym. Kompozytor uczęszczał na wykłady 
do Seminarium Karmelitańskiego, poddawał się ścisłym rygorm życia duchownego. 
nosił nawet sutannę, a podpisywał się „abbe" Gounod. Wydarzenia 1848 zmusiły go 
do zmiany planów i trybu życia. Viardot skłoniła go wówczas do napisania opery 
i protegowała u N. Roqueplana. dyrektora Opery paryskiej. Powstała wtedy pierwsza 
opera Gounoda Sapho. która wywołała sprzeczne opinie. od zachwytu np. Berlioza. 
poprzez ostrożną pochwałę Th. Gautiera. aż do stwierdzenia A Adama o zbyt silnych 
wpływach Glucka. Publiczność zarówno paryska. jak i londyńska odniosła się 
nieprzychylnie do dzieła. nie znajdując w nim modnych wówczas efektów scenicz
nych 1852 Gounod ożenił się z Anną Zimmermann. córką prof. konserwatorium 
paryskiego. Wkrótce objął kierownictwo największego chóru męskiego w Paryżu 
Orpheon la Ville de Paris. dla którego napisał m.in. Messe aux Orpheonistes i Messe 
solenne/le de Sainte Cecile. która przyniosła twórcy zdecydowany sukces. Kolejną 
próbą w dziedzinie twórczości dramatycznej, była muzyka do sztuki Ulisses F. 
Ponsarda. Krytyka ustosunkowała się do Gounoda tym razem bardziej jednomyślnie 
i przychylnie. sama jednak sztuka nie wytrzymała próby czasu. Następne dzieło 
sceniczne Gounoda. opera La nonne sanglante. której akcja rozgrywa się średnio
wiecznych Czechach. napisana została znowu dla Opery paryskiej. Wybór libretta 
pełnego niesamowitości. taniej grozy. magii i lubieżności świadczy o zwrocie. 
przynajmniej chwilowym, w zapatrywaniach estetycznych Gounoda w stronę gustu 
i oczekiwań przeciętnego widza; dzieło to istotnie odniosło ogromny sukces u publicz
ności. jednak po 11 przedstawieniach następca Roqueplana na stanowisku dyrektora 
Opery wykreślił je z repertuaru. Z nieco wcześniejszych lat (1852) pochodzi jeden 
z najpopularniejszych d dziś utworów Gounoda - Meditation sur le premier prelude 
de J S Bach. istniejący w kilku różnych aranżacjach na skrzypce lub głos solowy (z 
tekstem Ave Maria) z towarzyszeniem orkiestry, fortepianu lub organów. a także na 
fortepian lub organy solo. jak również w opracowaniu na chór z orkiestrą. 

W 1857 bezpośrednio po ciężkim kryzysie zdrowotnym i psychicznym kom-. 
pozytor rozpoczął wieloletnią współpracę z Theatre Lyrique i jego dyr L. Carvalho 
oraz librecistami J Barbierem i M. Carrem. Pierwszym efektem ich współdziałania 
była opera komiczna wg sztuki Le medecin malgre lui Moliera. entuzjastycznie 
przyjęta przez krytykę. Myśl o napisaniu opery opartej na motywach zaczerpniętych 
z Fausta Goethego nurtowała Gounoda od dłuższego czasu. 1850 kompozytor miał 
możność zapoznać się z dramatyczną wersją legendy o Fauście pióra M Carreego pt 
Faust et Marguerite. z której wzięty został później tekst do Chanson du Roi de Thule. 
Carre z myślą o przyszłej operze Gounoda napisał również tekst do Chanson du veau 
d'or Autorem libretta nawiązującego jednak poza wspomnianymi fragmentami do 
Fausta Goethego jest J Barbier. W połowie pracy Gounoda nad nową operą 
Carvalho zawiesił na pewien czas swoje zamówienie na to dzieło ze względu na 
premierę melodramatu Faust, jaką przygotowywano z wielkim rozmachem w Thea-
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tre Porte-Saint-Martin. Utwór ten przetrwał jednak na scenie zaledwie parę miesięcy 
i nie zdołał wpłynąć decydująco na losy Fausta Gounoda. Prapremiera 1. wersji 
opery z dialogami mówionymi odbyła się w Theatre Lyrique 19 111 1859 z C. Carvalho 
w roli Małgorzaty Dzieło przyjęte zostało początkowo dość chłodno. W rok później 
w inscenizacji Fausta w Strasburgu zastąpił Gounod dialogi mówione recytatywa~ 
mi, a na zamówienie Opery paryskiej (premiera 1869) dopisał scenę baletową Nwt 
de Walpurgis( często później opuszczaną). Począwszy od wczesnych lat 60 sława 
Fausta ciągle rosła, dzieło przeżyło triumfalny pochód najpierw przez wszystkie 
sceny operowe we Francji, a następnie również poza jej granicami (Bruksela, 
Sztokholm, Mediolan, Londyn, Hamburg, Petersburg, Barcelona, Warszawa 1865) 

Kolejne cztery opery Gounoda nie powtórzyły już sukcesu Fausta. Phi/eman et 
Baucis wg La Fontaine' a miała zaledwie 13 przedstawień. Dla teatru operowego 
w Baden-Baden napisał Gounod w tym samym jeszcze roku krótką operę komiczną 
La Colombe. Entuzjazm mieszkańców Baden-Baden nie znalazł jednak potwier
dzenia u publiczności paryskiej. Cał kowite fiasko poniosła La reine de Saba, której 
libretto oparte zosta ło na Histoire de la reine du matin, arabskiej legendzie 
opublikowanej przez G. de Nervala. Akcenty społeczne zawarte w libretcie wywołały 
dezaprobatę obecnego na prapremierze cesarza Napoleona Ili , którą zgodnie 
podchwycili krytycy. Nieco lepiej powiodło się Mireille, która przeżyła 41 przed
stawień. światową sławę zdobyła jednak dopiero opera Romeo et Juliette. 
Premierowe wystawienie zbiegło się w czasie ze światową wystawą odbywającą się 
w Paryżu (1867), co nie pozostało bez wpływu na bezsporny i natychmiastowy 
triumf opery, jakiego nie dośwadczyło ani przedtem, ani potem żadne z dzieł 
operowych Gounoda. Na rok przed prapremierą Romeo et Juliette G.ou.nod 
uhonorowany został wyborem do Academie des Beaux Arts, w klika m1es1ęcy 
później orderem Legii Honorowej 1868 na skutek kłopotów zdrowotnych kom~ 
pozytor udał się na kurację do Morainville, a następnie wyjechał do Rzymu, Tutaj 
utrzymywał kontakty towarzyskie z F. Lisztem, z którym łączyła go pewna wspolnota 
duchowa i artystyczna. Miał możność wówczas zapoznać się z dziełami oratoryjnymi 
Liszta, Legendą o św Elżbiecie oraz Chrystusem, i być może pod ich wpływem 
zaczął pisać oratorium Sainte-Cecile, którego jednak nie ukończył, oraz Redemp
tion, ukończone dopiero po 12 latach. 

Wojna francusko-pruska stała się przełomowym momentem w życiu Gounoda, 
kompozytor natychmiast włączył się w patriotyczne życie stolicy kantatą A la 
frontiere. Wkrótce jednak po klęsce pod Sedanem i kapitulacji Napoleona Il i, 
w listopadzie 1870 Gounod wraz z rodziną przeniósł się do Anglii, gdzie pozostał do 
czerwca 1874. Początkowo znalazł schronienie w Blackheart, następnie zaś osiadł 
w Londynie, gdzie mógł podjąć działalność zawodową. Znalazł również wydawcę 

swoich nowych utworów w osobie H. Littletona, ówczesnego właściciela wydaw
nictwa Novel Io. 1 V 1871 z okazji otwarcia nowo wybudowanego Royal Albert Hall 
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zaprezentowana została publiczności okolicznościowa kantata Gallia, której 1,ibretto 
oparte na proroctwach Jeremiasza oraz biblijnych lamentach nawiązywało rowniez 
do aktualnej sytuacji politycznej we Francji Zycie prywatne Gounoda z.wiązane było 
w tym czasie z Georginą Weldon, śpiewaczką-amatorką, modną 1 podz1w1aną 
w wyższych sferach. Znajomość ta stała się powodem czasowego rozpadu 
małżeństwa Gounoda. Kompozytor zamieszkał w domu G. We\don zw. Tav1stock 
House, dawnej posiadłości K. Dickensa. W domu tym Weldon prowadziła szkołę 
śpiewu, której najzdolniejszym uczniem był polski śpiewak Jan Reszke. Gounod 
odrzucił co prawda w tym czasie propozycję objęcia dyrekcji konserwatorium 
paryskiego, nie zerwał jednak zupełnie stosunków z ojczyzną. 29 x. 1871 na 
koncercie inaugurującym działalność konserwatorium po półtorarocznej przerwie 
została wykonana jego kantata Gallia, która w tym samym jeszcze roku doczekała się 
również scenicznej wersji w Opera Comique. Na wiosnę 1872 Gounod dał serię 
koncertów w Albert Hall. Ich program, w którym przeważały utwory Gounoda lub tez 
jego przeróbki tradycyjnych angielskich anthemów, stał się powodem ostrych 
protestów ze strony obrońców rodzimej muzyki angielskiej oraz sporu kompozytora 
z Royal Albert Hall Company, która w efekcie powierzyła prowadzenie. tych 
koncertów innemu dyrygentowi. Jednocześnie prowadził Gounod batalię z wydaw
cami o uznanie i odpowiednie uhonorowanie praw autorskich. Był to również okres 
intensywnej pracy kompozytorskiej - napisał m.in. 5-aktową operę Polyeucte wg 
Corneil\e'a), Requiem, oraz liczne psalmy, anthemy, chóry i pieśni Nie udało się 
jednak Gounodowi zyskać popa.rcia królowej Wiktorii dla swoich zami~rzeń 
artystycznych, tzn. dla wystawienia La redemption w Albert Hall. Fakt ten, ktorego 
przyczyną była częściowo reputacja G. Weldon, naruszył w znacznym stopniu 
równowagę psychiczną kompozytora. Powodem licznych nieporozumień była także 
atmosfera panująca w Tavistock House. Doprowadziło to w rezultacie do zerwania 
stosunków Gounoda z Weldon i jego powrotu do Francji. 

Gounod zająr się teraz ponownie pisaniem oper, bez szczególnego zresztą 
powodzenia (Cinq-Mars 1877 i Le tribut de Zamora 1881). Premiera Polyeucte 
miała miejsce dopiero w 4 lata po powrocie Gounoda do kraju, a to z powodu 
przedłużającego się procesu, jaki toczył się między Gounodem a Welden o zwrot 
licznych partytur pozostawionych w domu zaborczej Angielki. Ostatnie lata zyc1a 
poświęcił Gounod twórczości religijnej, głównie mszalnej, oratoryjnej (Mars et vita) 
i pieśniowej (np. Ave Maria nr 2). Z 80-tych i 90-tych lat XIX w. pochodzi takze klika 
jego najbardziej znanych rozpraw i artykułów, m.in. Le „Don Juan" de Mozart, 
Memoires d'un artiste oraz De /'artiste dans la societe moderne. 

Trudno jednoznacznie określić rolę, jaką odegrał Gounod w historii muzyki. 
W swych doj rzałych latach cieszył się dużą popularnością i należał do najpoważniej
szych autorytetów muzycznych we Francji Zanim jednak taką pozycj ę u~a ło mu się 
osiągnąć, jego poglądy estetyczne uległy dość szczególnemu przobrazeniu. Osobo-
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waść artystyczna Gounoda kształtowała się w szacunku a nawet w uwielbieniu dla 
muzyki największych geniuszy przeszłości: Palestriny. J S. Bacha i Mozarta. 
W latach młodości Gounoda postawa taka nie była jeszcze. szczegó lnie we Francji . 
popularna Stąd też jego wczesne dzieła. noszące wyraźne piętno tamtych wzorców. 
wywoływały niechęć ze strony krytyki oraz obojętność. a nawet wrogość ze strony 
słuchaczy- jako sprzeczne z duchem czasu. W latach 50-ych i 60-ych. tj w okresie 
największych osiągnięć twórczych Gounoda. kiedy to nie tracąc z oczu dawnych 
ideałów. dokonał on syntezy tradycji francuskiej z niektórymi zdobyczami muzyki 
niemieckiej (Weber. Mendelssohn. Schumann. Wagner), recenzenci. nie bacząc na 
entuzjazm odbiorców zarzucal i mu niejednokrotnie nadmierne uleganie muzyce 
niemieckiej I wreszcie począwszy od lat 70-ych inwencja twórcza i ambicje 
artystyczne kompozytora zaczęły się coraz bardziej wyczerpywać Tym niemniej 
obfita twórczość Gounoda spełnia ła. dzięki swej przystępności i sentymentalnemu 
wyrazowi. oczekiwania najszerszych kręgów mieszczańskiej publiczności. a jej 
popularność szła w parze z ogromnym jak na owe czasy honorariami. 
Twórczość operowa Gounoda rozwijała się od początku innym torem niż grand 

opera w stylu Meyerbeera. święcąca wówczas we Francji największe triumfy Już 
w Sapho świadomie zrezygnował kompozytor z elementów widowiskowych na 
rzecz pierwiastka lirycznego i naturalnego. bezpretensjonalnego wyrazu Proces ten 
pogłębił się w operze komicznej Le medecin malegre lui. która z racji swojego libretta 
wzbogacona została elementem humoru muzycznego. znakomicie dostosowanym 
do nastroju komedii Moliera. Szczególnym wdziękiem i pomysłowością dramatur
giczną odznacza się sekstet z 11 aktu. podczas którego przebrany za lekarza 
Sganarelle stawia diagnozę przy łóżku rzekomo chorej Luc indy (tętno chorej imituje 
partia rogu). a następnie wygłasza pozbawioną zupełnie sensu tyradę w języku 
łacińskim parodiując naukowy wykład Jest to jedna z wielu scen nawiązujących do 
najlepszych osiągnięć opery buffa (Mozart. Rossini) 

Mniej jednolita stylistycznie jest najsłynniejsza opera Gounoda - Faust. Łączy 
w niej kompozytor elementy rozlicznych tradycji, w tak szczęśliwych jednak 
proporcjach. że dzieło to zwykło się uważać za początek opery nowego typu opery 
lirycznej Do stylu Meyerbeera sięga Gounod w błyskotliwym Ronde du veau d'or. 
które Mefistofeles śpiewa w 11 akcie. oraz w zespołowej scenie w kościele w akcie IV, 
z udziałem głosów solowych. dwóch chórów, organów i orkiestry Pewne ślady 
fascynacji muzyką J. S. Bacha widać w kontrapunktycznej introdukcji oraz w chórze 
na kiermaszu. Pierwiastek liryzmu najsilniej rozwinięty został w akcie Ili , m.in. 
w kawatynie Fausta Salut! demure. odznaczającej się charakterystyczną dla Gouno
da śpiewną melodią o krótkiej frazie. wyważoną i wymodelowaną do perfekcji, 
o łagodnych i prostych kadencjach. subtelną. chociaż niezbyt wyszukaną in
strumentacją (głos solowy kontrapunktowany przez skrzypce solo). a także w pieśni 
Małgorzaty Chanson du Roi de Thule. w której poszczególne zwrotki ballady o nieco 
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archaicznym. modalnym zabarwieniu (muzyka na scenie) przegradzane są recytaty
wnymi refleksjami bohaterki. Bardziej konwencjonalna w stylu, nastawiona na 
błyskot l iwy popis wokalny jest Air des bijoux. będąca częściowo ustępstwem 

wobec wymagań stawianych przez prawykonawczynię roli Małgorzaty, Carolinę 
Carvalho. żonę dyrektora Theiltre Lyrique Powierzchowny blask tej arii w rytmie 
walca nie jest jednak sprzeczny z dramatyczną ideą libretta. podkreśla chwilową 
próżność Małgorzaty, stanowi zatem próbę muzycznej charakterystyki postaci 
Zamiar ten udał się kompozytorowi najlepiej w Ouatuor du jardin. w którym dwie 
pary bohaterów, Marta i Mefistofeles oraz Małgorzata i Faust. otrzymały kontra
stowo różne opracowanie muzyczne. Duet miłosny O nuit d'amour wieńczący akt 
111 odznacza się nie spotykaną w operach francuskich naturalnością i intymnością 
wyrazu Znacznie mniej przekonująco uzewnętrznia się pierwiastek demoniczny 
Sprowadza się on w warstwie muzycznej do utartych środków. jak tremolo lub 
pizzicato niskich smyczków. ostinato prostych figuracji, repetycje lub skoki ok
tawowe w głosie wokalnym, punktowany rytm (por serenada Mefista. scena 
w kościele). Faust. podobnie jak i inne opery Gounoda. jest operą numerową. 
w której poszczególne numery przybierają postać zamkniętych muzycznie i dramatur
gicznie całości. Więź muzyczną pomiędzy poszczególnymi numerami uzyskał 

Gounod dzięki przypominaniu czołowych lub najbardziej charakterystycznych fraz 
i motywów z partii solowych w dalszych fazach dzieła. 

W Romeo i Julii Gounod ponownie okazuje się mistrzem konstruowania 
dialogów lirycznych Cztery duety miłosne tytułowych bohaterów stanowią zasad
niczy trzon dzieła. stawiając tym samym akcję dramatyczną na nieco dalszym planie 
Kompozytor stosuje w nich szeroką skalę środków wokalnych, od parlanda opartego 
na jednym dźwięku aż po kantylenę rozwijającą się w szerokim ambitusie. 
przełamującą niejednokrotnie symetrię budowy okresowej. Niepowtarzalność 

i zmienność nastrojów idą w parze z częstymi zmianami tempa. metrum. faktury 
i instrumentacji oraz z urozmaiconym przebiegiem modulacyjnym. Gounod zmierza 
tutaj drogą wiodącą wprost do stylu deklamacyjnego C. Debussy'ego. 
Twórczość religijną uprawiał Gounod w dwóch okresach 1840-55 i 1870-92. 

Pierwsze msze. które stworzył w Rzymie. Wiedniu. a następnie również w Paryżu. 
pisząc dla orfeonistów. powstały pod wpływem owej fascynacji twórczością 
Palestriny i Bacha. I deałem muzyki religijnej była wówczas dla Gounoda muzyka 
o surowym brzmieniu. pozbawionym jakiegokolwiek elementu czysto dekoracyj
nego. a cappella lub z towarzyszeniem organów ad libitum. muzyka o fakturze 
renesansowej polifonii. która jedynie w kadencjach daje znać o swym XIX
wiecznym pochodzeniu Przełom w zapatrywaniach estetycznych Gounoda na ten 
gatunek muzyki nastąpił w Messe solenne/le de Ste Cecile z 1855, jednym z częściej 
wykonywanych obecnie dzieł Gounoda. W stosunku do poprzednich mszy został tu 
rozszerzony aparat wykonawczy (pełnogłosowy chór. 3 solistów. orkiestra i organy) 
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oraz zasób środków muzycznych. Kompozytor stał się jakby bardziej wrażliwy na 
urodę głosu ludzkiego. jego melodie nabierają większej elastyczności. a niektóre 
fragmenty, np. Credo. przywodzą na myśl raczej jakąś scenę operową niż surową 
prostotę modlitwy lirycznej W drugim okresie Gounod napisał 14 mszy oraz 
sporo opracowań innych tekstów liturgicznych. W utworach tych j ęzyk muzycz
ny Gounoda ulega dalszym przemianom. Kompozytor rezygnuje z palestrinows
kiej ascezy brzmieniowej i kontemplacyjnego nastroju, w jego muzyce pojawia 
się coraz więcej banalnych i pospolitych zwrotów melodycznych podbar
wionych chromatyczną. aczkolwiek niezbyt wyszukaną harmonią. Kontinuum 
muzyczne obfituje w częste cezury kadencyjne Pojawiają się czysto instrumen
talne fragmenty obliczone na bardziej przeciętne gusta . np. fanfara na 8 trąbek 
i 3 puzony, rozpoczynająca Messe a la memoire de Jeanne d'Arc. Na zamówienie 
komitetu organizacyjnego festiwalu w Birmingham Gounod napisał dwa dzieła 
oratoryjne: rozpoczętą kilka lat wcześniej trylogię religijną La redemption oraz 
Mors et vita. obydwa prezentowane później na estradach niemal całej Europy Ich 
popularność była jednak odwrotnie proporcjonalna do wartości artystycznej. Już 
współcześni kompozytorowi krytycy (m.in. E. Hanslick) zarzucali wspomnianym 
dziełom zbytni eklektyzm. irytującą łatwość w odbiorze. manieryzm w stylu 
melodycznym. 
Spośród niezliczonej wprost ilości drobniejszych utworów wokalnych: mote

tów. kantat i pieśni zarówno w języku łacińskim. francuskim. angielskim jak 
i włoskin:i. trwałą popularność zdobyła Meditation sur le premier prelude de J S. 
Bach. czyli słynne Ave Maria wykorzystujące jako a komp. Preludium C-dur z Das 
wohltemperierte Klavier (t. I). Meditation jest przykładem niejednoznacznego 
stosunku Gounoda do twórczości lipskiego kantora. stosunku dalekiego od 
pietyzmu historycznego i pokory. a zbliżonego raczej do postawy M endelssoh na 
i Schumanna. ich romantycznej wizji Bacha. Gounod swoimi opracowaniami 
spopularyzował we Francji i spowodował także w Niemczech istną lawinę tego 
typu opracowań preludiów Bacha, w różnych aranżacjach i o różnym poziomie 
artystycznym. 

Pieśń solową uprawiał Gounod przez całe życie Pisał zarówno cykle ( Biondina. 
La priere et /'etude). jak i pojedyncze pieśni. wydane w zbiorach niejednokrotnie 
noszących tytuł Melodies. Zajmują one w rozwoju francuskiej pieśni romantycznej, 
a właściwie francuskiego romansu. ważne miejsce dzięki swej różnorodnej. najczęś
ciej lirycznej tematyce. finezyjnej melodyce i subtelnej. uczuciowej atmosferze. 
niepozbawionej typowo francuskiej lekkości. Daleko im jednak do głębi i artystycz
nej doskonałości tego rodzaju utworów Schuberta. Schumanna. Brahmsa czy 
Wolfa. Pieśni Gounoda adresowane były do amatorskiego wykonawcy. stąd ich 
nieskomplikowana faktura. zarówno wokalna jak i instrumentalna. oraz prosta forma 
muzyczna: stroficzna lub łukowa. oparta na budowie okresowej. 
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Twórczość Gounoda wywarła poważny wpływ na następną generację kom
pozytorów francuskich G. Bizeta. J Masseneta. L. Delibes ' a. E. Chaussona oraz 
G. Faurego. Oddziaływanie to najsilniej zaznacza się w dziedzinie melodyki. która 
była najmocniejszą stoną talentu Gounoda. Wysoko ceniony był również twórca 
Fausta przez takich luminarzy sztuki muzycznej jak C. Debussy, M. Ravel. a nawet 
I. Strawiński (por Poetique de la musique) 

Encyklopedia Muzyczna PWM 
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Marian Wallek-Walewski 

O „FAUŚCIE" 
Fabuła Fausta. tak jak ją potraktował w swej operze Gounod oraz dwaj 

współpracujący z nim libreciści: Jul es Barbier i Mich el Carre. daje się streścić w kilku 
zdaniach. 

Stary uczony - Faust - zmęczony bezproduktywną pracą nad wynalezieniem 
kamienia filozoficznego. posiadający wszelką dostępną człowiekowi wiedzę. 
u schyłku swych dni widzi. iż całe życie. tak jak je przeżył nie dało mu szczęścia. nie 
dało mu zadowolenia. Nie pragnie władzy. nie pragnie złota . Jako prawdziwy filozof 
zbyt dobrze zna ich ułudną wartość. Jedyna sprawa. która mogłaby go cieszyć. to 
przeżyć życie od nowa. Jeszcze raz być młodym. Zaznać czysto ziemskiej. praw
dziwej miłości. Usłużny książę piekieł Mefistofeles podejmuje się roli kuplera. 
Odmłodzony Faust zdobywa blaskiem klejnotów. świetną urodą. wzajemność 
młodej naiwnej mieszczki. Lecz i to doświadczenie nie daje zaznać Faustowi 
szczęścia. Jego ciągle szukająca odmiany natura. wspierana nieograniczonymi 
możliwościami. jakie daje pakt z szatanem. domaga się ciągłej przygody. Faust 
porzuca oczekującą dziecka Małgorzatę. zabija jej brata Walentego. 

Mefisto przedstawia mu coraz to nowe uroki. coraz to nowe atrakcje szaleńczego 
życia W rozpasanej Nocy Walpurgii przed oczyma Fausta przebiega korowód 
największych miłośnic świata antycznego. Wśród grona bachantek pojawia się 
jednak. niczym głos sumienia. widmo oczekującej kaźni Małgorzaty. Faust pragnie 
- przy pomocy diabła - uwolnić Małgorzatę z więzienia. gdzie oczekuje śmierci za 
dzieciobójstwo. Małgorzata nie chce pomocy szatana. Umiera. zaś „głosy niebies
kie" informują. że zostanie zbawiona. Faust wraz z Mefistem zapadają się w otchłań 
wiecznego ognia 

Tyle Gounod i jego libreciści. 
Wydaje się. że współczesne wystawienie opery Gounoda. jeśli pragnie uniknąć 

śmieszności. musi odejść od naiwnie baśniowego opowiadanka. jakie dostarcza tu 
libretto. zaś nierzadko i sama muzyka Musi potraktować libretto jako odskocznię do 
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przekazania myśli i idei realizatorów. Musi niejako wrócić do pierwowzoru. do samej 
idei Fausta. Musi więc odczytać bardziej arcydzieło Goethego. aniżeli zajmować się 
X I X-wieczną adaptacją tego arcydzieła. Adaptacją ograniczoną konwencją opery 
lirycznej. tak jak rozumiano ją w tym czasie. adaptacją ograniczoną złym gustem 
librecistów i - nie ukrywajmy tego - złym smakiem literackim samego kom
pozytora. 

Odczytanie arcydramatu wielkiego Weimarczyka! 
W każdym niemal pokoleniu odczytanie Fausta. podobnie jak odczytanie arcydzieł 

Szekspirowskich staje się namiętnym marzeniem ludzi teatru. Każde pokolenie 
inaczej je odczytuje. każde pokolenie dorzuca do ich rozumienia cegiełkę swej 
świadomości. Każde dokonuje selekcji. To. co zrozumiałe dziś. nie było zrozumiałe 
dla pokoleń. które już odczytywały Fausta czy Hamleta. To. co interesujące dla nich. 
dziś wzbudza u nas często grymas niesmaku. niechęci. zdziwienia. Każde pokolenie 
realizatorów nabudowuje na tych arcydziełach literatury dramatycznej obraz ukszta
łtowany przez własną wiedzę i własną ciekawość. 

Co staramy się dziś uchwycić w dramacie Fausta 7 

Przede wszystkim nie interesują nas jego realia historyczne. które są realiami 
umownymi. nie interesują nas jego realia obyczajowe. Historia uwiedzenia nabożnej 
mieszczki i jej posłania na szafot jest dla nas sprawą i śmieszną. i niezrozumiałą. Nie 
jest to z naszej strony cynizmem Cynizmem byłoby traktowanie realiów tej sprawy 
na serio. z pełnym zrozumieniem. z pełną akceptacją. 

Mądrość. jaką widzimy w Fauście. jest mądrością. czy może tylko zawężeniem 
widzenia naszych dni. Interesuje nas sprawa świadomości Fausta. Tak jak in
teresowała ona samego Goethego. Faust jest filozofem. Jest człowiekiem wyobra
źni. Wyobraźnia. wykształcona przez ciągłe obcowanie ze światem abstrakcji, idei. 
jest jego najbardziej wrażliwym instrumentem. Naprawdę jest on jedyną realnie 
istniejącą postacią tego dramatu. Inne postacie. czy będzie to Małgorzata. czy 
Mefisto. są tylko projekcją jego wyobraźni. jego operacji intelektualnych Mają swą. 

egzystencję tylko w zależności od funkcji, jaką im nada sam Faust Jednym zdaniem 
nie wierzymy, ani w realność transformacji cielesnej Fausta. ani w realne istnienie 
jakiejkolwiek innej postaci dramatu. Jest to bowiem. w naszym rozumieniu. 
wyłącznie dramat świadomości Fausta. Fausta. który skazany jest na własną 
samotną. beznadziejnie samotną egzystencję. 

Faust jest dramatem bezsiły Realnej bezsiły starego człowieka. 
Faust jest dramatem chylącej się ku nieuchronnej śmierci egzystencji. 
Śmierci beznadziejnie uświadomionej. śmierci w pełnym blasku okrutnej świado

mości tego co nieodwołalne .. 
Czy jest to słuszne odczytanie Fausta? Być może. iż o tyle słuszne. o ile wszystkie inne 

próby jego odczytania były słuszne. Jest na pewno niepełne Na pewno jednostronne 
Ale czyż można wszechstronnie odczytać arcydramat naszej świadomości? 
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Marian Wallek -Walewski 

ON „FAUST" 
The way The plot of „Faust" by Gounod was treated by the Opera composer 

himself as well as by Jules Barbier and Michel Carre, the two librettists who 
cooperated with him - may be boiled down to a few lines. 

Faust, an old scholar, tired of fru itless work on inventing a philosophical stone and 
disposing of all wisedom available to a man, reviews his life as he lived it through and 
finds that it provided him neither with happiness nor satisfaction. Now he desires 
neither power nor gold Being a sincere philosopher he understands the misleading 
value of the two. The only thing that might fil I him with joy would be to live his life 
through again. He would like to be young once more and to experience purely 
earthly and authentic love, Mephisto, the complaisant prince of inferno assumes the 
role of a procurer With striking handsomness and the brilliance of his jewels, 
rejuvenated Faust proves attractive to a young and naive townswoman. His love is 
reciprocated. But even that experience does not provide him with happiness Faust, 
with his ever-novelties seeking temper, supported by his unlimited possibilities that 
are due to his pact with Satan, is keen on experiencing ever new advantures, Faust 
abandons pregnant Margaret and kills Valentine, her brother. Mephisto constantly 
unfolds before his eyes new charms and attractions of reckless life During the 
dissolute night of Valpurgia there preceeds before his eyes a procession of the 
autstanding lovers of the antiquity. Among the carousers there appears also 
a phantom of Margaret who is waiting for her execution. While using the power of 
the devil, Faust tries to release Margaret from the prison in which she, accused of 
infanticide. expects her death. Margaret refuses the rescue offerred by the devil. 
While she is dying the heavenly voices inform of her being redeemed whereas the 
earth opens beneath the Faust's and the devil's feet and they founder in eternal fi re. 

That much is told by Gounod and his librettists. 
lt seems that nowadays the one who wo u Id like to avoid the sense of the ridiculous 

while staging the opera by Gounod would have to depart from the fabulous story 
provided by the libretto as well as occasionally by the music itself. He would have to 
treat the libretto as a stepping stone u sed for transmitting the thoughts and ideas of 
the producers. He would have therefore to return to the archetype or the very idea of 
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„Faust". Thus he would have to interpret the masterpiece by Goethe rather than the 
19th century adaptation of the masterpiece since the latter was limited by lyrical 
convention of the opera as it was conceived of by that time. Among other factors 
responsible for the limitations of the adaptation in question one might list the bad taste 
of the librettists and - t<\be sincere - also the bad taste of the composer h1mself. 

Thus we arrive at the P[oblem of the masterp1ece as written by the famous 
Weimarer. 

In almost every generation the people of the theater passionately try to arrive at 
a new interpretation of „Faust" in the same way as they passionately try to interpret 
„ Hamlet" a new. And indeed every generation arrives at a new interpretation of these 
masterpieces, they having their own share in creativeness pertaining to them. Each 
generation approaches the problem selectively. The points that are understood 
today were missed by the past generations whenever they dealt with either of the 
two masterpieces. On the other hand, what they were interested in, may ca u se in us 
a feeling of disgust, prejudice and surprise Each generation of producers construes 
their own interpratative shape upon these masterpieces. their knowledge and 
curiosity being formative of this shape. 

What do we try to grasp in the drama of Faust nowadays? 
First of all, we are no longer interested in the historical facts which are a mere 

convention. In the same way we show disinteressement for the details depicting the 
customs of the day A story of how a pious townswoman was seduced and sent to 
a scaffold seems to us ridiculous and little understandable. Th is does not result from 
our cynicism On the contrary lt wo u Id be cynical if we tried to treat the whole affaire 
seriously, with full understanding and approval. 

The wisedom that can be derived from „Faust" is the wisedom or perhaps it is only 
narrowing of the prism through which we view our own days We are in fact 
interested in the Faust's conciousness. We are interested in it in the same way as 
Goethe was. Faust is a philosopher He is a man of imagination. His imagination of 
which his constant relationships with the world of abstract ideas were formative, is 
the most sensitive instrument. Faust himself is in fact the only factually existing 
character in the play. Other characters, be it Margaret or Mephisto, are only the 
projections of Fausts' imagination. They are the result of his intellectual operations. 
Their existence depends on the function assigned to them by Faust himself. In other 
words we believe nejther in the factual bodily transformation of Faust nor in the 
factual existence of any other of the personae dramatis. We conceive of the drama as 
the drama of exclusively Fausts' consciouusness . We conceive of Faust as the one 
who is condemned to his own lonely, even hopelessly lonely existence. 

„ Faust" is the drama of helplessness which is the helplessness of an old man. 
„Faust" is also the drama of the declining human being's existence that drifts 

toward inevitable death. 

25 



Charles Gounod » FAUST« 

lt is the drama of the one who is hopelessly and strikingly fully aware of the death 
as cruelly irreversible occurrence. 

Is this interpretation of „ Faust" right? Perhaps it is right to the same extent to 
which other interpretations may be considerd to have been right Doubtless this 
interpretation is incomplete. But can anyone claim that comprehensive interp
retation of the drama masterpiece of our consciousness is possible? 
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Artur Sandauer 

Narodziny Fausta 

DROGA NA OLIMP 
„Na jawie i we śnie - pisze w 1780 r. Goethe do Lavatera - towarzyszy mi ów 

obowiązek codzienny. (. .. ) Nad wszystkim góruje i nie daje mi na chwilę zapomnieć 
o sobie pragnienie. by piramidę mej osobowości. której podstawa jest mi dana 
i założona. dźwignąć - możliwie jak najwyżej - w powietrze" . 

Piramidą jest też ,,Faust" - dzieło niebywałych. jak na dramat. rozmiarów. bo 
liczące przeszło 12 tys. wersów. o niebywałym, bo przeszło 60-letnim okresie 
powstawania Rozpoczęte za młodu, rosło z czasem i ogromniało w problematyce. 
Również i tutaj podstawę miał Goethe daną. lecz szczyt dźwigał - całym swym 
życiem - jak najwyżej . 

Podstawa. na szczęście, się zachowała . Jest to - odnaleziony w 1880 r. - rzut 
pierwszy, zwany „Prafaustem''. Pisał go jeszcze w latach 1773 - 1775 student 
uniwersytetu; wyrastał też z ówczesnych jego przeżyć Jest ślad rozczarowania do 
studiów. monolog wstępny Fausta; są burszowskie hulanki; jest młodzieńcza 
miłość. Z upływem lat utwór. zapoczątkowany tak skromnie. urasta do rozmiarów 
kosmicznych. 

Wpierw jednak - parę słów o bohaterze. Pod koniec XVI w. ukazała się we 
Frankfurcie nad Menem - tym samym, gdzie miał w 1749 r. przyjść na świat Goethe 
- „ Historia słynnego na świat cały praktykarza i czarnoksiężnika. doktora Johanna 
Fausta". oparta na dziejach postaci autentycznej Wielokrotnie opracowywana 
zawędrowała do Anglii. gdzie uromantyzował ją Marlowe. Sztukę przywieźli 
komedianci z powrotem do Niemiec. Bohatera znał więc Goethe z jarmarcznych 
książek i widowisk. 

Autentyczny Faust narodził się pod koniec XV w. w Knittlingen: magię studiował 
- jak informuje znający go osobiście Melanchton - w Krakowie . Kto wie. czy nie 
figuruje on pod innym nazwiskiem - bo „Faust" to pseudonim - w księgach 
immatrykulacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i czy intrygująca ta postać nie 
posłużyła za wzór panu Twardowskiemu, z którym to i owo ją łączy? Po studiach 
Faust wraca do Niemiec, gdzie pędzi żywot wędrownego szarlatana. Na ostatnie 
jego ślady natrafiamy w 1 541 r.; zwłoki leżały-mówi legenda - twarzą ku ziemi. co 
potwierdzało pogłoski o czarcim cyrografie 

Przyjrzyjmyż się bliżej „Prafaustowi"I Rzuci to światło na jądro przyszłego 
dramatu. Otwiera się on wspomnianym monologiem. który daje wyraz rozczarowa
niu studiami; przerywa go wejście famulusa (asystenta Faustowskiego) Wagnera. 
mola książkowego. święcie przekonanego o wartości tego. do czego mistrz tak 
niewielką przywiązuje wagę . 
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Ni stąd, ni zowąd - scena z Mefistofelesem. Przebrany za uniwersyteckiego 
bakałarza (szlafrok. peruka) natrząsa się ze studiów przed pełnym szacunku do 
profesorskiej wiedzy, a przybyłym z prowincji żakiem. Faust z Mefistofelesem. 
Wagner z żakiem -tworzą dwie równoległe pary: tamci wątpią. ci wierzą w wartość 
nauki. Wprowadza nas to na nowy trop, na cechy mefistofeliczne w osobowości 
samego poety. 
Wróćmy do „Prafausta"I Jesteśmy w piwnicy Auerbacha do rozbawionych 

burszów przysiadają się Faust i Mefistofeles. dokonując sztuczek magicznych, 
dobywając z wywierconej w stole dziury wina. Mogło to. zauważmy, posłużyć 
rozczytującemu się w Goethem Mickiewiczowi. za natchnienie do „Pani Twardows
kiej". I tutaj bowiem bies 

Szewcu w nos wyciął trzy szczutki, 
Do łba przymknął trzy rureczki. 
Cmoknął. cmok i gdańskiej wódki 
Utoczył ze łba pół beczki. 

Po filozoficznej - cześć erotyczna. Z mózgowca przeobraża się w żarliwego, choć 
niezbyt stałego, kochanka Małgorzaty I ten motyw jest autobiograficzny: zakochany 
śmiertelnie we Fryderyce Brion. młody Goethe - snadź w przeczuciu wyższych 
przeznaczeń - w końcu ratował się. jak miał robić niejednokrotnie w przyszłości, 
ucieczką; wyrzutom sumienia dawał ujście - w poezji 

Sensualista kłócił się w nim bowiem z intelektualistą. poeta - z uczonym; 
romantyk - z klasykiem. Był - niczym biblijny Józef - obdarzony „podwójnym 
błogosławieństwem den głębokich" (Ks. Rodzaju XLIX. 25. Przekład AS ) Bogact
wo jego osobowości wywodziło się na równi z wyżyn intelektu. co z głębin 
instynktu 
Zdobyć się na połączenie podobne - artysty z naukowcem - potrafił przed nim 

- tylko Leonardo da Vinci. który znalazł - jak pisze o nim Paul Valery, też poeta 
i matematyk w jednej osobie - „ową postawę centralną. skąd przedsięwzięcia 

poznawcze i działania artystyczne są równie możliwe" („Wprowadzenie do metody 
Leonarda da Vinci„). Epitet Olimpijczyka. który przylgnął do Goethego, nie czym 
innym się tłumaczy Czy bowiem i bogowie olimpijscy nie łączą namiętności 
ludzkich z nadludzką mądrością? 

W scenach z Małgorzatą przeobraża się Faust z profesora w kochanka. Czyżby 
„Professorenliebe", z której tak pokpiwają Niemcy? Długo nie znajduje Goethe 
sposobu. by wyjść z tej sprzeczności-śmieszności. pogodzić starca z młodzieńcem. 
stąd też chyba wieloletnia przerwa w pracy nad „Faustem". Dopiero po 15 latach 
w 1788 r, podczas podróży włoskiej pisze w Rzymie„ Kuchnię czarownicy", gdzie 
poddaje Fausta magicznemu zabiegowi odmłodzenia. 
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Jest to. zauważmy. mit osobisty. Erupcje poetyckie następowały u niego, pisze 
Kretschmer. z zadziwiającą regularnością - co lat siedem. związane zawsze z nową 
namiętnością. Czyż poszczególne dzieła nie stały pod znakiem poszczególnych 
kobiet? I czyż jeszcze 74-letni starzec nie zabiega ł o rękę 17-letniej Ulriki von 
Lewetzow. spodziewając się po niej - kolejnego odmłodzenia? 
Młodość to cena. za jaką Faust zapisuje duszę Mefistofelesowi. Pozostały do 

nakreślenia dzieje tego zapisu. Nieuzasadnione przedtem pojawienie się Mefis
tofelesa znajduje teraz motywację. Utwór pogłębia się tym samym o nową 
problematykę: roli diabła (czyli zła) w świecie. Zło - dochodzi do wniosku Goethe 
- jest nieodzownym elementem życia 

Nie będziemy tu podawać dat powstawania poszczególnych fragmentów, czyli 
przemiany „Prafausta" w „Fausta" właściwego. W ostatniej wersji monolog 
wstępny nie urywa się już na rozmowie z Wagnerem: po jego odej ściu Faust podnosi 
kielich z trucizną do ust lecz w ostatniej chwili powstrzymują go od samobójstwa 
wielkanocne dzwony oraz towarzyszące im chóry. 

Powstaje z kolei scena „ Przed miejską bramą". W Wielką Niedzielę tłum wylega na 
podmiejskie łąki: do przechadzających się Fausta i Wagnera przyczepia się tajem
niczy pudel. z którego - po powrocie do Faustowskiego gabinetu - wyłania się nie 
kto inny, jak Mefistofeles: znajomość zostaje zawarta. cyrograf w końcu podpisany 

Zogromniały w ten sposób dramat wymagał wprowadzenia. Powstaje ich aż trzy 
przejmujące „Przesłanie". które ukazuje dystans czasowy, jaki powstał między 
tamtymi młodzieńczymi próbami a 50-letnim już bez mała autorem: dalej dwa 
prologi, jeden „na teatrum„. drugi - w niebie. Właśnie ów drugi stawia zagadnienie 
roli zła na świecie. Jest ono - twierdzi biblijny „Hiob" - doświadczeniem. 
zesłanym na człowieka: jest ono - twierdzi Goethe - fermentem, który nie pozwala 
mu gnuśnieć w bezczynności. 

Naczelną ideologią dramatu staje się teraz - czyn Wyznaje ją i Faust z części 
pierwszej, gdy zasiada -wzorem Lutra - do tłumaczenia Pisma Świętego i oddaje 
(zdanie Ewangelisty Jana „Na początku było słowo") nie przez „słowo". lecz przez 
„czyn"; wyznaje i Faust z powstałej po latach (1825 - 1831) części drugiej, gdy 
kończy życie osuszaniem nadmorskich terenów. 

Praca nad częścią pierwszą dobiega w zasadzie końca - pod wpływem świeżo 
poznanego Fryderyka Schillera - u schyłku stulecia. Zapoznawszy się z tekstem 
autor „Zbójców" nie ustawał w zachęcaniu przyjaciela do kontynuacji, bal, skłonił 
wydawcę Cottę. by za nie dokończony jeszcze dramat ofiarował mu oszałamiające 
honorarium. W roku 1808 „Faust" (tragedii część pierwsza) był gotów. 

W wersji ostatecznej znika właściwa pierwszemu rzutowi niespójność między 
partią filozoficzną a erotyczną; zostaje też przerzucony pomost między dwoma 
aspektami osobowości bohatera-autora. Przypadek ten potwierdza prawdę ogólną: 
im większe w człowieku sprzeczności. im osiągnięcie harmonii trudniejsze. tym jest 
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ona cenniejsza. gdy zostaje wreszcie osiągnięta. Właśnie wrodzona dysharmonia 
zmusza do rozwiązywania sprzeczności na coraz to wyższym szczeblu. 

Brak równowagi? U Goethego? Ale- czyż nie napomyka on w znanym wierszu 
o swym dziedzicznym niezrównoważeniu? 

Po ojcu rosłość mam postawy, 
Życia poważne branie. 
A po mateczce - chęć zabawy, 
w bajdach rozmiłowanie. (Przekład AS ) 

Właśnie by tej wynikłej z odmienności charakterów rodzicielskich dysharmonii 
zaradzić. musiał piramidę swej osobowości dźwigać coraz wyżej, kochliwość łącząc 
z chęcią zachowania swobody, lekkomyślność z pedanterią. fantazję - ze ścisłością. 

I czyż nie w ten właśnie sposób on. którego „natura pchała - jak sam mówił 
- z jednej ostateczności w drugą" („Poezja i prawda" Ks. 7) potrafił - godząc co 
było nie do pogodzenia - osiągnąć pełnię człowieczeństwa? 

„ Polityka" nr 52, 29 Xll 1984 
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Johann Wolfgang Goethe 

„FAUST" 
Tragedii część pierwsza 

Przestudiowałem wszystkie fakultety, 
Ach. filozofię. medycynę. prawo 
I w teologię też. niestety. 
Do dna samegom wgryzł się pracą krwawą -
I jak ten głupiec u mądrości wrót 
Stoję - i tyle wiem. com wiedział wprzód . 
Zwę się magistrem. ba. doktora tytuł 
Mam i lat dziesięć z górą. do przesytu 
I tak. i wspak. i w skos. po krętej drodze 
Tam i z powrotem uczniów za nos wodzę. 
A wiem. że wiedzieć nic nam nie jest dano' 
Myśl ta w mym sercu wieczną gore raną. 
Wprawdziem mądrzejszy jest od tych jełopów. 
Doktorów. skrybów. magistrów i popów. 
Obca mi zwątpień i skrupułów męka. 
Diabła ni piekła grozy się nie lękam -
Lecz za to radość wszelką mi wydarto. 
Nie pysznię się. że wiem. co wiedzieć warto. 
Ani się łudzę. bym tą moją pracą 
Ludzi podnosił. uczył czy nawracał. 
Nic zgoła nie mam. ni złota. ni włości. 
Ni czci. ni żadnych świata wspaniałości 
Toż pies by żyć tak dłużej nie miał chęci! 
Dlategom w końcu magii się poświęcił. 
Ufny. że w słowach. co spadną z ust ducha. 
Może tajemnic jakich się dosłucham. 
Bym wreszcie poznał. czym jest ta potęga. 
Co wnętrzne siły świata w jedno sprzęga. 
Bym ujrzeć mógł wszechsprawczą moc i ziarno 
I w słowach grzebać nie musiał na darmo. 
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Obyś ostatni raz dziś c hy l i ł lico 
Nad męką moją. ty blady księżycu! 
Przy tym pulpicie ileż nocy ciemnych 
W oczekiwanium nie spędz i ł bezsennym, 
Póki znad szańca fo l iałów i ksiąg. 
Smętny mój druhu. nie wyjrzał twój krąg 
Ach. gdybym mógł po skłonach górskich zboczy 
W łagodnym blasku twej poświaty kroczyć, 
Z duchami wnęki grot opływać wokół. 
Na łąkach snuć się w srebrze twego mroku 
I zmywszy z siebie wszelkiej wiedzy osad 
Pławić się zdrowo w twych perlistych rosachl 

Biada! czyż jeszcze wciąż tkwię w tym więzieniu? 
W przeklętym stęchłych murów zacieśnieniu. 
Gdzie słońca promień. zanim ściany draśnie. 
W barwionych szybach łamie się i gaśnie. 
Gdzie od posadzki do samej powały 
Piętrzą się w ścisku całe góry książek. 
Gdzie zakopconych pergaminów zwały 
Kurz warstwą kryje. mól i robak drąży? 
Bezużytecznych szkieł i retort skład 
Zapchany mnóstwem dziwnych instrumentów, 
Pełen domowych po pradziadach sprzętów. 
Oto twój świat!. .. A więc to ma być świat ! 
I pytasz jeszcze. czemu serca tętno 
Słabnie pod lęku dziwnego naporem? 
Czemu ból jakiś siłą niepojętą 
Hamuje w tobie wszelki życia poryw? 
Zamiast barwnego przepychu natury, 
W którą człowieka Bóg stwarzając wwiódł. 
Dokoła ciebie zakopcone mury. 
Kości. szkielety, mrok i grobu chłód. 
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Więc uchodź w świat! w szeroką dal umykaj! 
Czyż tajemnicza. ręką Nostradama 
Skreślona księga nie starczy ci sama 
Za towarzysza i za przewodnika? 
Wtedy niemylnie poznasz drogi gwiezdne. 
A gdy w natury tajniki się wsłuchasz. 
Moc duszy tak ci otworzy swe bezdnie. 
Jak mówić może tylko duch do ducha. 
Wszak nadaremnie chcesz oschłym myśleniem 
Zgłębić drzemiące w świętych znakach życie . 

Bliskoście. duchy! Czuję wasze tchnienie. 
Więc odpowiedzcie. jeśli mnie słyszycie! 

Przełożył : Feliks KONOPKA 
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