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Szekspir - "Król Lear" 
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TRESC PRZEDSTAWIENIA 

Część I Stary Człowiek, mędrzec, któ1y zaznał długiego i pełnego życia, wyrusza w swoją ostatnią 
drogę i robi rachunek sumienia. Nazywają go Faustem, ale mógłby równie dobrze nosić imię Lear lub 
Krapp. Jest zrozpaczony, bo nie znajduje w swoim życiu niczego, co mogłoby stanowić jakąś 
niepodważalną wartość. Pragnie śmierci na przekór budzącej się jutrzence. Chciałby nawet przynaglić 
tę śmierć, ale dobiegające go odgłosy radosnego życia niweczą jego zamiary. Urąga Bogu, którego 
w swoim długim życiu nigdy nie odnalazł. Wzywa Szatana na pomoc swojej zagubionej duszy. Gdy ten 
się zjawia, Faust zwierza mu się, że jedynym jego pragnieniem jest powrócić choćby na chwilę do 
naiwnej swej młodości , by jeszcze raz przeżyć oszołomienie miłością, wolą życia i dziecinną wiarą 
w przyszłe dni. Jedyny prawdziwy skarb, jaki człowiek posiada w swoim życiu, to - według Fausta -
skarb młodości, zdolnej do kochania i bycia kochaną. Mefisto za cyrograf naznaczony krwią zgadza się 
spełnić pragnienie starego człowieka. Jeśli możliwe jest przywrócenie młodości , tak dzięki magii Szatana, 
teatru , czy wszelkich innych sztuk tworzących złudne fantomy, możliwe jest również zbudowanie 
świata, w którym ta młodość mogłaby się odnaleźć. 

Oto rynek miasteczka z katedrą w tle, gdzie odbywa się pożegnanie rycerzy wyruszających na daleką 
wojenną wyprawę. Mefisto wrzuca Fausta w sytuację optymalną dla jego działań. Wybiera takie miejsce 
i czas, w któ1ym ludzie rozstają się, osłabiając łączące ich więzi. Kiedy mężczyźni opuszczają kobiety, 
by iść zabijać, zło zyskuje moc i zasiewa swoje ziarno. 

Walenty, brat Małgorzaty prosi Boga o opiekę nad siostrą, nie ufając deklaracjom jej wielbiciela Siebla, 
którego dziwna, tajemnicza natura ąie pozwala mu wziąć udziału w wojennej wyprawie. Mefisto 
niweczy powagę wspólnej modlitwy. Spiewa im pieśó o władzy zła nad człowiekiem i upija ich winem, 
w które przemienia wodę z fontanny, parodiując jak zwykle boskie akty i nauki. Ożywia materię 
kamiennego posągu , demonstrując swą władzę nad życiem i śmiercią. Jednak jego władza i siła są 
fałszywe. Łamie miecze, ale nie potrafi oprzeć się mocy krzyża. 
Mefisto pozostaje z Faustem wśród osamotnionych, otumanionych wolnością kobiet, podczas kiedy 
mężczyźni wyruszają na krucjatę w poczuciu, że zwyciężyli złe moce. Pośród roztańczonych kobiet 
Faust próbuje zdobyć przychylność Małgorzaty, ale ona od początku jawi nam się jako strażniczka 
wartości i wcielenie cnót. 

Pod oknem Małgorzaty wyczekuje Siebel. Jest on uosobieniem niedoskonałości i nieudolności. To 
miejscowy niedołęga, któ1y nie mogąc uczestniczyć w wojennej wyprawie, czeka z bukietem kwiatów 
aż los da mu szansę złożenia swych poplątanych uczuć u stóp tej , która jest wcieleniem doskonałości 
i piękna. Mefisto, jak ze wszystkiego, drwi również z nieszczęśliwego Siebla. Usuwa go jednak Faustowi 
z drogi, widząc 1ywala w kimś, kto mimo swoich ułomności, dysponuje niepodważalnym walorem 
szlachetnego i dobrego serca. 

Małgorzata zostaje zupełnie sama, wydana na pokusy i siłę miłości odmłodzonego Fausta. Symboliczne, 
diabelskie klejnoty osłabiają jej zdolność oceny faktów. Blask złota oślepia w szczególny sposób, 
trudno jej odrożnić dobro od zła, prawdę od kłamstwa. O tym właśnie jest wielka aria Małgorzaty, jeśli 
wnikniemy w jej magiczny sens. 

Scena podwójnych zalotów, która potem następuje, jest jak duet miłosny ukazany w krzywym zwierciadle. 
Fałsz zapewnieó Fausta, obłudę jego deklaracji, kontrapunktuje duet Marty i Mefista, parodiującego jak 
zwykle dar miłości. Im bardziej szczery jest zachwyt Fausta nad urodą i czystością Małgorzaty, tym 
brutalniej szydzi Mefisto z jego afektów. Szatan przypomina nam, że miłość Fausta skażona jest grzechem 
kłamstwa tak długo, jak długo odmłodzony nie przyznaje się kim jest naprawdę . 

Kiedy jednak Faust ulega czystości Małgorzaty i rezygnuje z jej zdobycia, Mefisto interweniuje 
i z ukrycia pokazuje „prawdziwą " naturę niewinnej dziewczyny. Demaskując jej naturalne instynkty, 
skazuje ją na bezbrortność wobec fizycznej pokusy. Znów udało mu się wszystkich oszukać. Faustowi 
wmówił, że prawdziwa Małgorzata idzie za głosem ciała, a Małgorzacie - że nie może się bronić, 
ponieważ zostały zdemaskowane jej pragnienia. Szatan triumfuje. 

Część II Upłynęło wiele miesięcy. Zakoóczył się już okres szczęśliwych uniesieó. Zhańbiona i porzucona 
Małgorzata w kościele modli się o przebaczenie. Ale właśnie tam, gdzie człowiek powinien czuć się 
najbezpieczniej, zło wytęża swoje siły, by odebrać nadzieję na miłosierdzie i łaskę. Im bliżej Boga, tym 
Szatan jest aktywniejszy i bardziej perfidny. Teraz dopiero wychodzi na jaw, że prawdziwym celem 
działaó Mefista nie jest stary Faust, którego dusza stała się przecież łupem łatwym i oczywistym, lecz 
Małgorzata - z jej czystością, ufną wiarą i szlachetnym sercem. Faust jest tylko narzędziem służącym do 
zdobycia duszy Małgorzaty. „Nie ma dla ciebie litości i miłosierdzia. Będziesz przeklęta " - obwieszcza 
Mefisto przerażonej grzesznicy. 

Wracają mężczyźni z wojennej wyprawy. Wracają do kobiet zmęczonych i przerażonych wolnością. 
Walenty spotyka Siebla i chce z nim jak najszybciej iść do domu siostry. Kiedy pojmuje, że stało się 
nieszczęście, wpada w gniew. Siebel błaga, by ostudził swoje emocje modlitwą, zanim podejmie 
jakąkolwiek decyzję. 

W kościele znów pojawia się Mefisto ze swym zdeprawowanym podopiecznym. Aby sprowokować 
Walentego, śpiewa nad modlącym się swoją bluźnierczą serenadę. Dochodzi do walki, w której brat 
Małgorzaty ginie z ręki Fausta. Umierając, przeklina siostrę, winiąc ją za swoją śmierć i odbierając 
ostatnią nadzieję na to, że Bóg kiedykolwiek wybaczy jej grzechy. Wszyscy są poruszeni przekleństwem 
Walentego i potępiają go jednoznacznie. Nie wolno wyręczać Boga w osądzaniu człowieka. Nie wolno 
potępić, nie dając nadziei na miłosierdzie i zbawienie. 
Zapada noc. Mefisto zaprasza Fausta do swojego królestwa. Chce mu pokazać, że nawet w świątyni on 
jest prawdziwym panem. Ożywia i desakralizuje figury świętych, traktując je jak kawałki wyrzeźbionego 
drewna i zmuszając do wyuzdanych pląsów. Nie ma świętości, nie ma sacrum, nie ma Kościoła - nie 
ma więc Boga. Szatan rządzi światem. Zło triumfuje bez przeszkód. Zrozpaczony Faust odwołuje się do 
jedynej wartości, jaka pozostała mu w życiu - do miłości. Przywołuje obraz Małgorzaty i pod jej obronę 
ucieka ze swoim nieszczęściem. 

Oto więzienie, w którym Małgorzata oczekuje na śmierć za zbrodnię dzieciobójstwa. Faust próbuje ją 
uwolnić. Nie rozumie, że Małgorzacie jest potrzebne zupełnie inne wyzwolenie. Potępiona przez 
wszystkich, udręczona, obłąkana kobieta znajduje w sobie dość siły moralnej, by odmówić przyjęcia 
proponowanej przez Fausta wolności. „Kto tam stoi obok ciebie? - pyta - To demon! Przepędź go! 
Zostaw mnie! Budzisz we mnie wstręt!" Widzi Fausta takiego, jakim jest naprawdę - starego i ohydnego. 
Skończyły się kłamstwa. Widzi Szatana, jakim jest naprawdę. Nie utraciła najwyższego daru Boga, 
jakim jest dar odróżniania dobra od zła. „Potępiona!" - wyrokuje pochopnie Mefisto nad umierającą 
Małgorzatą. „Zbawiona!" - odpowiadają mu głosy z nieba w apoteozie Chrystusa Zbawiciela, który 
poprzez swoją męczeńską śmierć nauczył nas prawdy o bożym Miłosierdziu i Miłości. 

Postscriptum Jak łatwo zauważyć, nie jest to typowe streszczenie aktów dzieła operowego. Ale 
przecież libretto, streszczane przy takich okazjach, jest zaledwie częścią prawdy o spektaklu teatralnym, 
budowanym przy pomocy wielu różnych elementów przez wielu ludzi. Wierzę, że spektakl jest 
integralnym dziełem sztuki, które służąc publiczności i będąc dla niej tworzonym, nie ma wszakże 
charakteru usługowego. Wyraża jakieś przesłanie, odzwierciedla czyjeś poglądy, jest dowodem wiary. 
Nosi zatem znamiona czyjejś interpretacji, punktu widzenia narzucanego niekiedy z pasją i uporem 
godnym lepszej sprawy. 

Czy nie jest więc słuszniej opowiedzieć treść spektaklu, nawet gdyby to odbiegało w sposób 
zdumiewający od kanonu związanego z danym dziełem? A zresztą, czy ów kanon nie bywa często 
szkodliwy dla odbioru dzieła w sposób, o jakim marzył kompozytor? Mam w związku z Faustem takie 
podejrzenia. 

Tradycja wystawiana tej opery zepchnęła ją do rodziny popularnych widowisk o bajkowej fabule, 
upychanej w formę coraz bardziej schlebiającą gustowi widza, nawykłego do trawienia sztuki bez 
wysiłku, a domagającego się przy tym szacunku dla swojej uświęconej przez demokrację przeciętności. 

Jestem przekonany, że opera Gounoda jest dziełem wybitnym, o ogromnym ładunku filozoficznym 
i poetyckim. Niesłusznie pogardzana przez wielbicieli Goethe' owskiego pierwowzoru - jest oczywiście 
daleko idącą adaptacją wątków wielkiego dramatu. Dzięki muzyce osiąga on jednak wyżyny, do których 
Goethe niekiedy docierał. 

Muzyka dodaje poezji takich skrzydeł, jakich używają tylko najwięksi mistrzowie słowa. Dlatego opera 
wciąż jest krolową wszystkich sztuk. I chociaż królowa czasem wydaje nam się zbyt otyła i zabawna 
w swoim patosie, pamiętajmy, że opowiada o sprawach najważniejszych, ostatecznych- o nas samych. 

Marek Weiss-Grzesiński 
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Po czterdziestce? Żyj pełnią życia! Pomoże 
Ci w tym Geriavit Pharmaton. Jedna kap
sułka zawiera aż cztery grupy substancji 
czynnych, dobranych specjalnie dla po
trzeb Twojego organizmu. 

Witaminy, sole mineralne i mikroelemen
ty poprawiają metabolizm, zwalczają wol
ne rodniki i są niezbędne do prawidłowe
go funkcjonowania organizmu. 

Unikalny, standaryzowany wyciąg z żeń-sze
nia poprawia ogólną sprawność fizyczną 
i psychiczną. 

Dwuwinian dwumetyloaminoetanolu po
prawia zdolność koncentracji i pamięć. 

Składniki ożywczej lecytyny zapobiegają 
odkładaniu się cholesterolu i czuwają nad 
prawidłowym przebiegiem procesów prze
miany materii. 

I wszystko to w jednej kapsułce! 

Skuteczność preparatu Geriavit Phannaton 
potwierdziły przeprowadzone w ciągu 

ostatnich trzydziestu lat wnikliwe badania 
kliniczne. 
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