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SIEMENS 

Innowacyjne i przyszłościowe 
technologie, rozwiązania łączące 
doświadczenie i wiedzę w wielu 
dziedzinach - to nasza oferta dla 
polskiej gospodarkL Jesteśmy jej 
partnerem w zakresie modernizacji 
infrastruktury przemysłowej, 
teleinformatycznej, energetycznej, 
transportowej i medycznej. 

le partnerstwo w biznesie to nie 
szystko. Działając na polskim 

u, aktyw!lie uc;zest11keyr:ny 
:óżnych jormacb tyci 

!~. - -

raclije 

Szanowni Państwo, 

Miarą wielkości firmy jest nie tylko zysk, jaki wypracowuje, ale także chęć i możliwość 
włączania się w sprawy społeczności , w ramach których działa. 

Siemens, międzynarodowy koncern branży elektronicznej i elektrotechnicznej, jest obec
ny w Polsce od prawie 160 lat. W oparciu o polskie ośrodki produkcji, lokalne sieci 
sprzedaży i serwisu, oferuje polskim klientom kompleksowe i innowacyjne rozwiązania 
łączące możliwości wielu branż: telekomunikacji i informatyki, automatyki przemysło
wej i sterowania, energetyki, techniki medycznej, techniki transportowej, oświetlen ia 

i sprzętu gospodarstwa domowego. Dzięki tak szerokiej i komplementarnej ofercie Sie
mens jest aktywnym partnerem polskiej gospodarki, szczególnie w dziedzinie budowy 
i modernizacji krajowej infrastruktury przemysłowej i komunalnej. 

W ramach realizowanej strategii globalnej Siemens jest także aktywnym uczestnikiem 
lokalnych społeczności , zaangażowanym w różne aspekty życia społecznego i kultu
ralnego. W Polsce jesteśmy sponsorem różnorodnych przedsięwzięć z dziedziny nauki 
i kultury. Współpracujemy z polskimi uczelniami i ośrodkami naukowymi, a od kilku lat 
organizujemy konkurs o Nagrodę Siemensa promujący prace naukowe i badawcze z 
wybranych dziedzin. Wspieramy polskich artystów malarzy, grafików i fotografików, or
ganizując wystawy ich prac w swojej siedzibie w Warszawie. Promujemy także polskich 
muzyków - zarówno tych debiutujących , jak i znanych już na polskich i międzynarodo
wych scenach. Nasz program stypendialny dla młodych muzyków oraz wsparcie dla 
bibliotek wyższych uczelni muzycznych zostały docenione przez Ministra Kultury Rze
czypospolitej Polskiej przyznaniem nam zaszczytnego tytułu „Fundatora" w konkursie 
„Mecenas Kultury" za rok 2001. 

W strategię tę wpisał się doskonale projekt wsparcia premiery Potępienia Fausta Hec
tora Berlioza na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Angażując się w to przed
sięwzięcie artystyczne uświetniające obchody 200. rocznicy urodzin kompozytora, da
jemy wyraz naszemu przekonaniu, że Potępienie Fausta na deskach pierwszej sceny 
muzycznej kraju będzie prawdziwym wydarzeniem. Ta niezmiennie intrygująca widzów 
i twórców romantyczna legenda, w inscenizacji cenionego artysty współczesnego te
atru, Achima Freyera, w wykonaniu wybitnych artystów Opery Narodowej i pod kierow
nictwem Jacka Kaspszyka - jej dyrektora naczelnego i artystycznego, z pewnością 
spotka się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i krytyki . 

Cieszymy się bardzo, że do tego sukcesu, choć w niewielkim stopniu, przyczyniliśmy 
się także i my. 

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń. 

Z wyrazami szacunku 

Karol Romanowski 
Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o. 
Rzecznik grupy Siemensa w Polsce 





NARODOWA 

Rok narodzin I Founded in 1778 

Dyrektor naczelny i artystyczny I General and Arti sti c Director 
JACEK KASPSZYK 

H ector Beri ioz 

POTĘPIENIE FAUSTA 
LA DAMNATION DE FAUST 

Legenda dramatyczna w czterech częśc i ac h I Legende dramatique in four parts 
Tekst / Text by HECTOR BERLIOZ i I and ALMIRE GANDONNIERE 

według dramatu Johanna Wolfganga Goethego Faust we francuskim p rze kł adz i e Gerarda de Nerva l 
based on Johann Wo lfgang Goethe's drama Fa ust in the French translation by Gerard de Nerval 

Oryginalna wersja j ęz ykowa I In the original French 

Premiera I Premiere: 19 grudni a I december 2003 
W 200-LECIE URODZIN KOMPOZYTORA 

CELEBRATING OF THE COMPOSER'S 200TH BIRTHDAY 

Sponsor premiery 

SIEMENS 

Dofinansow anie 

MIASTO STOŁECZN E WARSZAWA 



KOPRODUKCJA 
TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ i LOS ANGELES OPERA 

Th is is a co-production of the following companies: 
Teatr Wielki - National Opera and Los Angeles Opera 

Premiera w Los Angeles Opera, 1 O września 2003 
Fundatorem przedstawienia w Los Angeles Opera 

był pan Milan Panie wraz z Małżonką. 
Dekoracje, kostiumy i rekwizyty wykonano w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 

przy współpracy Los Angeles Opera 

Premiere in Los Angeles Opera, September 1 O, 2003 
Original production for Los Angeles Opera funded by 

Mr. and Mrs. Milan Panie. 
Sets, costumes and props by Teatr Wielki - National Opera 

in association with Los Angeles Opera 

Hector Berlioz POTĘPIENIE FAUSTA 
La Damnation de Faust 

Dyrygent I Conductor 

JACEK KASPSZYK 

Reżyseria , dekoracje i koncepcja świateł I Direction, set design and lighting concept 
ACHIM FREYER 

Kostiumy I Costume designers ACHIM FREYER i /and AXEL AUST 
Współpraca reżyserska I Associate director JOHANNES WEIGAND 

Reżyseria świateł/ Lighting designer HEINRICH BRUNKE 
Przygotowanie chóru I Oiorus master BOGDAN GOLA , 

Przygotowanie muzyczne solistów I Coaching of soloists ANNA MARCHWINSKA 

Soliści, Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
Soloists, Chorus and Orchestra of the Teatr Wielki - National Opera 

Zespół Ach ima Freyera I Freyer Ensemble, Chór Alla Polacca I Alla Polacca Choir 



Która z dwóch potęg może wynieść człowieka 
na wynioślejsze wyżyny, miłość czy muzyka ... ? 
To wielkie pytanie. Jednak wydaje mi się, 
że trzeba by powiedzieć tak: 
miłość nie może dać pojęcia o muzyce, 

·muzyka może dać pojęcie o miłości ... 
Po co je rozdzielać? To dwa skrzydła duszy. 

Hector Beri ioz 

\ 



1803 U rodz ił s i ę 11 grudni a w La Cóte-Saint-Andre jako Louis Hector, syn lekarza Loui sa Berli oza i M arie 
M armi on, córki adwokata. 

1815 Pierwsze kontakty z muzyką; gra na fl ec ie i flażo l ec i e, samodzielna nauka podstaw harmonii . 

1817-19 Rozpoczyna lekcje śpi ewu , kontynuuje n aukę gry na fl ecie, uczy s ię gry na gitarze. Pierwsze 
próby kompozytorskie. 

1821-24 Studia medyczne w Pa ryżu . Lekcje kompozycji u Lesueura. Pierwsze większe (zaginione) kompo
zycje: kantata, opera i oratorium, pierwszy a rtykuł o tematyce muzycznej . 

1825 Prawykonanie Mszy Berlioza w Pa ryżu. 

1826 Wstępuje do konserwatorium, gdzie studiuje kontrapunkt u Reichy i kompozycję u Lesueura. 

1827 Jest chórzystą w Theątre des Nouveautes. Og l ąda gościnne występy teatru angielskiego z udz i a łem 
swojej później szej żon y, irl andzkiej aktorki Henrietty Smithson. Czyta Fausta Goethego w przekładz i e 
Gerarda de Nerva la. 

1828 Pierwszy z w ielu później koncertów kompozytorskich Berli oza w sa li konserwatorium paryskiego, w 
programie uwertury Waverly i Tajni sędziowie. Wykonanie Rewolucji greckiej i Śmierci Orfeusza na chór 
i orki estrę. Druga nagroda w konkursie o Pri x de Rome za ka ntatę Herminia. Komponuje Osiem scen z 
11 Fausta". 

1829- Kantata Śmierć -Kleopatcy.. ~owstają _pierwsze pieśni z cyklu M elodie na wzór ang ielski (M elodie 
irlandzkie) oraz Balet cieni na chór i fortepian. Drugi koncert kompozytorski . 

1830 Otrzymuje Pri x de Rome za ka nta tę Ostatnia noc Sa rdanapa la. Powstaje fantazja dramatyczna Burza 
według Szekspira. Prawykonanie Symfonii fantastycznej w ramach koncertu kompozytorskiego. 

1831 Pobyt w Rzymie i w Nice i. Pi sze dw ie uwertury: Król Lear i Rob Roy. Wraca do Włoch , gdzie kompo
nuje monodramat Lelio czyli Powrót do życia oraz Medytację religijną na chór do tekstu Thomasa M o
ore'a . 

1832 O puszcza Rzym, przebywa w rodzinnym La Cóte-Sa int-Andre, a wreszcie jedz ie do Pa ryża , gdzie 
daje kolejne koncerty kompozytorskie i poznaje osobi śc i e Henri ettę Smithson. 

\ 
1833 Uczestniczy wraz z Chopinem, Li sztem i innymi artystami w koncercie na benefi s Hen#ty Smith
son. Prawykonanie uwertury Rob Roy. Ślub z Henriettą. Koncert kompozytorski : Król Lear, SJ6ronia fanta

styczna, Wieśniak bretoński i Romans M arii Tudor. 

1834 Przychodzi na świ at syn kompozytora Louis. Koncert kompozytorski : Król Lear, Piękna podró 
i Sara w kąpieli. Praw ykonanie symfonii Harold we Włoszech . 

1835 Kolejne koncerty kompozytorskie: Symfonia fantastyczna i 

Maja. 

1836 W spólny koncert z Li sztem, który wykonuje we własnej a ranżacji na forter.." 
nie z Symfonii fantastycznej . Pierwszy sukces zagraniczny kompozytora· 
dziowie pod dyrekcją Roberta Schumanna w Lipsku . 

arsza na strace
anie uwertury Tajni sę-

1837 Prawykonanie Requiem w paryskim kośc i e l e lnwal" ' , czasie nabożeństwa żałobnego za genera-

ła Damremonta, po l egłego podczas podboju Algie 

1838 Prapremiera opery Benvenuto Celli · 

1839 Otrzymuje Krzyż Kawale gii Honorowej . Prawykonanie symfonii dramatycznej Romeo i Julia w 

konserwatorium. 

ymfonii ża łobnej, skomponowanej na zamówienie ministra spraw wewnętrznych z 
okazji uro~i przeniesienia prochów ofi ar rewo lucji 1830 roku na Plac Bastylii i od s łonięc i a Kolum

c1. Koncerty kompozytorskie w operze i konserwatorium. 

,,,_ •rut L.~otowu.je_w_ystawienie...Woloegastrze/i:a_Wehera.na.sceo i_e~oper_y..par_yskie~ opracowując zara-:. 
zem do tego przedstawienia recytatywy oraz in strumentuj ąc rondo fo rtepianowe Webera Zaproszenie do 
tańca jako scenę ba l etową. Wraz z Li sztem uczestniczy w koncercie na rzecz budowy pomnika Beethove
na w Bonn. 

1842 Prawykonanie Marzenia i kaprysu na skrzypce i orki estrę w Pa ryżu . Koncerty kompozytorskie w 
Brukseli. Wyjazd do Niemiec ze śp i ewaczką Mari ą M artin (pseudon im Recio), późn i ej szą drugą żoną 
kompozytora. 

1843 Koncerty w miastach niemiecki ch: Hechingen, M anncheim, Weimar, Li psk, Drezno, Brunszwik, 
~amburg, Berlin , Hanower, Darmstadt. Spotyka s i ę m.in. z Mendelssohnem, Schumannem, Wagnerem 
1 Meyerbeerem. Po powrocie do Pa ryża rozstaje s i ę z Henri ettą i zamieszkuje z Mari ą M artin i jej matką. 



re uwertury Karnaw, 
cji podczas koncertu 

aanie Podróży muzycznej do Niemiec i Włoch Berlioza. Dyryguje w Cyrku Olimpijskim na Po
izejskich. Koncerty kompozytorsk ie w M arsylii i w Lyonie. Jako korespondent „ Le Journal des Debats" 

uczestni czy w uroczystośc i ach zw iązanych z od sło nięc i em pomnika Beethovena w Bonn. Zaczyna pracę 
nad Potępieniem Fausta. Pobytem w Wiedniu rozpoczyna ko l ejn ą zagra niczną podróż koncertową. 

1846 Koncerty w Wiedniu, Pradze, Peszcie (praw ykonanie Marsza węgierskiego), Wrocławiu i ponown ie 
w Pradze. Powrót do Francji . Na in auguracj ę francuskiej ko lei północnej pi sze Pieśń dróg żelaznych, która 
zostaje w ykonana w Lille. 6 grudni a prawykonanie legendy dramatycznej Potępienie Fausta pod dyre kcją 
kompozytora w O pera-Comique. 

1847 Wyjazd do Rosji. Koncerty kompozytorskie w Petersburgu, M oskw ie i Rydze. Wykonanie Potępienia 
Fausta w Berlinie na życzeni e Fryderyka Wilhelma IV. Wraca do Pa ryża, a w krótce potem wyjeżdża do 
Londynu, by objąć stanowisko dyrygenta opery założonej właśni e w Drury Lane Theatre. 

1848 Koncert kompozytorski w Londynie. Upada przed s i ęwz i ęc i e operowe w Drury Lane Theatre. Kompo
zytor zaczyna pi sać pa miętniki . Powrót do Pa ryża. Śmie rć ojca. Berli oz komponuje Marsz ża łobny do 
ostatniej sceny z 11 Hamleta11

• 

1849 Powstaje Te Deum na 3 chóry, o rk i est rę i organy. 

1850 Zakłada Towarzystwo Filharmoniczne, którym kieruje jako dyrekto r i dyrygent orkiestry. Zostaje g łów
nym bibliotekarzem konserwator ium. 

1851 Ostatni koncert Towarzystwa Filharmonicznego. Wyjeżdża do Londynu, gdzie uczestniczy w założe
niu New Philharmonic Soc iety. 

\ 
1857 Pogarszający s ię stan zdrowia kompozytora zmusza go do wypoczynku w Plombieres. 

1858 Kończy pracę nad operą Trojanie. Pi sze postscriptum do pamiętników. 

1859 Wydanie książ kowe zbioru Groteski muzyczne Berlioza. Koncert kompozytorski w Bordeaux. 
sze wykonanie fragmentów Trojan na festiwa lu w Baden-Baden. Wystawienie Orfeusza i Eurydyki 0 1ucka 

w opracowaniu Berli oza na scenie paryskiego Theątre Liryque. 

1860 Na łamach „ Le Journal des Debats" publikuje li st do Wagnera na temat muzyki przyszłośc" 
je fragmenty Potępien ia Fausta w ramach festiwa lu w Baden-Baden. Rozpoczyna pracę n 

cze i Benedykt. _........ 

1861 Prawykonanie Świątyni powszechnej Berl ioza w Londynie. 

1862 Śmierć Marii , drugiej żony kompozytora. Premiera 

1863 Beatrycze i Benedykt w Weimarze. Konc pozytorskie na dworze ks ięc i a Fryderyka Wilhelma 
Hohenzollern-Hechingen w Lówenbergu. nan ie Dzieciństwa Chrystusa na festiwalu muzycznym w 
Strasburgu z okazji otwarcia mostu n e ł ączącego Francj ę i Niemcy. Prapremiera drugiej częśc i opery 
Trojanie, zatytu łowanej Trojani rtaginie, na scenie parysk iego Theątre Lyrique. 

1864 Rozwiązuje sw . pół pracę pisarską z „ Le Journal des Debats". Otrzymuje Krzyż Oficerski Legii 

Honorowej . 

_ -OJą się drukiem Pamiętniki Berlioza; cały nakład kompozytor sk łada w konserwatori um z za-

185~ Liszt w yst.awia w Weimarze Benvenuta Celliniego Berlioza. Kompozytor dyryguje sześcioma kancer- l st~m, by udostępn iono go do sprzedaży dopiero po jego śmierc i . 
tamr w Londyn re. Pobyt w.-Weimarze, gdzie Liszt urządz ił Tydz i eń Berl ioza. Wydaje zb ió~r swoich fe lieto- ; -- - - - - . 
nów Wieczory orkiestrowe. · 1866 Zostaje mianowany konserwatorem w muzeum instrumentów przy konserwatorium. Wykonanie Po-

, tęp ienia Fausta w Wiedniu . 

1853 Wystawienie Benvenuta Celliniego w l ondyń s k i ej Covent Garden pod dy rekcj ą kompozytora. Kon
certy w Niemczech: Baden-Baden, Frankfurt, Brunszw ik, Hanower, Brema, Lipsk. W Pa ryżu prawykonanie 
Ucieczki do Egiptu i drugiej częśc i oratorium Dzieciństwo Chrystusa. 

1854 Śmie rć żony kompozytora Henrietty. Ko lejna podróż koncertowa do Niemiec: Hanower, Brunszwik, 
Drezno. Ślub z Mari ą M artin . Pierwsze wykonanie ca łego oratorium Dzieciństwo Chrystusa pod dy rekcj ą 
kompozytora. 

1855 Koncerty w Hanowerze, Weimarze i Brukseli. Prawykonanie Te Deum w Pa ryżu . Koncerty w Londy
nie i spotkanie z Wagnerem. W Pa ryżu dyryguje koncertami na zamkn i ęc i e Wystawy Przemysłowej , m. in. 
prawykonaniem swojej Kantaty cesarskiej. 

1867 Koncert w Ko lonii . Śmierć Loui sa, syna kompozytora (zma rł w Hawanie). Ko lejny wyjazd do Rosji na 
zaproszenie w ielkiej ks i ężnej Heleny Pawłownej ; występy rozpocżyna sześc i oma koncertami w Petersbur
gu. 

1868 Koncerty w Moskw ie i ponownie w Petersburgu. Powrót do Francji . Pobyt w Nice i, gdzie doznaje 
dwóch ataków mózgowych. Wraca do Pa ryża. Przewodn iczy na konkursie towarzystw śpiewaczych w 
Grenoble. 

1869 Umiera 8 marca w Pa ryż u. Pochowany zostaje na cmentarzu Montmartre. 



BERLIOZ O POTĘPIENIU FAU.STA 
(Z PAMIĘTNIKÓW KOMPOZYTORA) 

Pierwsza lektura Fausta Goethego 

Winienem („.) wskazać, jako na jedno z ważnych zda rzeń w moim życiu , na dziwne i głęboki e wrażenie, 
jakiego doznałem czytając po raz pierwszy Fausta Goethego w tłumaczeniu na francuski Gerarda de Ne
rval1. Ta cudowna książka oczarowa ła mnie od pierwszej chwili ; nie rozstawałem s ię z ni ą już ; czyta łem ją 
bez przerwy - przy stole, w teatrze, na ulicy, wszędzie. W tym tłumaczeniu prozą było kilka fragmentów 
wierszowanych, pieśni , hymnów itd . Uległem pokusie, by n a pi sać do nich muzykę , i gdy tylko dokona łem 
tego trudnego dzieła , by łem tak głupi , że nie usłyszawszy ani jednej nuty swojej partytury, wydałem ją ... 
własnym kosztem. Kilka egzemplarzy tego dz i eł a, wydanego w Pa ryżu pod tytułem Osiem scen z ,,Fausta" 
2, rozeszło się w ten sposób. Jeden z nich dotarł do rąk pana Marxa, sławnego krytyka i teoretyka berlińskie
go, który był łaskaw nap i sać do mnie życzliwy li st w tym przedmiocie. Ta niespodziewana, przychodząca 
z Niemiec zachęta sprawi ła mi wielką przyjemność, jak ł atwo to sobie wyobrazić; nie zdoła ł a jednak 
przesłonić mi na długo w ielu i wielkich niedostatków tego dzieła , którego myśli zdają s i ę jeszcze mieć 
wartość - bo zac howałem je, rozwijając w ca łkiem inny sposób w legendzie Potępienie Fausta1 

- ale które, 
w sumie, było niewykończone i bardzo źle napisane. Gdy tylko utwi erdz iłem s i ę w tym przekonaniu, 
zebra łem czym prędzej wszystkie egzempl arze Ośmiu scen z ,,Fausta", które tylko mogłem odn a l eźć, 

i zniszczyłem je. 
Przypominam sobie teraz, że na moim pierwszym koncercie• wykonana zosta ł a jedna z owych scen, na 
sześć głosów, zatytu łowan a Koncert sylfów. Śpiewało j ą sześc i o ro uczniów konserwatorium. Nie zrobiła 
żadnego wrażen i a. Uznano, że nic nie znaczy; ca łość wydała s i ę niejasna, zimna i całkow i c i e pozbawiona 
śpiewności. Ten sam utwór w os i emnaśc i e lat później , nieco zmieniony w instrumentacji i w modulacjach, 
sta ł się ulubionym utworem publi cznośc i w różnych miejscach Europy. Nie zda rzy ło mi s i ę wykonać go w 
Petersburgu '-=Moskwie, Berlinie, Londynie1 Paryżu , by audytorium nie krzycza ło bi s. Jego rysunek uzna je się 
teraz za doskonale jasny, a me lodię za cza rującą. Prawda, powierzyłem go chórowi. Nie mogąc zna leźć 
sześc i orga dobrych solistów, wziąłem osiemdziesięciu chórzystów, i myś l uwydatn iła się; w idać jej formę, 
jej kolor, a efekt wzrósł trzykrotnie. Jest w ogóle wie le kompozycji woka lnych tego rodzaju, które spara l iżo
wane przez słabość śpiewaków, odzyskałyby swój blask, odnalazły swój czar i s i łę, gdyby powierzono ich 
wykonanie po prostu wyćwiczonym i zgromadzonym w wystarczającej l iczbie chórzystom. Gdzie jeden 
pospolity głos jest szpetny, tam pięćdzies iąt pospolitych głosów zachwyci. Śpiewa k bez· duszy sprawi, że 
najżarliwszy poryw kompozytora wyda się lodowaty, a nawet niedorzeczny; a często p rzeciętny ża r mu
zyczny, który tkwi zawsze w naprawdę muzyka lnych masach, wystarcza, by dać zabłysnąć wewnętrznemu 
płomieniowi dzieła, i pozwała mu żyć , podczas gdy zimny wirtuoz by je zabił. · 
Natychmiast po tej kompozycji do Fausta i ciągle pod wpływem poematu Goethego napisałem swoją Sym
fonię fantastyczną, niektóre częśc i z wielkim trudem, inne z niewi arygodną łatwośc ią . (. .. ) 

Marsz Rakoczego5 

(. .. ). (Podczas koncertu kompozytorskiego w Peszc ie, 6 marca 1846 roku - przyp. red.) wykonanie mojego 
programu było, jak sądzę, jednym z naj lepszych wykonań , jakie słyszano w Peszc ie w c iągu d ługi ego 
czasu. Wśród utworów, które s i ę na ń złożyły, znajdował się marsz stanowiący teraz finał pierwszej częśc i 
mojej legendy o Fauśc i e. Napisałem go w noc, która poprzedziła mój wyjazd na Węgry. Pewien wiedeński 
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miłośnik muzyki , dobrze z na j ący obyczaje kraju, który mi a łem odw i edzić , przyszedł do mnie kilka dni 
przedtem z tomem starych melodii . - J eś l i chce pan spodobać s i ę Węgrom - rzekł mi - to niech pan napi sze 
utwór oparty na któ rymś z ich narodowych tematów; będą tym zachwyceni , a po powroc ie opowie mi pan 
o ich eljen (wiwat) i okl askach. Oto zbiór węg i e rs ki ch tematów, pozostaje tylko wybi e rać.- Posłu c h a łem tej 
rady, wybra łem temat Rakoczego i n a pi sa łem marsza6 . ( ... ) 

Gdy tylko rozesz ł a się w Peszc ie w ieść o tym nowym utworze muzyki hany (narodowej)', wyobraźni e 
poczęły burzyć s i ę narodowo. Zastanawiano s i ę, jak potra ktuj ę ten s ł awny i, by tak rzec, świ ęty temat, 
który od tylu lat pobudza bicie serc węg i ers ki c h i upaja je entuzjazmem wolnośc i i c hwa ł y. Powsta ł stąd 
nawet rodza j za niepokojenia, bano s i ę sprofanowani a ... Oczywi śc i e , daleki od obraża ni a s i ę z powodu 
tych wątpliwośc i , podz iw i a ł em je. Były z resz tą aż nadto usprawiedliw ione mnóstwem ża łosnyc h potpour
ri i opracowa ń , w których wyrządzo no okropne zniewagi godnym wszelkiego szacunku melodiom. B yć 
może ta kże kilku węg i e rs ki ch miłośników muzyki było w Pa ryżu świ adkami ba rba rzyńs ki ego nieposzano
wania, z jakim w dnie św i ąt narodowych włóczymy po muzycznych rynsztokach n aszą ni eśmie rte lną 
Marsylia nkę! 

widzę, jak do mojego schronienia wchodz i niespodziewanie j akiś nędznie odziany człowiek z twarzą 
ożywioną w dziwny sposób. Spostrzegłszy mnie, rzuca się na mnie, ściska z sza łem , oczy zachodzą mu 
łzami , ledwie może wybełkotać te słowa : 
_Ach panie, panie! Ja Węgie r. .. biedak ... nie mówić po francusku ... un poco italiano7 

••• Proszę wybaczyć .. . 
moją ekstazę .. . Ach, zrozumiałem pańską armatę ... Tak, tak ... wielka bitwa ... Niemcy psy! - I bijąc się silnie 
pięśc ią w pierś : - W sercu .. . pana noszę ... Ach! Francuz .. . rewo lucjonista ... umieć pisać muzykę rewolucji. 
Nie będę próbowa ł op i sać strasznego unies ienia tego cz łow ieka , jego płaczu , zgrzytania zębam i ; to było 
prawie przerażające, to było wznios ł e! ( ... ) Rakoczy-indu/o zna l az ł się potem we wszystkich programach i 
zawsze z tym samym skutkiem. Musiałem nawet, wyjeżdżając, pozostawić w Peszcie swój rękopis, który 
chciano zachować , i którego odpis otrzyma łem we Wrocławiu w miesiąc później. Gra się go teraz na 
Węgrzech przy wielki ch okazjach. (. .. ) 

Legenda Potępienia Fausta 
Wreszc ie pan Horwa th , redaktor nacze lny jednego z węg i e rs ki ch dzienników, nie mogąc po hamować 

swej c i ekawośc i , idzie do wydawcy, z którym pozostawa łem w stosunkach w związ ku z orga ni zacj ą kon- j I ( .. . ) Podczas podróży do Austrii , Węg i e r, Czech i Śląska zaczą łem komponować swoją legendę o Fauśc ie , 
certu , dowiaduje s i ę gdzie mieszka kopista rozp i suj ący głosy orkiestrowe mojej partytury, biegnie do tego 1

! której plan obmyś l a łem od dawna. Postanowiwszy się do niej zabrać, musiałem także przyjąć , że przyjdzie 
cz łowieka, prosi o mój rękopi s i uważnie go przeg l ąda. Pan Horwath , niezbyt zadowolony z tych og lędz in , mi napisać samemu prawie ca łe libretto; fragmenty francuskiego przekładu Fausta Goethego pióra Gerarda 
nie mógł nazajutrz ukryć przede mną swego niepokoju . - Widz i a ł em pa ńską pa rtyturę M arsza Rakoczego de Nerval, do których utworzyłem muzykę dwadzieścia lat przedtem, i które zamierzałem włączyć, po 
- powiada mi. - No i? - No i boj ę s ię . - Ba! - Każe pan g rać nasz temat pi ano, my natomiast słu chamy go przerobieniu ich, do swojej nowej partytury, i dwie czy trzy inne sceny napisane według moich wskazówek 
zazwycza j granego forti ss imo. - Tak, przez waszych Cyganów. Czy to wszystko? Niech pan będzie spokoj- przez pana Gandonn iere przed moim wyjazdem z Paryża, stanow iły razem wz i ęte tylko jedną szóstą część 
ny, będzi e !Jan mi a ł forte, jakiego pan jeszcze w życ iu nie sł ysza ł. Nie czyta ł pan dobrze. Przy każdej dzieła . 

~~--r""z""e~zy trzeba zwragić uwagę_n.a.J_ęj koniec. u:.Q.b.Qwle.m....w.Lę_c;....j.adącw...nar_ej_o_iemj_e~_ki~j_ kale...cje_p_g_g:_tm'i_ej ,Jla_pl.s_ać wie_i:g_e_i;irze..w.aczone do swo~ 
- - W dzień koncertu jednak jakaś trwoga śc iska ł a mnie za gardło, kiedy nadeszła chwila wykonania tego ~ muzyki . Zacząłem od inwokacji Fausta do Natury, nie starając się ani przekładać, ani nawet naśladować 

piekielnego utworu . Po sygna łach trąbek, napisanych w rytmie pierwszych taktów melodii , temat pojawia , arcydzieła, lecz tylko się nim natchnąć i wydobyć zeń zawartą substancję muzyczną. I napisałem ten oto 
si.ę (. .. ) grany pi ~no przez .flety i. klarn_e,ty, przy wtórze pizz.icat.a instrumentów. strunowych: Podczas tej ł'. ustęp, kt?ry wzbud.ził "':e ,mnie nad~'.eję , że uda mi s ię napisać resztę: 
111espodz1ewane1 ekspozycp pub l1 cznosc pozostawała spokoina 1 milcząca ; ale kiedy na długim crescendo „Nature 1mmense, 1mpenetrable et f1ere! 
pojawiły s i ę znów fugowane fragmenty tematu przerywane głu chymi dźwiękami bębna naśladującymi ~ Toi seule donnes treve a mon ennui sans fin! 
daleki huk dział , sala zaczęła burzyć s i ę z nieopisaną wrzawą; i w chwi li gdy orkiestra, rozpętana we ·~· Sur ton sein tout-puissant je sens moins ma misere, 
wściekłej walce, rzuciła swoje tak długo powściągane fortiss imo, sa l ą wstrząsnęły okrzyki , nies łychane 'f . Je retrouve ma force et je cro is vivre enfin. 
tupoty; hamowany szał tych wszystkich wrzących dusz wybuchnął krzykiem, który przejął mnie dresz-· \ ~ I Oui, soufflez, ouragans, criez, forets profondes, 
czem grozy; wydało mi s i ę , że włosy mi się jeżą, i począwszy od tego fata lnego taktu , musiałem się ~.i ,i Croulez, rochers, torrents, precipitez vos ondes! 
pożegnać z zakończeniem swego utworu, bo burza orki estry nie mogła walczyć z wybuchem tego wulka- - ~ ; A vos bruits souvera ins, ma voix aimer a s'unir. 
nu, którego gwałtownośc i nic nie było w stanie powstrzymać. Jak można odgadnąć, trzeba było zacząć od Forets, rochers, torrents, je vous adore! Mondes 
początku; i za drugim razem publiczność tylko z wielkim trudem zdo ła ła powściągnąć się o dwie czy trzy 1 :i Qui scintillez, vers vous s'elance le desir 
sekundy dłużej niż za pierwszym, by usłyszeć kilka taktów kody. Pan Horwath miota ł s ię jak opętany w D'un coeur trop vaste et d'une ame alteree 
swojej loży; nie zdo ła łem powstrzymać się od śmiechu , rzucając mu spojrzen ie, które znaczyło : - No i co? D'un bonheur qui la fu it"8 . 

Boi s i ę pan jeszcze? Jest pan zadowolony ze swojego forte? Szczęście, że umieściłem Rakoczy-indu/o (tak Raz zacząwszy, napisałem brakujące mi wiersze w miarę, jak zjawiały mi s ię myśli muzyczne, i skom-
brzmi tytuł tego utworu po węgiersku) na końcu koncertu, bo wszystko, co bym chciał wykonać po nim, P?nowafom partyturę z łatwością, jakiej bardzo rzadko doświadczałem pracując nad innymi utworami. 
byłoby stracone. Pisałem ją, kiedy mogłem i gdz ie mogłem; w powozie, w pociągu, na parostatkach, nawet w miastach, 
Bylem, rzecz zrozumiała , gw ony po tego rodzaju nawałni cy, i ocierałem sobie twarz w [ mimo różnych zachodów, do jakich zmuszały mnie koncerty, które mi a łem w nich dać. Tak więc w pewnej 
małym salonie za estrad ie osobliwy odgłos wzruszenia sali . A oto w jaki sposób: ' i' gospodzie w Passau, na granicy bawarskiej, napisałem introdukcję: „ Le viei l hiver a fa it place au prin-
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temps"9
, w Wiedniu utworzyłem scenę na brzegu Łaby, arię Mefistofelesa: „Voici des roses"' 0

, i balet sylfów. 
Pow iedzi a łem już , w jakich oko li cznośc i ach n api sa ł em w c iągu jednej nocy, również w Wiedniu, marsza 
na węgierski temat Rakoczego. Nadzwyczajne wrażenie , jakie zrob ił w Peszc ie, s kłoniło mnie, by wprowa
dzić go do mojej Faustowsk iej partytury, przy czym pozwoliłem sobie umieśc ić swego bohatera na począt
ku akcji na Węgrzech i kazać mu patrzeć na przemarsz wojsk węg i e rsk i ch przez równinę, na której snuje 
swe marzenia. (. .. ) 
W Peszc ie, któregoś wieczoru , kiedy zabłądzi łem w mieśc i e , napi sa łem w j a kimś sk lepie, przy św ietle 

płomyka gazowego, chóralny refren Korowodu wieśniaków. 
W Pradze wsta łem w środku nocy, by nap i sać pi eśń , której bałem się zapomnieć - chór anielski w apoteoz ie 
Małgorzaty : „ Remonte au ciel, ame naive que l'amour egara"" . 
We Wrocławiu n apisa łem słowa i muzykę łac iń s kiej pieśni studentów: „ lam nox stel lata ve lamina pandit" 12

• 

Po powroc ie do Francji , pojechawszy na kilka dni 13 na w i eś pod Rouen, do pana barona de Montville, 
n a pisa łem w ielki tercet: „Ange adore dont la celeste image" 14

• 

Reszta zosta ł a napisana w Paryżu , ale zawsze niespodziewanie, w domu, w kawiarni , w Ogrodzie Tuileryj
sk im, i nawet na wale bulwaru Tempie. Nie szukałem myś li , pozwalałem im przychodz i ć, a one zjaw i a ły s i ę 
w najbardziej nieoczekiwanej ko lejności. Gdy w reszc ie nakreś lony zosta ł ca ły szki c partytury, zabra łem s i ę 
do opracowania ca łośc i , wygładzania poszczególnych częśc i , ł ączeni a ich, zespa lania, z ca łą zac i ekłośc i ą 
i ca ł ą c i e rpli wośc i ą , do jaki ch jestem zdo lny, i do ukończeni a instrumentacji , która była tylko zaznaczona tu 
i ówdzie. Uważam tę legendę za jedno z najlepszych dzieł , jakie utworzylem•s; publi czność do dz i ś dnia 
zdaje s i ę podzie l ać to mniemanie. 
Niczym było napisać to dzie ł o, trzeba było je wykonać; i wówczas właśni e zaczęły s i ę moje zawody 
i ni eszczęśc i a. Rozpisywanie głosów orkiestrowych i wokalnych kosztowa ło mnie o lbrzymią sumę; potem 
liczne próby, jaki ch zażąda łem od wykonawców, i wygórowana cena: tysiąc sześćset franków, za wynajęc ie 
teatru Opery Komicz ne), jedynej sali pozostającej wteay Cło mego rozporządzenia 1 6 , wplątały mnie w 
przedsięwzięc i e, które nie mogło mnie nie zrujnować. Ale postępowałem wciąż , podtrzymywany zwodni 
czym rozumowaniem, jakie każdy przeprowadziłby na moim miejscu: 
„ Kiedy po raz pierwszy wykonałem w Konserwatorium Romea i Julię - mówiłem sobie - publi czność tak 
pragnęł a us łyszeć to dzieło , że trzeba było sp rzedawać bilety na korytarz, by pomieśc i ć tych, dla których 
brakło miejsca na sa li ; i mimo ogromu kosztów wykonania miałem mały dochód. Od tego czasu moje 
nazwisko uros ło w opinii publicznej, prócz tego rozgłos moich zagranicznych powodzeń daje mu we Fran
cji mir, jakiego przedtem nie mia ł o; temat Fausta jest równie s ławny co temat Romea, uważa s ię powszech- . 
nie, że jest mi sympatyczny, i że powinienem go dobrze ująć . Wszystko więc pozwala żywić nadz iej ę, że 
publiczność będzie bardzo ciekawa tego nowego dz ieł a, obszerniejszego i bardziej urozmaiconego niż 
wszystkie poprzednie, i że wydatki , jak ie poczyniłem, będą co najmniej pokryte ... " 
Złudzenie! Od pierwszego wykonania Romea i Julii minęły ca łe lata, podczas których obojętność paryskiej 
publicznośc i dla wszystkiego, co dotyczy sztuki i literatury, z rob iła niewiarygodne postępy. Już wtedy nie 
inte resowa ł a s i ę dziełami muzycznymi na tyle, by zamknąć s i ę w biały dz i eń (nie mogłem dawać swych 
koncertów w ieczorem) w teatrze Opery Komicznej, gdzie zresztą w ielki św i at nie bywa. By ło to pod koniec 
listopada (1846), padał ś ni eg, pogoda była okropna; nie mi a łem modnej śpiewaczk i , która śp iewałaby Mal-

gorzatę; co do Rogera, śpiewającego Fausta, i Hermanna-Leona, który ot rzyma ł rolę Mefistofelesa, to słu 
chano ich codziennie w tymże teatrze, a i oni także nie byli światow i . Skutek był taki , że da łem Fausta dwa 
razy '7 przy sa li zapełnionej do połowy. Wytworna publi czność Pa ryża, ta, która chodzi na koncerty, ta, o 
której s ię mniema, że zajmuje s ię muzyką, pozostała spokojnie w domu, nie więcej troszcząc s ię o moją 
nową pa rtyturę , niż gdybym był najostatniejszym uczniem konserwatorium; i na tych dwóch koncertach w 
Operze Komicznej nie było więcej ludzi , ni ż gdyby wystawiano tam n ajli ch szą operę z jej repertuaru . 
Nic w moim zawodzie artystycznym nie zraniło mnie głębiej jak ta nieoczekiwana obojętność . Odkrycie 
było okrutne, ale przynajmniej pożytecz ne, w tym znaczeniu, że wyniosłem z niego korzyść, i że od tej 
pory nie zda rzyło mi się , bym na raz ił s ię na stratę choćby dwudziestu franków, li cząc na miłość paryskiej 
publiczności do mojej muzyki . (. .. ) 

PRZYPISY: 
1 Przek ład Nerva la ukaza ł s ię w grudn iu 1827 ro ku i wtedy też przeczyta ł go Berlioz . 
z Osiem scen z .Fausta " nap i sa ł Berlioz w jes ieni 1828 roku; dz ieło ukaza ło s ię w kwietniu 1829 roku ja ko opus 1. 
3 Napisanej w latach 1845-46. 

Hector Beri i oz 

•w rzeczywistości na drugim koncerc ie kompozytorskim Be rli oza, który odbył s i ę 1 listopada 1829 roku . 
s fragmenty rozdz i a łu Druga podróż do Niemiec; Austria, Czechy i Węgry z Pamiętników Be rlioza ( podtytuł w programie zosta ł nada ny 
przez redakcję) . 
•w rzeczyw i stośc i Berlioz napi sa ł tego marsza przed wyjazde m z Pa ryża i z myś l ą o wykona niu go w Peszcie, prawdopodobnie za radą 
Li szta . Marsz Rakoczego jest wytworem fo lkl oru stylu werbunkosz. By ł grany podczas kampanii Rakoczego w okres ie narodowego powsta
nia węg iersk iego w latach 1703- 11 i otrzyma ł nazwę od przywódcy powstani a, ks i ęcia Francisz ka Rakoczego. 
7 Trochę po włosku. 
• „N iezmie rzona Naturo, ni eprzeniknio na i dumna , 
Ty jedna ko isz moją ni eskończoną nud ę! 
Ne--twoim-wnechmocnym-łonie mn.iej-czuję-swoją-nędz.,, , 

Odnajduję swoją si łę i zda je mi s i ę, że nareszcie żyję . 
Tak, dmijcie, huraga ny, krzyczcie, g łębok ie lasy. 
Walcie s i ę, ska ły; potoki, toczcie swe fa le! 
Mój głos lubi jednoczyć s ię z waszym władczym zg iełkiem . 
Lasy, ska ł y, potoki „ uwie lbi am was! 
Swiaty i skrzące, ku wam zwraca s i ę pragnie ni e 
Serca zbyt szerokiego i duszy z łaknionej szczęścia , 

Które przed nią pierzcha". 
'„Stara zima ustąpi ła mie jsca w iośnie" . 
10 „Oto róże". 
11 „Wnijdź w niebo, prosta duszo, któ rą obł ąka ł a m iłość". 
12 „Już noc rozpostarła gw iaździste opo ny". 
" We wrześn iu 1846 roku. 
"„Uwielbiony an ie le, któ rego boski obraz". 
15 Berlioz ~kończył Potępienie Fausta 1 O paźdz iernika 1846 roku. 
" Berlioz by.I w owym czasie zwaśnion y z Pil I etem (dyre ktore m ope ry paryskiej) i Habe nec kiem (dyrygentem ko nserwatorium), natomiast 
pozostawał w dobrych stosunkach z Bassete m, dyre ktore m Opery Komi cz ne j, któ rą popiera ł w prasie. 
17 6 i 20 grudnia 1846 roku. · 

(Fragmenty książki: Hector Berlioz z pamiętników, wybór, przekł ad i opracowanie Jerzy Popiel, PWM, Kraków 1966) 
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Wynika z tego, że muzykom powinno się zabronić komponowania dzieł opartych na słyn
nych poematach. Pozbawieni zostalibyśmy tym samym opery Don Giovanni Mozarta, dla 
libretta której Da Ponte dokonał zmian w Don Juanie Moliera; nie mielibyśmy również jego 
Wesela Figara, przy którym z pewnością tekst komedii Beaumarchais nie został całkowicie 
zachowany; nie byłoby także, z tych samych przyczyn, Cyrulika sewilskiego Rossiniego ani 
Alcesty Glucka, stanowiącej jedynie swobodną parafrazę tragedii Eurypidesa, ani też jego 
Ifigenii w Aulidzie, gdzie niepotrzebnie (a to naprawdę zasługuje na potępienie) zniszczono 
wiersze Racine'a, które mogły przecież, w sposób doskonały, wnieść swe czyste piękno do 
recytatywów; żadna z licznych oper osnutych na kanwie dramatów Szekspira nie zostałaby 
napisana; a wreszcie, równie godnym napiętnowania okazałby się, być może, Pan Spohr, za 
napisanie dzieła noszącego także tytuł Faust, gdzie odnajdujemy postacie Fausta, Mefistofelesa, 
Małgorzaty, scenę czarownic, a które mimo to wcale nie przypomina poematu Goethego. 
Co powiedziawszy, łatwiej mi będzie zmierzyć się ze szczegółowymi uwagami, które poczy
nione zostały na temat libretta Potępienia Fausta. 
Dlaczego autor - pytacie - wysłał swojego bohatera na Węgry? 
Ponieważ miał ochotę umieścić w swym dziele muzyczny węgierski temat instrumentalny. 
Autor przyznaje to szczerze. Zaprowadziłby go w każde inne miejsce, gdyby tylko znalazł 
ku temu najmniejszy muzyczny pretekst. A sam Goethe, w drugiej części Fausta, czyż nie 
doprowadził swego bohatera do Sparty, do pałacu Menelaosa? 
Do legendy doktora Fausta można podchodzić na różne sposoby, jest ona częścią dziedzic-

1 " twa światowego. Została ujęta w formę dramatu jeszcze zanim uczynił to Goethe; krążyła od 
'· ł dawna po świec1eliterackirnpółnócnej Europy, przyoiercijąc fozma1te fo-rmy, zanim lo"'n""p"'rz" e;;>---Y .... -!!!"- '"""- "'

2 

jął ją dla siebie. Faust Marlowe' a cieszył się przecież w Anglii pewną sławą, a nawet praw-OD KOMPOZYTORA 

PRZEDMOWA AUTORA 
Już sam tytuł tego dzieła wskazuje, że nie opiera się ono na głównej idei Fausta Goethego, 
ponieważ, w słynnym poemacie, Faust zostaje u rat o w a ny. Autor Potępienia Fausta wy
pożyczył jedynie od Goethego pewną liczbę scen, pasujących do projektu, który sobie wyty
czył, scen, które zawładnęły z przemożną siłą jego talentem. Lecz nawet gdyby pozostał 
wierny myśli Goethego, nie byłby tym samym mniej narażony na zarzut, który przedstawiło 
mu już kilka osób (niektóre z rozgoryczeniem), że ok a Ie czy ł arcydzieł o. 
Wiadomo bowiem, iż tworzenie muzyki do sporego poematu, który nie był pisany do śpiewa
nia, okazuje się całkowicie niepraktyczne, jeśli nie wprowadzi się w nim całej masy przeró
bek. A wśród wszystkich istniejących poematów dramatycznych to właśnie Faust, bez wąt
pienia, najmniej nadaje się do śpiewania w całości od początku do końca. Otóż, nawet przy 
zachowaniu zasadniczegopł~austa Goethego, by arcydzieło to uczynić przedmio
tem kompozycji muz. ~j, trze_b_a_~ienić je na sto różnych sposobów. Zbrodnia obrazy 
majestatu genius~tfrtak samo ocz~ista w pierwszym przypadku, jak w drugim, i zasługu
je na takie sallffrotępienie. 

„ 

dziwą chwałą, która za przyczyną Goethego przyb l ad ła i odeszła w niepamięć. 

Natomiast wiersze w języku niemieckim, śpiewane w Potępieniu Fausta, a stanowiące prze
róbkę poezji Goethego, muszą brzmieć dziwnie w uszach Niemców, tak jak wiersze Raci-
ne'a, zniekształcone bez powodu w Ifigenii Glucka, dziwnie' brzmią w uszach Francuzów. 
Należy jednak pamiętać, że partytura tego dzieła napisana została do tekstu francuskiego, 
który częściowo sam jest tłumaczeniem z niemieckiego oraz że, spełniając później życzenie 
kompozytora, pragnącego poddać swe dzieło ocenie najbardziej muzykalnej publiczności 
Europy, trzeba było stworzyć niemieckie tł u mac ze n i e tł u mac ze n i a. 
Wybitnym umysłom , dostrzegającym w mgnieniu oka sedno każdej sprawy, którym nie podo
ba się, gdy ktoś stara się im udowodnić, że nie można osuszyć Morza Kaspijskiego ani prze
skoczyć Mont Blanc, spostrzeżenia te mogą wydać się infantylne. Panu Hectorowi Berliozowi 
tak trudno jednak było pogodzić się z oskarżeniami o sprzeniewierzenie się religii całego 
swojego życia oraz o brak szacunku dla geniusza, że - cóż z tego że pośrednio - jednak 
okazał, iż nie mógł sobie odmówić poczynienia tych uwag. 

Hector Beri ioz 

(Powyższy tekst zosta ł umieszczony w pierwszym francuskim wydaniu partytury bez podpisu autora i powtarzany 
?Ył późn iej w ko l eJ2i;.sb_jej_~dycj ach . Jak usta lono, jego autorem z całą pewnośc i ą był sam kompozytor. Przekład z 
Języka francuskiE!l!CJ': Ewa O:dowska) 



POTĘPIENIE FAUSTA/ LA DAMNATION DE FAUST 

PREMIERY ŚWIATOWE/ WORLD PREMIERES 

Prawykonanie koncertowe I First concert performance 
6 grudni a I December 1846 
Theatre de l'Opera-Comique (Sa lle Favart), Paryż I Paris 
Dyrygent I Conductor HECTOR BERLIOZ 
Obsada I Cast: 
Faust GUSTAVE ROGER 
Mephistopheles LEONARD HERMANN-LEON 
Marguerite LA DUFLOT-MAILLARD 

~ 'fVA!l8~AW8lrt ·~ Dola ~n marca JO.DJ j 
I - . . .. . . . . . 

Z :r.o..uzyld... 

fILIIAflMONJ .1: .Pol~pleal• Faueta•, legenda du· 
matJOlDI. Ral.:.tou Berlioza., na głoe1 1olowt, cb_ó11 l _orklo-· 

atrt- - · • 

lllatorja moiy>d ohyba nie zna takiego kompó
zytor"a; O którym by tak krałloowo Bpr&eozne WJ· 
głaazano zdania, jak o Berliozie. Od plerwazoso 
awogo wytitępu młod1ieńo1ogo nt. aronio publlene.J, 
at do śmiero1, a nawet długo jenou1 llO b1iercl, 
był on dl& jodoycu prudmlotem pod1hn ł uwloł· 
bionla, dla drngloh· watrątn, · nlonawi6ol1 lekoowa· 
tcnia I pogardy. Jedni nwa:łall go za najwlękezo
go mnzyka po noothovenie, drodzy wprost . odina
wia.11 mil talentu. 

Co prawila, llerlioz zaskoczył wuy1tklcb nlcepo
dd anlo. Ody bowiem rótnl reformatorowle, np. 
Gluck l Wugoor, atopniowo ł 01trotnle pnoprowa
<l7.al i reform12 muzyoinJl w 1wyob dr:iolach;' r.anlm 

. . . oata toio swa słowo w toj sprawia wypowledilołl, 
Prapremiera sceniczna I First stage performance Jlorłio~ prioolwnio: jale meteor spadł 1 nieba na 
18 lutego I February 1893 ziemi<:, r.;;ola nioprzowldzl~uy1 uioociokiwany, !~a· 
Theatre du Casino (Sal le Garnier) Monte Carlo raz'!" plorwu.cm swoi? rltiolo zomał odrazu t. tra-

, ' -dyCJfl I toorJq, do JO~o czasów obowl11t:njącą, 
Dyrygent I Conductor LEON JEHIN 'l'ylko umy~ły ,ilnlcj 8 to Jak (Hchuman, L!ait, 110. 
Inscen izacja I Production RAOUL GUNSBOURG low I kilku innych) zdołały zorjcritowaó· si9 w ey-
Obsada / Cast: tuo.cjfJ w llOHlanniciwo ll orlloza uwior:ty6 I uozu·. 

fa~st !~N R~S,ZKE, (Jean de Reszke) , _ _ , . . ·· p ił a, a.przodt1wazyatkiem arćydzlelo ·ego tnuzy, l mlo6 <; • ab„yob mutyk• """•" P'I'""' oglo-

Meph1stopheles LEON MELCHISSEDEC „P_ot~rueole 1''11ueta11 ; przo-uranc przez ~orlloza le-
Marguerite D' ALBA l gend\ dramatyotnl\. . 

W braku innej dobra I ta naz.wa,cbo6 nlolfft11e o!> R· 

. : 111lafor111 ~ d&ie(11, a o lnn1rtradno, Ho -.l'otęplon1o• 
Premiera przedstawienia Ach ima Freyera I Premiere of Ach im Freyer's performance I · ani to epopeja w \tylu oratoryjnym;' ani toi • dra~ 
1 O września/ September 2003 , mat maisyemy, ' domagt.j~cy ełq opra"'y Heulo1ńoj 

(t1r6by zroestl! a86enhowanfa· ~ nie w.-da~ ....,.111-.. 
Los Angeles Opera ·ków tiomyłlbytib)1 
Dyrygent I Conductor KENT NAGANO 
Inscenizacja I Production ACHIM FREYER 
Kostiumy/ Costume designers ACHIM FREYER, AXEL AUST 
Reżyseria świateł/ Lighting designer HEINRICH BRUNKE 
Przygotowanie chóru I Chorus master WILLIAM VENDICE 
Obsada I Cast: 
Faust PAUL GROVES 
Mephistopheles SAMUEL RAMEY 
Marguerite DENYCE GRAVES 
Brander JAMES CRESWELL~ 

h concert performance 

i'artją Mal~oRi śpiownla p. Fnlicro·fln.icr~st' , 
nrlrMtkn 2unkomi tn •lot.no jui. 1.na1111 w\\ ar~~ u. 
wlo:, I wybOrui11 w1'.wi1p1\111 ~i•: z rndania. l-'4111'! ·1 
llf'ie·.\·al I'- Mnutui.': „e, l<111ony•t11 z hurdzo l:1tl11yrn 
i Johrzo \fY~ z kn;1 . 11nn :do slal>nu ~lo1suu . .Jl1·1i~1e111 
byf P- Orciio,· liarito1;ista z )!io~e~1 uic!os.01.Ji.1\·ym, 
leci posiadającym ciyLrj~ do,k - 11 ~ 1\l;l i skal<( ol.i
nerną !\lalą riiłkc ilrnnd ora vii:knio o<ll won yl p. 
8illich. • 
· Cuóry· Filharmonji,· WY~lęp_o j :ie picr1nzv r:ż pn· 

·~łl~_:i.oie1 · p<>:r:s~ly .&i<: W) ;micuicio-; _,,;pic\·.-ał:1· ezpto 
I tytmt~zn) o, .. c10111uwalv cf.-ktowo1e, 1<łowa tekstu 

· wymawiały pcprawuic: 11low rm, _ wywi11znly si•: 
z nił'latwq;ó zadania z powotlzc!u om zupd11l·m. 

C1&foś~ wykonania "Potępil'nia", pod dyrekcją p. 
~l~y~ar11kiei:o, dala WJDil.:.i 1y'piOSI ~wirtne: c h1"•ry, 
Ja" JUt zazo~o1,_de!D . flO\t"Jirj, śpiewały ~lo~ko~a 
le; orki-esłra ~'\-ą r-oi~ ·0Jtirnrzy1a znakumidr, co, 
\\raz z ud :1tuym popi ~cm s olist1'1\t"1 siłn ·! wra i. ••nio 
wyn·:ulo na puhlicrn otict, i nsilowau ia F~lhnrmon ! i 
Upoinnn ia Joj z jo<luorn i cnjwsp~ni::lsz .1 eh Lizie! 
no1~ucj literatury m1.1zycznoj z1:poluem pow<1dzll · 
niem U\tieuoqło. 

.A . Potir. .1.::. 

Portret Jana Reszke, wykonawcy roli Fausta 
w prapremierze scenicznej 
Potępienia Fausta w Monte Carlo 
(fot. Otto Bielfeldt, Muzeum Teatralne) 
oraz fragmenty recenzji Aleksandra Poliń skiego 

zami eszczonej w „ Kurierze Warszawskim" 
po pierwszym wykonaniu Potępienia Fausta 
w Filharmonii Warszawskiej 

~ 



POTĘPIENIE FAUSTA/ LA DAMNATION DE FAUST 

PIERWSZE WYKONANIE KONCERTOWE W TEATRZE WIELKIM 
FIRST CONCERT PERFORMANCE AT THE TEATR WIELKI 

24 grudnia I December 1911 
Dyrygent I Conductor PIETRO CIM INI 
Obsada I Cast: 
Faust GIO VANNI GENSARDI 
Mephistopheles MATTIA BATTISTINI 
Marguerite JADW IGA LACHOWSKA 
Brander ADAM OSTROWSKI 

nsardi i Adam Ostrowski (fot. Muzeum Teatralne) 

-

jl(t1lł.TD 'W.Alł!U wan·._ Vnta ~T eradnl1 U>ttl 
„Potępienie Jausta" 

·. d imibcxna ·na wici~~ orklulr(, cńóry I ~lo sy norwo\YO.Ś ci~. ·malódjl, - 1lteła.two wpar!uj~cej \V 11 -

L1rcnif• r · · ~lur ·lie Heldhra Berllou, . cho, alo ory:;lnalnej I zajmnJ'lcoj, oraz mletrzo-
aolo•.C· ) . S l\'76Ul opraoo1Vanla teobnloz110:;0. Nin-dy n "rltoz 

Siczyln• arcydz l ało · Berllo:a, ~~s~'ł~O tytuł Jl~· nie hamował bujnej swoJ fantazji, nl ;z• ws •e u&· „ 'auy. odtwonone " obieg 11 n a z 8 'l n~V aoen 8 \vet trzymał l1' '" cui:-laoh rozwa;:-1 ar tyst yr.zn ej . 
ta~tra Wielkiego, nie jest nowofol1'- · i!~h arezaji Nie \vyn~k4' el~ nlczel:"o, co okazało si~ zclolnem ·„

1 
Wykonano Je plerw~zy rn w ' armon do wyratenla pomyHłów, jakle u pom o~ ., •l t wl »

it. ~o.::-n marca J~o:l.-go r . przoa solltitów włoa~lch ló" wyrazić prag11~ł. Ztą r! tet dobrolfolnl e n t~ 
(:ilDI. Fal[ero, .Maugol~re, · ?rello I SI Jl łeb), po· raz lama.I ltnjo pl~l.:11ych •wololl u10lodJI; J eś li to · 

· wiórzooo.,, kilka mlesl '}OY pózolej z tldz!alem SO· lepiej, Jak •l)dzlł, Ilustrowały ) Cg"u fanta sty c. Z1Jfl 
·I ató• młeJ!tlOWYCb, polskich. • ohr>H muzyczne. Pl~uny c h Jod11ak temlltów 1 

· 1 •c• Potł}plenlo" wó.wczas sportzlew:iues;o prze ~ ll r. znych wolodjl nlubrak .l'ot~plontu•. NilJ-
~ttnl; nie \Vf\YArlO, z ulny 1labo ntalentowa- pl~knlejsze posla•l& Mał11"orzata, Mufl•to I r.hóry 

""eh tolhtuw-z wyJ11tklern . ":rbornoJ ~plo1no•· eylfów. D•ll)kl wlafole \Tfjlllko\Vej melodyjuofol :f Niny J!'allero. Obeoule zentuzjazmowała pu- .Pot~plenla", oleuy all} ono uacłiwyoz"jnum po
bllczoogd dzl P. kl 1lo skonałAj przewatnlo ohsadzle wodzeulein w r.ał.vm ilwteolo m11iylcal11ym, :awl11· 

61 oraz dob~emu przygoto1vanlu chóró1v. Wy- , Rzr.za gdy dohry•'i znaJdzlo wvkona.woów,- •i;rlów· 
~ ' e vykooaołe terai ilopłero uwypukliło pia· nie, gdy natrafi na dobrei:o l\fufl~ta, ktt.ry ma ro· 

1t:znł• wszystkie pl~knogcl arcydzieła Berllou, I? naJ1vlęktiz~. naJtrndni•joz11 I uajpl.~ l(nloJsz~. . 
yó I kto je pozna, dośd n11oleuy6 8!~ nlo O lepoaym 011 Battl•łtnle:;c. o•ltworcy Ł•J roli 

_kl . rem! nawut marzyd ni• 111011111. ,J11kto tn;:il r.zlowluk11 
-. m0~\ j d ·i; acb1Yycać si~ ulem1. trżeb& takie nie 11tawtad ""' \"f'Zor 111u~ru1 arr.ptow, Ll u 1ły oo-

7.• Y e naj z Id , 1 z trefola llbrP.ta (Spla\Y,rnl\ dztcn11łe sL;la~a dowody, zo nłatyll.:o włoll<łm, alu 
dobrlł uzna oJm d 'lir kouawców po włoBku' zarazeru na•lzwyezaJulo •uml•noyw I l\Ulbltoyw 
a nu ptlll 1 nJo WJ 11 k t kl h 1 • Jest ~ptewnklom, moono ilhaJ11r.y111 o s1Vój booor 
a pnez drugloh po polsku), 0 muzy a • ~ w • 11rty•tyozny. Oto nowy dowód: miał onj\Vl~kezl\ 
51nów, jak: Berlioz, Wagner, oraz Ich wyzna w- i· ~ll( l woiuośll ii(lluwaul~ Joj z; nut, ajel!ua1' ś11Je: 

w tcfllym kojany el'} zwl11zku ze słowami - ·· · · ·· · · ·· - ·- - ·· ·- -- · · · - 1 cy~ '" T teł lubo przud lłzlewł"ctu bllzko laty wał• pamięci. f,atwo &Jo domr'1ld, Ile"'.~ ro O l•••...,. o . . ., . wloty! praoyl Có;t przeto dzt\Ynaa-o. z• pr111d~lw
zdalem jut w nanrm K 11 r1e 1 ZB ·~rO\łf} szcze~ólo- no uzmylłowl1nto uozn6 rółnorodotoh : ~ JJilJwl• 
w4 z muiykl I truci "Potl}plenla. • obeonle, lll P0 • wyk\flutnjm odpowiednio do 11&1trofat:yobi9Jn1..d 
'lfOdD iamlerzoneg, · \ły.kouanl,a go jeszcze jutro, modulowany~. t "ogóle wyaokl art1zm łlplawa· 
awatam za 1to1owne tlad Jl0\1'lórae obJa$oleule czy vpro1t entuzju1uowaly 1łucł1aezuw I zma.ua- ---==::::=::::;;:;:;;:~=~=::ł.. ...... 1 
ttJ przerl~kueJ letendy .trama.tyoznej. ly Ich Jo .blłowaula" wnyatktch celnlejuych . . -., 

Tre~d tlo \'flljkneJ OZ?~Ct lej legendy, z:iczcr- u•f?pów roll ]Jofltita. . . ·. . • ' . .,; .• :.'"': ·'.I 
J> D l~ta . r:o1tda z .Fanata• Goethego; eceuy plcr\V· OLok Balłlsttnlego najbllhl &łan.ęłapanna L& 
n • I ostatnie dotworzył l!erlloa bądt sam, h11dt c!J""'J;a. I ona. praule call) rol~ ; :Małgoal lptew& 
do wapółkl z GanJonnlArem, a wpro•t spruozulo la z p•ml~o!; i oua fruo\\'ała ,r6w'ute . uonoiow· 
1 ldtł przewodu!' Goetbtgo. W plerwazycb ICH• Jak ulacbetnlo 1w~ rol~; oma tetr: ldealtiym ·Me· 
nach vprowadu 1''1111!& na lilonlo w~,;loreklo f10te111 najsutsze t 11aJbardzlej ):adn:tone zblinła 
dlata,o Jedynie, teby ioaletd przeleliet Jo r!wle- okloakl. .. • · · 
~oe;o z:tns.trumentowanla . marna Itakor.zego. P. Ocnaartfl porraunle poil \Tzgl~d1m· 1praw
Gorala, te w koóco swego ddUa zap~dza F•u- uoścl ldohulcineJ, ale cblodno t Jedno1tajnj• tru· 
1ta do )llekła, gdy Goethe go zbawia, tylko dl11te· to wał rol'} .Fanala, lobo rola ta. nader . złotoaa, 
go; h to mo daje apoeobnoSd do uzmyałuwlonl" obfiluJ4c;i w sceny sielankowe, tragiczne. miło-
w. muzyce ualonago galopu da1ktch rumak1h' sne ltil. . . 
nataiuklcb, p~dz11cycb z . Fau1tem I .hlefistofele· !fale1ikl} rol? Draodera ~plew&! p. OstroW.kt 
11m .11a . 0Af~p \V. !/tchłaule piekielne. baritzo dobrze, troch' tylko n powatn!e, Jak Il& 

Jal.: we wszya!klch ntworacb Ilorlloza, równie 
I \V .Pot~p l e n lu Fausta~ wida ć wyraźne us pnao
blenlo tego genjalnego mrizyka dn w~i1-"S.tltPei:o, 
co fantastycz ne, olbnymle, n11dzwyoza.ju11. Yf r'll,'f· 
atko w lej f~ntazjl zdumiewa · wyjąt.ko.11t.ą Qf"ygł°· 
nalno~c1„ ; gł~ bo ~c o~olą J10!11ysłów, ja~~ś 1h:i1rn~. 

rolę ltowlczoa . , .. 
Chtlry 1lzlefnle &I? aprawlały w !Wtj · budio 

trudnej roll. Orldoslr11, prowadzona pnu p.·.:01„ 
wlnlego, grai a ozy•to, z& mało Jednak: tr&ldo~,ł& 
symfo11lou1lo wielkie dzieło Borlloza, a t . . 1rlel& 
temp ule było " porz'l<Iku. Marai: np. Rakoozeiro 
uzt„ty był zapr-, ilko, u menuet. bl~oyob ognik.ów 
n wolno. ' 

.t Poli1b1rl. 

Fragmenty recenzji Aleksandra Po lińskiego zamieszczonej w „ Kurierze Warszawskim" 
po pierwszym wykonaniu Potępienia Fausta w Teatrze Wielkim 

Mattia Battistini 
(fot. Muzeum Teatralne) 

\ 
~ 
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E DO GRANIC SZTUK 

mantyczny, również •glądu ~wa~ be~resowny, tak ~cznie 
op y sprawie sztuki , że nawe;rrr;dz ie ob-ojęt~la muzyki w ogóle, a wobec jego twórczo

niechętni , s tają po jego stronie" . 

Owa twórcza bezkompromisowość artysty stawała s i ę często obiektem niewybrednych kpin, 
tworzyła pożywkę dla przyziemnej wyobraźni z łoś liwych karykaturzystów. Naj częstsze za-
rzuty, jakie zgłaszano pod adresem kompozytora dotyczyły harmonicznej i fo rmalnej nie
przystawalnośc i jego dz i eł do utrwalonych wyobrażeń. Na przykład , nawet według tak otwar
tego na w szelkie przejawy nowego w sztuce Claude' a Debussy' ego, „ Berlioz był uprzywilejo
wanym muzykiem pośród tych, któ rzy niewiele w iedzieli na temat muzyki . (. . . ) Zawodowcy 
bywaj ą nieodmiennie zdruzgotani harmoniczną swobodą (a można by w tym przypadku mówić 
nawet o ni ezdarnośc i ) i fo rmalnym niedbalstwem jego kompozycji " . Skądinąd wybitny pro
pagator Berlioza i do niedawna absolutny dyktator francuskiego życ i a muzycznego, Pierre 
Boulez, dość zgodnie wtórowa ł swemu wielkiemu poprzednikowi: „ u Berli oza występują tak 
ni ezręczne harmonie, iż pow staje wraże nie wrzasku ". 

Czasem nawet kwestionowane były os i ągnięc i a tego kompozytora na gruncie techniki instru 
mentacyjnej, powszechnie uważane za kamień milow y w tej dziedzinie (Berli oz był autorem 
wielokrotnie przedrukow ywanego i tłumaczonego na szereg języków Grand traite d ' instru
mentation et d 'orchestration modernes, 1844). Igor Strawiński przyznawał: „wspa ni a ła repu
tacja Berli oza jako twórcy orkiestracji zawsze wydała mi s ię wysoce podejrzana" . Jednakże 
ci, któ rzy autora Trojan cenią, zazw yczaj gotowi są sygnować poniższą, mało pa rl amenta rną 
enuncj ację Emmanuela Chabriera (1841-1894), francuskiego kompozytora, któ ry z dz ieł swego 
wielkiego krajana „wyssał " bodaj najwięcej artystycznie życ iodajnych soków : „ Berlioz, 'Fran
cuz w każdym calu, w Potępieniu Fausta, Romeo i Julii czy Dzieciństwie Chrystusa stworzył 
ta ką różnorodność ko lorów i rytmów, że tym, któ rzy mówią, iż brak mu spójnośc i , odpowia
dam: g . .. prawda!". Jeśli chodzi o nasz stosunek do jego sztuki , Hector Berli oz nie pozosta
w ia w ielu możliwośc i . Można tę muzykę albo namiętni e kochać albo zac iekle ni enawidz i ć. 
Tertium non datur. 

2. 

W spomniany Debussy, mimo swego negatywnego-stosunku do Berli oza, mia ł świadomość 
jak wie lką ro l ę artysta ten odegra ł dla wykształceni a s i ę par excellence romantycznej idei 
korespondencji sztuki. Twórca Peleasa i M elizandy miota ł s i ę między pogardą a podz iwem: 
„ Berli oz to wyjątek, potwór. Nie jest tylko muzykiem; stwarza ilu zj ę muzyki , której dz i a ła ni e 
opiera s i ę na procedurach zaczerpniętych z literatury i malarstwa" . Ten aspekt twórczośc i 
Berlioza jest kluczowy dla zrozumienia jego sztu ki , sztuki autora, który w istocie wyda ł na 
św i a t szereg dz i eł z pogranicza różnych dziedz in ludzkiej a ktywnośc i artystycznej . Bodaj 
dwa najważniej sze z nich to Symfonia fantastyczna (1830) i Potępienie Fausta (1846). Pierw
sze jest ważne, po ni eważ wyznacza początek historii nowoczesnej muzyki programowej . (V/ 
Symfonia 11 Pastoralna" Beethovena, walcząca w niektórych podręcznikowych ujęc i ach z Fan-

m po lu, tkw i jeszcze głęboko korzeniami w estetyc;e osiemnasto-
akterystycznych, czy li ilustracyjnych, bardziej dosłownych od filo
symfonii i poematów symfonicznych romantyzmu .) Drugie, dookre
atyczna", ponieważ rozsadza „ ku baturę" formy oratoryjnej zaciera-

ąc granicę między k . certową ~a l ą a o~erową sceną. .. 
~otępienie niewątp 1e ·stanow1 po e.!Qury Fausta Goethego, będąc - obok Symfon11 

Liszta , austa th'1esa Gounoda (1859), Mefstofelesa Arrigo Bo-
ymfonii 

11 
Tysiąca " Gustava M ahlera (1907) - najwybitniejszym 

świadectwem m ej fascynacj i faustowskim archimitem (o . lenie Włodzimierza Szturca) 
stworzonym p weimarskiego kl asyka. Warto jednak p ętać , że gdy Berlioz w swoich 
Pamiętnik~ · zyznaw~o „odkryciu" Fausta w 1 roku, z tekstem Goethego długo 

t ( „czytałem go bez wy - przy st&, w teatrze, na uli cy, · 
na 20 I . ' źn i ej , kie wstawało Potę nie, nabra ł j uż pew-

~~~~-~~ yraz · pr. dmowie do partyt y, gdz ie zaznaczył , 
na l eży ać wyłączr:i i E&, arcydzie-

pusu 1 
p i e r~.J#u Goe 

skiego w kongenia lnym przek ładz i e Nerva la (obszerne fragmenty antaty~ły z resztą 
korzystane w Potępieniu), teraz dokonał szeregu własnych wstawek literackich. I tak n 
modzielnie u łożył wstępną i ntrodu kcj ę , ł ac i ńs k i e słowa studenckiej p i eśni „ lam no 
pa nteistyczną i nwo~acj ę . Fausta do natury c~y asem.antyczny z zało.żeni a teks~azai ący 
triumf reprezentantow p i ekła nad pod stęp ni e zwabionym protagoni stą, tekst -lJ&Jb;&ą 
stanowiący im i tację tak modnego wśród ówczesnych literatów francuskich z Balzakiem na 

czele piekielnego sty lu Swedenborga. 
W tym nieortodoksyjnym podej ści u Berlioza do jednego z najważniej szych tekstów literac
kich doby romantycznej (a le równie bezceremonialnie obszedł s i ę on też np. z kanoniczny 
tekstem mszy żałobnej w swoim Requiem) tkw iły już za l ążki nowoczesnośc i : w w ie -
temat Fausta nie przesta ł fascynować kompozytorów, ale Goethe zszedł na pia . ak 
przec i eż ustosunkowa ł s ię do dz iewi ętn astow iecznego dz iedzictwa faust 
Busoni w swoim Doktorze Fauście (1924), dokonuj ąc m.in. kom · stów własnych , 
Marlowe' a, Goethego, Strindberga; tak Henri Pousseur w Votr . Fantasie variable genre 
opera (1967), wyko rzystujący oryginalne w treśc i i fo r · etto Michela Butora; tak Wol-
fgang Ri hm w Faust und Yorick (1976), wykorz sztukę Jeana Tardieu; tak w reszcie 
Alfred Schnittke w Historia von D . Johann F: 1995), adaptujący pierwsze zachowane 
ź ródło literackie pośw i ęcone postaci t · 1czego czarnoks i ęż ni ka - pochodzącą z 1587 
roku „ ks iąż kę popul a rną" pt. Hist · aktorze Johannie Fauście. 
Złożona z czterech częśc i i 1estu odrębnych numerów wokalno- instrumentalnych lub 
wyłącz ni e orkiestrowy ród tych ostatnich fi guruje słynny M arsz Rakoczego i M enuet 
chochlików) „ lege matyczna" nastręcza w iele problemów natury geno logicznej. Czy 
mamy tu do ia z utworem czysto koncertowym (co sugeruje stosunkowo rzadko w 

na pewno wokalno-instrumentalnej, stosowanie okreś l eni a ,,legenda"), czy ze 
sce m? To pytanie nieustannie powraca w rozlicznych komentarzach do Potępienia. 

cność dość rozbudowanych didaskaliów w skazuje, że Berlioz poważnie li czył s i ę z moż
liwośc i ą teatralnej prezentacji utworu. Hybrydyczny charakter Potępienia sprawia, że łatw i ej 

~ ' zrozumi ala..st.aje-się.f.ascynaqa.ar.cydziełem-Goethego. skłon.r:i ego..do-eksperymentów-kompo
zytora . P rzec i eż monumentalny tekst dramatyczny w ielkiego poety obfituje w roz liczne mo
tywy muzyczne (np. p i eśni i ta ńce chłopów pod li pą , pi eśń Brandera o szczurze, chóry cza
rownic i a nio łów czy s łynny - bo spopularyzowany ju ż przed Berli ozem przez gen i a l ną pieśń 
Schuberta - śpi ew Ma łgorzaty przy kołowrotku ), co więcej sam również stanowi próbę wyj 
śc i a poza tworzywo stricte dramaturgiczne, skoro życzeniem Goethego było , aby postać He-
leny Troj a ń sk i ej odtwa rza ła śpi ewaczka operowa. . 
Uznanie „ legendy" Berl ioza za orator ium nie jest wca le przekonujące. Na przyk ład brakuje 
osoby narratora (tzw. testo) charakterystycznej dla takich dzi eł , ale j ed nocześn i e Mefi stofeles 
niekiedy przejmuje ta ką właś nie funkcj ę (np. w IV częśc i , gdy in formuje Fausta o aresztowa-



twór zawiera w ie1 

s ię swej w~fizacji scenicznej. O 
oper francuskich) prz 

się ~ Małgorzac ie (li część); 
to~cji E-dur - tradycyjnie w X 
sząc np. duet-nokturn 

którym młodz iutk o z 
miłośc i małż ' ej); poc 
pola, w io protagoni 
Probie atunkowej 
przx mnieć cieka 
D "" linga, wedłu 

y mimesis (ty. 
„Opera epic 
ria żołnier. 

utrzym1'że nurt ten inicjuje. Wagnx.sK1 ~N~a.9'} spec~óra 
pol#a tym, że to co mimety e, a wi~ ~ane na scenf!"Jakby „opowiadane przez 

", często zastępuje to co diegetyczne - czy li relacjonowane przez narratora, dopełni a 
często jeszcze jedna ważna cecha natury konstrukcyjnej : swo ista niec i ągłość zda rzeń , 

roz liczne chrono l og i czno-treściowe „ perforacje" w referowanej historii . O częśc iowo dwu
znacznej (właśnie mimetyczno-diegetycznej) funkcji Mefi stofelesa, sp iritus movens wyda
rzeń , ale ta kże ich „ kronikarza", była już wzmianka. Jeś li natomiast przyjrzymy s i ę strukturze 
czterech poszczególnych częśc i „ legendy dramatycznej", to okaże s ię, że tylko część trzec ia 
odpowiada tradycyjnie zwartemu modelowi dramaturgii operowej, podczas gdy pozosta łe 
trzy istotnie rozpadaj ą s i ę na dość autonomiczne, nie pow iązane ze sobą obrazy. 
Odstępstwa Berlioza od tekstu Goethego, po legaj ące na dokonywaniu własnych wstawek, 
zadecydowały o sporej różnicy pomiędzy ujęc i ami poety i kompozytora, mimo że - według 
słów Berlioza z Pamiętników- nie sta ra ł s i ę on „ani przekładać , ani nawet naś l adować arcy
dz i eł a, lecz ty lko s i ę nim natchnąć i wydobyć zeń zawa rtą substa ncję muzyczną" . Na czym 
te różnice po l ega ły? Wspomnijmy tylko dw ie najważniej sze, rozpoczynaj ąc od zmiany profi
lu psychologicznego figury tytułowej . O ile bohater Goethowski j est człowieki em czynu i 
osobą - jak to s ię dz i ś niezbyt ł adnie mawia - asertywn ą, o tyle protagonista Berlioza to 
pasywny marzyc iel, poniekąd „ wyznawca" panteizmu, w każdej niemal sytuacji gotów do 
kontemplacji natury (cecha nieobca wprawdzie bohaterowi Goethego, ale na pewno nie tak 
ważna jak u Berlioza). 

O ile ta różni ca powsta ła - jak kompozytor utrzymywał - niemal bezwiednie, prawie poza 
jego kontro l ą, w różnym czasie i różnych miejscach, to modyfikacja ogólnego przekazu ide
owego „ legendy" miała już charakter bardziej zracjonalizowany. Po l ega ła ona na św iadomej 
rezygnacji z Goethowskiej idei w iecznej kobiecośc i , Ewigweibliche z li częśc i Fausta, któ rą 
Berlioz z pewnośc i ą zna ł , c hoć jej ostateczna wersja zosta ła udostępniona szerokiemu gronu 
czytelników dopiero w latach trzydziestych XIX w ieku . Nie oznacza to, że w zakończeniu 
„ legendy dramatycznej" kob i ecość nie doczekała s ię swej apoteozy. Wręcz przec iwnie. Aby 
j ą wyeksponować Berlioz przyporządkowa ł ostatniemu numerowi Potępienia stosunkowo 
rzadko stosowaną tonację Des-dur, typowo kobiecy atrybut instrumentalny- ha rfę oraz imitu
jący śpiewy niebiański e chór dziec ięcy (z właściwą sobie inklinacją do gigantomanii, ocze
k ując 200-300 małycnwykonawców). Tyle j ednak ,-że ów feministyczny triumf nosi - by tak 
rzec - cechy egoistyczne. Kob i ecość bynajmniej nie kwapi się na ra tunek pognębionemu 
rodzajowi męski emu , nie zamierza poc i ągać go wzwyż . Czy Berlioz p ragn ą ł s i ę odc i ąć w ten 
sposób od niemieckiego w ieszcza, pokazać św i a tu , że po latach ba łwochwalczego obcowa
nia z jego dramatem nabra ł w i ę kszej literack iej samodz i e ln ośc i ? A może nie c hc i a ł zostać 
posądzonym o za l eżność od Wagnera, który raptem trzy lata wcześniej zap rezentował w 
Dreźnie Holendra tułacza - pierwszą wybitną operową re interp retację Ewigweibliche? Być 
może . Ale chyba jednoznacznie dz i ś zawyrokować nie sposób. 

zna~ c~rczusu o~· 

na ~óparta na fWJ - p1ero r 7Jll!T'C 
je'o jedyne słowo T„Amen") i p~prze~ni~pr . . 
nej (wszak cała rzecz dotyczy tragicznej sm1erc1 gry~uwłfkoi a rz:YJ.o 
stosowanymi przez niemieckich ironistów romantycznych (w mJIYce - ru.'5~human 
Porzucając na krótką chw ilę swój bardzo niekonwencjonalny sposób wypowiedz i artyst 
nej poprzez nawi ąza nie do śmiesz ni e usztywnionych procedur scho l a rsko-pod ręcz ni 
kontrapunktu, Berlioz niejako sam wychyla s i ę zza kart swojego dz i e ła uzyskuj~zypo
mnijmy sobie drugą z cytowanych wcześniej wypowiedzi Oebussy'ego) coś n 
zycznego ekwiwa lentu ·dramaturgiczna- literackiego ś rqdka jakim jest parabaza (czyli słO 
odautorskie podawane przez aktora „ na stronie", a w pow ieśc i - przez wszechw i edzącego 
narratora, który mami „ Łaskawego Czytelnika" pozorami fa mili a rnośc i kontaktu). Podobnie 
frapujących rozw i ązań w Potępieniu Fausta jest z resztą mnóstwo. Wskażmy tylko na jeszcze 
jedno - mianowicie obecność w partyturze dwóch wa lców. Pojaw i aj ą s i ę one - odpowied · 
- w częśc i I po ujrzeniu Ma łgorzaty przez Fausta we śni e (chodz i o Taniec sylfów: 
częśc i Ili - w serenadz ie Mefi stofelesa poprzedzaj ącej duet miłosny. Oba te 
skojarzyć z magicznym dz i a ła ni em diabła, a zarazem z top iką erotyc 
dzącym s ię i z czasem nab i e raj ącym p rędkośc i i mocy (jak w ir w 1 osnym oszołomie-
niem (w ten sposób Berlioz postaw ił znak równośc i międz ilośc i czystej i domin ium 
grzechu, którego ź ródł a tętni ą w destrukcyjnych dzi inferna). Pomysł takiego zasto-
sowania walców w operach faustowski ch będ · em chętnie kopiowany. W ich rytm ie 
zaśpiewaj ą za kochuj ące s i ę w F a u śc i e bo ounoda i Busoniego. 
Na za kończeni e tego pob ieżnego pr Berliozowskiej „ legendy" nakierujmy nasze my-
ś li na problem sensownośc i jej znego wystawienia. Czy Potępienie kryje w sobie po-
tencjalne ziarno dla wzros ncji reżysersk i ej? Tytułem odpowiedzi zwróćmy uwagę na 
kształt wspa ni a łej sce mnastej, kiedy to Faust z Mefistem pędz i przez po la na cza rnych 
jak śmierć ruma , z oddali dochodzą chóralne echa kolejnych wersów lita ńii - najpierw 
„Sanii!ta M ( pro nobi s", potem „ Sancta Magdalena ora pro nobi s" , wreszcie - gwałtow-
nie ze , . J przez przestraszonych w iernych - „Sancta Margarita .. . " Ta wymyś l o na przez 
R~ijl a scena, pod w ieloma wzg l ędami przypomina demoni czną j azdę wojów duńskiego 
ro la Waldemara, który śc i ga ł c i eń pod stępnie otrutej kochanki Tove w trzec iej częśc i o po

nad pół wieku później szych (i równie hybrydycznych) Gurrelieder Arnolda Schonberga. Ten 
o15raz, różgrywający s i ę na dwóCn symul taniCz nych planach - w idz ialnym (jeźdźcy) i ty lko 
słysza lnym (wierni za sceną z n aj d uj ący się wewnąt rz pob li sk iego kośc i o ł a) , to z pewnośc i ą 
nie lada wyzwanie nawet d la najwybi tni ejszych reżysersk i c h wizjonerów operowej sceny. 

W c i ągu 2003 roku ca ły św i at muzyczny św i ętowa ł Rok Berlioza. W uroczyste obchody 
wp i sa ł s i ę także Teatr W ielki - Opera Narodowa rea li zuj ąc w koprodukcji z Los Ange les 
Opera Potępienie Fausta w inscenizacj i jednego z n ajw i ększych współczesnych reżyserów 
Achima Freyera. · 

Marcin Gmys 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 

SCENA 1 
Równiny Węgier. 

FAUST 
Silm wśród pól, o wschodz ie s łońca 
Stara zima u stąpiła miejsca wiośni e, 
Natura odmłodniab , 
Nieskończona kopula niebios 
zsyła deszcz t y_s iąca o l śniewających św i a te ł. 
czuję, jak powietrze przenika poranny powiew: 
z mojej rozpa lonej piersi 
Wydobywa się czyste tchnienie. 
Słyszę , jak wokó ł mnie budzą s ię ptaki , 
Powolny szmer roślin i strumieni „. 
Och, jakże s łodko jest żyć na samym dnie samotnośc i , 
z dala od ludzk iej wa lki i z dala od tłumów! 

Dobiegające z oddali odg łosy wiejskiego życia 
i walki zakłócają spokój sielankowej sceny. 

SCENA 2 
Chłopski taniec w kole. 

CHÓR WI EŚN IAKÓW 
Na ta ń ce pasterz wybra ł s ię , 
Wziął kubrak pstry i wstąż ki dwie, 
Przep i ękn i e był ubrany. 
Pod lipą tłum s i ę zebra ł już 
I tańczył , aż s i ę wzb ij a ł kurz. 
Hej ha! Hej ha! 
Hej dana! Dana! Da! 
Więc on tez poszed ł w tany. (Goethe) 
Ha! Ha! Ha! Ha! 
Hej, dana, dana! 
Tra la la la„ . 

FAUST 
Cóż to za krzyki? Cóż to za wrzawa z odda li? 

CHÓR 
Tra la la la! Ho! Ho! Ho! 

FAUST 
To wieśniacy, 

Tańczą i śp iewaj ą o wschodz ie s ło ńca 
Na zielonej trawie. 
Moja niedola zazdrosna jest o ich radość. 

CHÓR WIEŚNIAKÓW 
Tak ostro s i ę do rzeczy wz i ą ł , 
Ze jedną w bok aż łokc i em pchną ł , 
Bo śc i sk był ni es łycha ny. 
Dziewczyna rzekł a na to z ł a: 
„A co to niby znaczyć ma? 
Ty kp ie niekrzesany!" 
Lecz on już wz iął w ramiona ją 
I tańczył w tę i we w tę z ni ą , 
Bo był wniej za kochany, 
Gorąco s i ę z robiło im, 
Oddychać już nie mieli czym 
Hej ha! Hej ha! 
Hej dana! Dana! Da! 
Trwa ł taniec opęta n y. (Goethe) 
Ha! Ha! Ha! Ha! 
Hej, dana, dana! 

- „ Do czego ty namawiasz mnie? 
N iejedna ju ż spa rzyła s i ę, 
Jej los był opłakany". 
Lecz gdy ją tulił pośród drzew, 
Przesta ła s ł yszeć nawet śpiew: 
Hej ha! Hej ha! 
Hej dana! Dana! Da! 
Co niós ł s i ę wc iąż z polany. (Goethe) 
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Ha! Ha! Ha! Hej, dana, dana! 
Tra la la la! Ho! Ho! Ho! 

SCENA 3 
Inna część równiny. Zbliża się wojsko. 

FAUST 
Równina stroi s i ę w wojenny blask. 
Ach! Synowie Dunaju gotują s i ę do wa lki! 
Jak dumnie i radośnie dz i e rż ą broń! 
Jaki og i eń płonie w ich oczach? 
Wszystkie serca drżą s ł ysząc ich zwyc i ęsk i śp i ew, 
Tylko moje pozostaje chłodne, obojętne na chwa łę. 

MARSZ WĘGIERSKI 
Przechodzą wojska. Faust oddala s ię. 

CZĘŚĆ DRUGA 

SCENA 4 
Północne Niemcy. 

FAUST 
sam w swoim gabinecie 
Bez żalu opuśc iłem weso łe ws ie, 
Tam też przysz ła za mną nuda. 
Bez przyj emnośc i patrzę na nasze wyn i os łe góry, 
Nuda towarzyszy mi w drodze powrotnej 
Do mojego miasta. 
Och! C i erpi ę , c i e rpi ę! A bezgwiezdna noc, 
Która przykrył a św i a t zas łoną ciszy, 
Pow i ększa jeszcze me mroczne cierpienia. 
O, ziemio! A w ięc tylko mnie nie obdarzasz kwia tami ! 
Gdzie w św i ec i e zn ajdę to, czego brakuje w mym życ iu ? 
Na próżno będę szuka ł , 
Wszystko ucieka przed mą gwa łtowną żądzą ! 
Trzeba z tym wreszcie skończyć!.„ 
Drżę„„ 

Czemu drżę widząc rozwartą przed sobą pu stkę ? 
O, kielichu, zbyt d ługo odsuwany. 
Chodź, chodź sz lachetny krysztale! Podaj mi truc i z nę, 
Która ośw i ec i lub zabije mój umysł ! 
Podnosi kielich do ust. 

ŚPIEW WIELKANOCNY 

CHÓR 
Chrystus zma rtwychwst a ł ! 

FAUST 
Co ja s łyszę? 

CHÓR 
Opuszczaj ąc mroczny grób, 
W niebi osa unos i s i ę odmieniony. 
Podczas gdy on oddala s i ę 
Ku nieśmierte lnej chwale, 
Jego w ierni uczniowie 
C i erpi ą tu na ziemi. 
Niestety! To tu nas zostawia, 
W ogniu s trza ł cierpienia. 
O , boski Mistrzu! Twoja szczęś li wość 

Jest przyczyną naszego smutku. 
O , boski Mistrzu! Pozostawiasz nas 
W ogniu strza ł cierpienia. 

FAUST 
O, wspomnienia! 

CHÓR 
Chrystus zmartwychwsta ł ! 
Hosanna! 

FAUST 
O, moja drżąca, niespokojna duszo! 



Czy uni es iesz s i ę w niebiosa 
Na skrzydłach tej p i eśni ? 
Powraca niepewna w iara, 
Przynosząc spokój dn i modlitwy. 
Moje szczęś liwe dz i ec iń s t wo, 
S łodycz modlitwy. 
Czysta radość 
B ł ądzen ia po zielonych ł ą k ach 
I marzeń , 

W ni eskończonym blasku 
Wiosennego s ło ńca! 
O, poca łunku niebi a ński e j miłośc i , 
Który przepełni a łeś moje serce s łodkim przeczuc iem, 
Odpędza łeś wszelkie pożąda ni e, 
Wszelkie zgubne pożąda ni e! 

CHÓ R 
Opuszczając mroczny grób, 
W niebiosa unosi s i ę odmieniony. 
Podczas gdy on oddala s i ę 
Ku n ieśmierte lnej chwa le, 
Jego w ierni uczniowie 
C i erpią tu na ziemi. 
Lecz uw ierzmy w jego w ieczne s łowo. 
Pewnego dnia podążymy za nirn 
Ku ni ebi a ń s ki ej szczęś li wośc i , 
Dokąd wzywa nas jego jego głos. 
Hosanna! Hosanna! Hosanna! 

FAUST 
Niestety! Słodka ni ebi a ńska muzyko, 
Dlaczego z pop i o łów budzisz prze kl eń s two? 
Dlaczego, modlitewne hymny, 
Przybywacie nagle zachw i ać moj ą wo l ą. 
Wasze s łodkie dźw i ęki przynoszą świeży powiew. 
Pi eśni czul sze ni ż bl ask świtu , 
Rozbrzmiewajcie jak najdłużej! 
Z moich oczu popłynę ł y ł zy, 
Niebo ponownie zdobył o moj ą du szę. 

SCENA 5 
Faust, Mefistofeles. 

M EFISTO FELES 
Pojawia s ię nagle. 
O, najczystsze unies ienie! N i ebi a ńskie dz i ec i ę! 
Podziw iam c i ę, doktorze! 
Nabożny odgłos 
Tych srebrnych dzwonów 
Oczarowa ł twe uszy! 

FAUST 
Kirn j esteś? Ty, którego pa l ące spojrzenie 
Przeszywa jak sztylet. 
Ty, który jak płomień , 
Palisz i poże rasz duszę ! 

MEF ISTOFELES 
Doprawdy, taki e pytanie nie przystoi uczonej osobie. 
Jestem duchem życ i a, to ja pocieszam. 
Darn ci wszystko; szczęśc i e, rozkosz, 
W szystko, co sobie wymarzy na j gorę tsze pragnienie. 

FAUST 
Dobrze zatem, pokaż rni swe cuda, nędzny demonie! 

MEF ISTO FELES 
Z przyj emnośc i ą! Ocza ruję twe oczy i uszy. 
Zamiast pozostawać tu w zamknięc iu , 
Za łos ny jak robactwo, 
Które toczy twe ks i ęg i , c hodź ' 
Podąża j za rnną ! Zmień otoczenie! 

FAUST 
Zgoda. 
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MEFISTOFELES 
Chodźmy w ięc poznać życ i e. 
Po rz uć wreszc ie tę bez użyteczną fil ozofi ę! 

Znikają w powietrzu. 

SCENA 6 
Piwnica Auerbacha w Lipsku. 

CHÓ R PIJAKÓW 
Nalejcie jeszcze! 
Wina! Reński ego! 

M EFISTO FEL ES 
Oto, F a u śc i e, miejsce spot kań sza lonej kompani i„ 
Tu w ino i pi eśni rozwese l aj ą życ i e. 

CHÓ R 
Och, jak dobrze, kiedy niebo ś l e gromy, 
Si edz i eć przy gorącym kuflu , 
Opijać s i ę jak beczka 
W zadymionej karczmie! 
Kocham w ino i ten przez roczysty trunek, 
Który oddala troski . 
Kiedy moja matka wyda ł a mnie na świ a t , 
Moim chrzestnym by ł pij ak. 
Och, jak dobrze, kiedy niebo ś l e gromy„. 

CZĘŚĆ CHÓRU 
Kto zna j a kąś zabawną hi stori ę? 
Wino smakuje lepiej na wesoło. 

CZĘŚĆ CHÓRU 
Brander, twoja kolej ! 

CZĘŚĆ CHÓRU 
On ju ż nic nie pami ęta. 

BRANDER 
narn j edną hi stori ę, sa rn j ą wymyśliłem. 

CHÓR 
Dalej za tem, zaczynaj! 

BRANDER 
Skoro mnie prosic ie, 
Zaśpiewam ją wa rn od nowa. 

CHÓR 
Brawo! Brawo! 

PIEŚŃ BRANDERA 

BRANDER 
Raz szczur w piwnicy sobie ży ł 
Wiód ł ż yc i e spokojne i sute. 
I nabi l sobie ka łdun był 
Jak sarn pan doktor Luter. 
Lecz kuchta trutką stru ła go 
I wnet zrobi ł o rnu s i ę mdło, 
Jakby go mi łość spa rła. 

CHÓR 
Jakby go mi łość spa rła . 

BRANDER 
Po kątach kręc ił s i ę jak bąk , 
Z ka łuży wodę żłopa ł , 
Podra pa ł , pogryz ł wszystko w krąg, 
Lecz s i ę na próżno miota ł. 
Ze strachu s ka ka ł tarn i tu, 
I wkrótce rnu zabra kło tchu, 
Jakby go miłość spa rł a . 

CHÓR 
Jakby go mi łość spa rł a . 
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BRANDER 
Du kuchni biedak w końcu wbiegł , 
Na bia ł y dz i eń nie bacząc. 
Pod piecem pad ł i w drgawkach l eg ł , 
I strasznie sapać zaczął. 
A trucicielka na to w śmiech : 
Zupełn ie rnu zapa rło dech, 
Jakby go miłość spa rła. (Goethe) 

CHÓR 
Jakby go miłość sparła. 
Requiescat in pace! Amen! 

BRANDER 
Niech na amen zabrzm i rnu fuga! Fuga! Chora ł! 
Zaimprowizujmy mistrzowski utwór! 

MEFISTOFELES 
po cichu do Fausta 
S łu chaj uważnie: ujrzysz, doktorze, 
Bestialstwo w ca łej niewinnej szczerości. 

FUGA NA TEMAT PIEŚNI BRANDERA 

BRANDER, CHÓR 
Amen. 

MEFISTOFELES 
Na Boga, panowie, piękna jest wasza fuga, 
Tak piękna , że s łu chając jej 
Można by pomyśleć, że jesteśmy w św i ętym miejscu. 
Niech będzi e wolno mi powiedzieć : 
Jej styl jest uczony, prawdziwie religi jny, 
Nabożne uczucia, które kończąc modlitwy 
Kościół zamyka w jednym s łowi e. 
Czy ja mogę teraz odpow iedz i eć p i eśni ą , 
Na temat nie mniej poruszający, 

Niż wasz? 

CHÓR 
Cóż to? Czyżby z nas kp ił ? 
Kim jest ten cz łow i ek? 
Och, jakże blady jest, 
Jak bardzo rude są jego włosy! 
Nieważne! Prosimy! Pi eśń! Pana kolej! 

PIEŚŃ MEFISTOFELESA 

MEFISTOFELES 

Był ki edyś kró l na św iec i e, 
Co miał o l brzym i ą pchłę . 
Jak swoje własne dziec ię 
Tak pchłę miłowa ł tę . 
Raz ki edyś jak nie huknie: 
Po krawca posła ć straż! 
Masz pannie uszyć su kn i ę 

I pła szcz jej u szyć masz . 

W jedwabie i aksamit 
Ubrali pannę pchłę . 
W sukience z fa lbankami 
Nie wyg ląda ł a ź l e . 
Ministrem wnet został a 
I kró l jej przyp i ą ł krzyż , 
I jej rodzina ca ła 
Awansowa ła tyż . 

Królewscy zaś dworzanie, 
Gdy pchły obj ę ł y rząd , 
Gryz ieni i kąsani 

Od razu posz li w kąt . 
Bo zakaz był wydany, 
Że pcheł nie wolni gnieść. 
Jak rny gdzie pch łę spotkamy, 
To raz, dwa, trzask i cześć. (Goethe) 
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CHÓR 
Brawo! Ha! Ha! Brawo! Bravissimo! 
Zm iażdżmy j ą , zm i ażdżmy natychmiast! 

FAUST 
Dosyć tego! Uciekajmy z miejsca, 
Gdz ie mowa jest podła, 
Radość nikczemna, a czyn grubiańsk i! 
Czy nie masz dla mnie, mój piekielny przewodniku, 
Innych przyjemnośc i , spokojn iejszego miejsca? 

MEFISTOFELES 
Ach, nie podoba ci się tu? Pójdź wi ęc za mną! 

Odchodzą. 

SCENA 7 
Zarośla i łąki na brzegu Elby. 

ARIA MEFISTOFELESA 

MEFISTOFELES 
Oto róże, 
Rozkwitłe tej nocy. 
Odpoczn ij, 
Mój ukochany Fa u śc i e , 
Na tym wonnym łożu. 
We śn i e pełnym rozkoszy, 
W którym sp ł yną na ciebie karmazynowe pocałunki , 
W którym rozkwitną na twoim łożu kwiaty, 
Twoje ucho u s łyszy boskie szepty. 
Słuch aj! Słu chaj ! 
Duchy ziemi i powietrza, 
D la ciebie rozpoczyna j ą boski koncert. 

SEN FAUSTA 

CHÓR GNOMÓW i SYLFÓW 
Śp ij ! Szczęś li wy Fauście ! 
Niebawem zasłona 
Ze z łota i błęki tu 
Opadnie na twoje oczy. 
Na niebie 
Rozbłyśnie twoja gwiazda; 
Oczaruj ą c i ę wreszcie sny o miłośc i. 

Cudowne obrazy spływaj ą 
Na uśpioną ziemię. 
Naszym oczom ukazują s i ę 
Kwiaty, lasy, pola, 
I śc i eżk i w głębokim cieniu listowia, 
Gdz ie przechadzaj ąc się snują marzenia 
Czu li kochankowie. 

MEFISTOFELES 
Szczęś liwy Faust! 
Niebawem za s łona 
Ze z łota i błękitu 
Opadn ie na jego oczy. 

CHÓR 
Czarowne obrazy spływają 
Na uśpioną z i emię. 

A t rochę dalej, 
Pnące s i ę ga łęzie winoroś li 
Okryte są pączkami , zielonymi pędami 
I sz ka rłatnymi ki śc iami winogron. 

MEFISTOFELES 
Na niebie 
Rozbłyśnie twoja gwiazda. 

FAUST 
Och, zas łona opada ju ż . 
Na moje oczy. 



CHÓR 
Spójrz na młodych kochanków, 
Przechadzających się w dolinie. 
W cieniu listowia 
Zapominają o upływie czasu. 
Za nimi piękna dziewczyna, 
Niewinna i zamyś l ona, 
Na jej powiece błyszczy 
Uroniona ukradkiem łza. 

MEFISTOFELES, CHÓR 
Za nimi piękna dziewczyna, 
Fauśc i e, ona c i ę pokocha. 

FAUST 
przez sen 
Ma łgo rza to ! 

CHÓR, MEFISTOFELES 
Jez ioro rozpośc i era swoje wody wokół gór, 
Wśród zielonych wsi wiją s i ę strumienie. 

CHÓR 
Tam brzeg rzeki odbija 
Echem radosną pi eśń . Ha! 
Tańczący budzą 
Nasz nieustanny zachwyt. 
Radosna gromadka ta ńczy 
Wśród zielonych pagórków. Ha! 
Najzuchwalsi rz ucają s i ę 
W chłodną toń strumieni. 

FAUST 
przez sen 
Małgorzato, Małgorza to! 

CHÓR, MEFISTOFELES 
Jez ioro rozpościera swoje wody wśród gór, 
Wśród zielonych wsi wiją się strumienie. 

CHÓR 
N i eśmia łe ptactwo, 
W poszukiwaniu c ienia i och łody, 
Wzbija się w powietrze„. 

MEFISTOFELES 
Czar dz ia ła, jest nasz ! 

CHÓR 
„.W samym ś rodku bagien, 
Wszyscy, w poszukiwaniu smaku życ i a. 

FAUST 
Ma łgorzato! 

CHÓR 
Wszyscy szukają na niebie 
Ukochanej gwiazdy, 
Która dla nich rozbłyśni e. 
Oto ona, 
Tak piękna , 
Którą przez naczył a dla ciebie miłość. 
ś pij! Spij! 
Śp ij ! Śpi j ! Śpij! 

MEFISTOFELES 
Dobrze, dobrze, moje młode duchy, 
Jestem z was zadowolony. 
Ukołyszc i e go w zacza rowanym śnie! 

CHÓR 
Śp ij , szczęś liwy Fauśc i e, śp ij ! 

TANIEC SYLFÓW 

Duchy powietrza kołyszą się wokół śpiącego Fausta, 
po czym powoli znikają. 
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FAUST 
budząc się gwa łtownie 
Ma łgorzato! 
Cóż takiego widziałem? 
Cóż za ni ebiański widok! Cóż za a nioł 
Z twarzą śmiertelnika! 
Gdzie go odnaleźć? 
Na jakim ołtarzu mogę 
Złożyć u jego stóp mój hymn pochwalny? 

MEFISTOFELES 
Dobrze, musisz raz jeszcze podążyć za mną, 
Ku tej wonnej alkowie, 
Gdzie spoczywa twoja ukochana. 
Ten boski klejnot na l eży tylko do ciebie! 
Oto wesoła kompania studentów 
Przejdzie przed jej drzwiami . 
Wśród sza lonych młodz i e ńców, 
Niesieni ich pieśnią, 
Dotrzemy do twojej ukochanej . 
Lecz powstrzymaj swe żądze 
I słu ch aj moich rad. 

SCENA 8 

CHÓR ŻOŁNIERZY i PIEŚŃ STUDENTÓW 

CHÓR ŻOŁNIERZY 
Zamki potężne, 
Mury poczwórne, 
Dumne dziewczyny, 
Panny czupurne 
Bierzmy je szturmem! 
Kto jest odważn y, 
Ten nie żałuje! 
Trąbka wojskowa 
W zywa wiarusów 
Tak na wojaczkę, 
Jak do ca łusów. 
To ci jest życie! 
To są podchody! 
Muszą s ię poddać 
Panny i grody. 
Kto jest odważny, 
Ten nie żałuje! 
I tak to żo ł nierz 
Sobie wędruje . (Goethe) 

P I EŚŃ STUDENTÓW 
Jam nox stellata velamina pandit. 
Nunc, nunc bibendum et amandum est. 
Vita brevis fugaxque voluptas, 
Gaudeamus igitur, gaudeamus! 
Nobis sub ridente luna, 
Per urbem ąuaerentes puellas, eamus! 
Ut cras, fortunati Caesa res, dicamus: 
Veni, vidi, vici! 
Gaudeamus, gaudeamus igitur! 
[Noc już rozsnuwa zasłonę gwiazd, 
To czas w ina i miłości. 
Życ i e jest krótkie, a przyjemność ulotna! 
Bawmy s i ę wi ęc, bawmy, 
Kiedy ks i ężyc s i ę do nas uśmiech a. 
Idźmy w miasto szukać dz i ewcząt , 
Abyśmy jutro, szczęś liw i Cezarowie, mogli powiedzi eć: 
Przybyłem, zobaczy łem, zwyc i ęży łem! 
Bawmy s i ę w i ęc , bawmy! I 

Chór żołnierzy i pieśń studentów śpiewane wspólnie. 

CHÓR ŻOŁNIERZY 
Zamki potężne, 
Mury poczwórne„ . 

PIEŚŃ STUDENTÓW, FAUST, MEFISTOFELES 
Jam nox stellata velam ina pandi t... 
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CZĘŚĆ TRZECIA 
Werble i trąbki ogłaszają spoczynek. 

SCENA 9 

ARIA FAUSTA 
Pokój Ma łgorzaty, wieczór. 

FAUST 
Dz ięki , s łodki zmierzchu! Och, w itaj nareszc ie! 
Ośw ietl wreszcie to miejsce, nieznane sanktuarium, 
Tu czuję , jak na moje czoło spływa jakby piękny sen, 
Jakby czuły pocałunek budzącego się poranka! 
To mi łość! To mi łość! Mam nadzieję „. 
Och, jak szybko ulatują troski! 
J a kże kocham tę c i szę , 
Jak cudownie wdychać tę niewinność ! 
O, słodkie dz i ewczę, czarowne! 
O, najdroższa, zbyt d ł ugo oczekiwana! 
Jaki ch uczuć doświadczam 
W tym tak ważnym momencie! 
A jakże uwielbiam patrzeć na twe dziewicze loże! 
J akąż niewinnośc ią oddycham! 
Panie! Panie! 
Po dług i ch męczarniach , 
J a ki eż szczęśc i e! 

Faust spacerując powoli, z żarliwą ciekawością 

ogląda pokój Ma łgorzaty. 

SCENA 10 

MEFISTOFELES 
nadbiegając 
Słyszę ją! 
Ukryj s ię za j edwabną zasłoną ! 

FAUST 
Boże! Moje serce omdlewa z radośc i. 

MEFISTOFELES 
Ciesz s i ę chw il ą . Żegna j , panuj nad sobą , 
W przeciwnym raz ie ją stracisz. 
Chowa Fausta za zasłoną. 
Dobrze! Moje diablęta i ja, 
Zaśpi ewamy wam piękną pi eśń wese l n ą! 

FAUST 
Uspokój s i ę , 
Moja dusza! 

SCENA 11 
Wchodzi Małgorza ta trzymając w ręku lampę. 
Faust skrywa s ię. Mefistofeles wychodzi. 

MAŁGORZATA 

Jak tu duszno! 
Boję s i ę jak dziecko! 
Tak głęboko poruszył mnie wczora jszy sen„. 
Widziałam go we śni e, mojego przyszłego kochanka. 
J akże był piękny! 
Mój Boże! Tak bardzo mnie kochał! 
Tak bardzo mnie kocha ł ! 
A j akże ja go kocha łam! 
Czy spotkamy s i ę kiedyś w tym życ iu ? 
Sza l e ństwo! 

Małgorza ta śpiewa, spla tając włosy. 

KRÓL Z THULE ( pi eśń gotycka) 

Żył w Tuli król , co kochał 
Swą miłą po jej zgon. 
Nim zmarła , kielich ze z łot a 
Otrzyma ł od niej on. 
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Ten kielich był mu drogi, 
Nim wino l ał do żył 
I płacz nim wstrząsa ł srogi, 
I l e kroć z niego pi ł. 

A gdy umierać mu przysz ło, 
Policzył dobra swe. 
Synowi oddał wszystko, 
Kielicha tylko nie. 

Na zamek, co s i ę wznos ił 
Nad morzem pośród s ka ł , 
Na wielką ucztę sp ros ił 
Rycerzy, jaki ch mia ł. 

Raz jeszcze wzrok mu błysnął , 
Wziął święty kielich w dłoń, 
Wychylił go i c i s n ą ł 
Z wysoka w morską toń. 

I patrzył , jak s i ę toczy, 
Opada na dno mórz, 
I mrok mu zasnu i oczy, 
I nigdy nie pił już . (Goethe) 

Dawno temu był sobie król„. w Tuli „. 
Aż po grób„. był w ierny„. 
Ach! 
głębokie westchnienie 

SCENA 12 
Przywoływanie duchów. 

MEFISTOFELES 
Duchy chw iejnych płomieni , 
Przybywajcie! Potrzebuję was. 
Przybywajcie! Przybywajcie! 
Kapryśne skrzaty, wasze zdradliwe płomyk i 
Oczarują dziewczynę i przywiodą ją do nas. 
W imię diabła , t a ńczymy! 
A wy, piekielni muzykanci, 
Podawajcie wyraźnie rytm, 
Albo pogaszę wasze płomieni e! 

TANIEC BŁĘDNYCH OGNIKÓW 

MEFISTOFELES 
Wykonując ruchy, jakby grai na lutni. 
A teraz, 
Zaśpiewajmy naszej piękności pi eśń z mora łem, 
Aby jeszcze pewniej przywieść j ą do zguby. 

SERENADA MEFI STOFELESA 
i CHÓR BŁĘDNYCH OGNIKÓW 

MEFISTOFELES 
Ach, czemu to 
Nachodzisz go, 
Kasieńko, co, 
Tak wczesną porą ra nną? 
Zastanów s i ę! 

Choć panną c i ę 
On wpuści , nie 
Wypuści c ię już panną. 

Ach, strzeż s i ę , bo 
Gdy zrobisz to, 
Twe sny jak szk ło 
Rozprysną s i ę , kwiatusz ku! 
Niech każdy wie, 
Że zdobyć c ię 
Nie uda s ię 
Bez kółka na paluszku. (Goethe) 

CHÓR 
Co robisz! Co robisz ? 



-

MEFISTOFELES, CHÓR 
wybuchając przeratliwym śmiechem 
Ha! 

MEFISTOFELES 
Wyciąga do ciebie ramiona, 
Biegniesz ku niemu, 
Dobrej nocy, niestety! 
Dobrej nocy, moja mała! 

CHÓR 
Dobrej nocy! Dobrej nocy! 

MEFISTOFELES 
Zb li ża s ię rozstrzygaj ący moment. 

MEFISTOFELES, CHÓR 
Odrzuć jego wzg lędy, 
Jeś li najpierw 
Nie ofiaruje ci ś lu bnej obrączki. 
Wyciąga do ciebie ramiona! 
Ha! 

MEFISTOFELES 
Sza! Znikajcie! 
Skrzaty znikają. 
Cisza! 
Spójrzmy, jak gruchają nasze gołąbki. 

SCENA 13 

DUET 

MAŁGORZATA 
na widok Fausta 
Wielki Boże! 
Co ja widzę? Czyżby to on? 
Czy mogę w ierzyć swoim oczom? 

FAUST 
Ukochany aniele, którego nieb i a ńsk i obraz 
Rozświetl a ł moje serce jeszcze nim cię pozna łem. 
Wreszcie mogę cię og l ądać, moja mi łość pokona ła 
Zazdrosny obłok , który c ię skrywa ł. 
Ma łgorzato, kocham cię! 

MAŁGORZATA 

Znasz moje imię? Ja sama 
często wymawia łam twoje: 
niesmialo 
Faust! 

FAUST 
To moje imię. 
Lecz jeś li tylko zechcesz, będz i e inne. 

MAŁGORZATA 

Widzia ł am c i ę we śni e . 

FAUST 
We śnie . 

MAŁGORZATA 

Takiego, jakim cię widzę teraz. 

FAUST 
Widziałaś mnie? 

MAŁGORZATA 

Poznaję twój głos , 
Twoje rysy, twoje s ł odkie s łowa! 

FAUST 
Kocha łaś mnie? 
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MAŁGORZATA 

Ja ... czekałam na ciebie! 

FAUST 
Ukochana Małgorzato! 

MAŁGORZATA 

Moja natchniona czułość 
Od zawsze była dla ciebie. 

FAUST 
Ma łgorzata jest moja! 
Ach! 

MAŁGORZATA 

Mój ukochany, twój sz lachetny i s łodk i obraz 
Rozśw ietlał moje serce na długo, nim c ię pozna łam . 
Wreszcie mogę c i ę oglądać, moja miłość pokonała 
Zazdrosny obłok, który c ię skrywa ł. 

FAUST 
Ukochany aniele, którego nieb i a ńsk i obraz ... 
Małgorza to, najmilsza! 
Ustąp ża rliwej n amiętnośc i , 
Która przywiod ła mnie do ciebie. 

MAŁGORZATA 

Nie wiem, co za s iła 
Pcha mnie w jego ramiona. 

FAUST 
z uniesieniem 
Ma łgo rzato, kochanie ... 

MAŁGORZATA 

Nie w iem, co za s iła , 
Namiętna, upaj a jąca, 
Pcha mnie w twoje ramiona. 
J akaż tęsknota owładnę ła ca łą moją i stot ą! 

FAUST 
W moich ram ionach 
Narodzisz s ię ku prawdziwemu szczęśc iu . 
C hodź! 

MAŁGORZATA 

W moich oczach Izy .. . 
Wszystko się zaciera ... umieram ... 
Wszystko s i ę zac iera .. . 

FAUST 
Chodź! 

MAŁGORZATA 
Ach! Umieram! 

Scena 14 

TRIO i CHÓR 

MEFISTOFELES 
wchodząc nagle 
Szybko! Ju ż jest za późno! 

MAŁGORZATA 
Kim jest ten cz łowiek? 

FAUST 
Głupcem! 

MEFISTOFELES 
Przyjac ielem! 

MAŁGORZATA 

Jego spojrzenie 
Rozdziera moje serce! 

MEFISTOFELES 
z pewnośc i ą przeszkadzam ... 

FAUST 
Kto ci pozwolił tu wejść? 

MEFISTOFELES 
Trzeba ratować tego an io ł a! 
Wszyscy sąsiedz i , obudzeni naszym śp iewem, 
Zbiegają się , pokazują ten dom przechodniom. 
Śm ieją się z Małgo rzaty, woł ają jej matkę . 
Staruszka zaraz się pojawi .. . 

FAUST 
Co robić? 

M EFISTOFELES 
Trzeba uciekać . 

FAUST 
Potępien i e! 

MEFISTOFELES 
Zobaczycie s i ę jutro, po bólu 
Zawsze nadchodzi pocieszenie. 

MAŁGORZATA 

Tak, kochanie, jutro! 
W pokoju obok s łychać już ha ł as. 

FAUST 
Żegnaj w i ęc, choć s łodka noc 
Dopiero się zaczęła. 
Żegnaj , obiecane 
Święto m iłośc i . 

MEFISTOFELES 
Ruszajmy, wstaje dzień! 

FAUST 
Czy jeszcze c ię ujrzę, ulotna godz ino, 
Kiedy moja dusza w końcu m i a ła zaznać szczęśc i a? 

CHÓR SĄS IADÓW 
na ulicy 
Tutaj, matko Oppenheim! 
Patrz, co robi twoja córka! 

MEFISTOFELES 
Tłum nadchodzi. 

CHÓR 
Pomoc przybywa w samą porę : 
Kochanek jest w twoim domu! 

MEF ISTOFELES 
Pospieszmy s i ę! 

CHÓR 
Nied ł ugo powiększy s ię twoja rodzina. 
Hola! 

MAŁGORZATA 
O, nieba! 

CHÓR 
Hola! 

MAŁGORZATA 

O, nieba! S ł yszycie te krzyki ? 
Na Boga, zginę , 
Jeś li c ię tu znajd ą! 

MEFISTOFELES 
Chodź! Pukają już do drzwi. 
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FAUST 
Och, sza l eństwo! 

MEFISTOFELES 
Och, głupota! 

MAŁGORZATA 

Żegn aj! Żegnaj! 
Możecie uciec przez ogród. 

FAUST 
Do jutra, mój an iele! 

MEFISTOFELES 
Do jutra! Do jutra! 

FAUST 
Pozna łem nareszcie 
Wartość życia. 
Pojawi ło się szczęśc i e, 
Woła mnie i pochwycę je. 

MEFISTOFELES 
A więc mogę zanurzyć s ię w życie, 
Dumna duszo! Zb li ża się moment, 
Kiedy będziesz mój. 

MAŁGORZATA 
Ach, mój Fauście! 

FAUST 
Miłość owładnęła 
Moją duszą w zachwycie, 
Niebawem zaspokoi ona 
Moje rozdziera j ące pragnienie. 

MEFISTOFELES 
Miłość nie zaspokoi twej nienasyconej żądzy, 
Lecz upajając c i ę, 
Podwoi twe sza l eństwo. 
Zb li ża s ię moment, 
Kiedy będziesz mój. 

MAŁGORZATA 
Powierzam ci swoje życ i e. 
Miłość owładnęł a 
Moją duszą w zachwycie. 
Coś mnie popycha ku tobie. 
St racić cię, to umrzeć. 
O mój ukochany Fauśc ie , 
Powierzam ci swoje życie ... 

FAUST 
Poznałem więc wartość życia ... 

MEFISTOFELES 
Mogę więc do woli, 
Nurzać c i ę w życiu. 
Dumna duszo! Zb li ża s i ę moment, 
Kiedy będz i esz moja. 

CHÓR 
Kochanek jest w twoim domu, 
Wkrótce powiększy ci się rodz ina. 

MAŁGORZATA 
Strac ić cię znaczy umrzeć! 

FAUST 
Niedługo mi łość zaspokoi ... 

MEFISTOFELES 
Zb li ża się moment.. . 

CHÓR 
Hola, matka Oppenheim! 
Ha! Ha! Ha! Ha! 



MEFISTOFELES, CHÓR 
wybuchając przeratliwym śmiechem 
Ha! 

MEFISTOFELES 
Wyciąga do ciebie ramiona, 
Biegniesz ku niemu, 
Dobrej nocy, niestety! 
Dobrej nocy, moja mała! 

CHÓR 
Dobrej nocy! Dobrej nocy! 

MEFISTOFELES 
Zbliża s ię rozstrzygający moment. 

MEFISTOFELES, CHÓR 
Odrzuć jego wzg l ędy, 
Jeś li najpierw 
Nie ofiaruje ci ślubnej obrączk i. 
Wyc i ąga do ciebie ramiona! 
Ha! 

MEFISTOFELES 
Sza! Znikajcie! 
Skrzaty znikają. 
Cisza! 
Spójrzmy, jak gru chają nasze gołą bki . 

SCENA 13 

DUET 

MAŁGORZATA 
na widok Fausta 
Wielki Boże! 
Co ja widzę? Czyżby to on? 
Czy mogę w i erzyć swoim oczom? 

FAUST 
Ukochany aniele, którego nieb i ańs ki obraz 
Rozśw i etl a ł moje serce jeszcze nim c ię pozna łem. 
Wreszcie mogę c ię og l ądać, moja miłość pokona ła 
Zazdrosny obłok, który c i ę sk rywa ł. 
Ma łgorza to, kocham c i ę! 

MAŁGORZATA 

Znasz moje imię? Ja sama 
częst o wymaw i a łam twoje: 
niesmialo 
Faust! 

FAUST 
To moje im i ę . 

Lecz j eś li tylko zechcesz, będzie inne. 

MAŁGORZATA 
Widz i a łam c i ę we śni e. 

FAUST 
We śni e. 

MAŁGORZATA 

Takiego, jak im c i ę widzę teraz. 

FAUST 
Widz i a ł aś mnie? 

MAŁGORZATA 

Poznaj ę twój g łos , 
Twoje rysy, twoje s łodk i e s łowa! 

FAUST 
Kocha łaś mnie? 
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MAŁGORZATA 

Ja ... czeka łam na ciebie! 

FAUST 
Ukochana Małgorzato! 

MAŁGORZATA 
Moja natchniona czułość 
Od zawsze była dla ciebie. 

FAUST 
Małgorzata jest moja! 
Ach! 

MAŁGORZATA 

Mój ukochany, twój sz lachetny i s łodki obraz 
Rozśw ietl a ł moje serce na długo, nim cię pozna ła m. 
Wreszcie mogę c i ę ogląda ć, moja miłość pokonała 
Zazdrosny obłok, który c ię skrywa ł. 

FAUST 
Ukochany an iele, którego nieb i a ń s ki obraz ... 
Małgo rza to, najmilsza! 
Ustąp żarliwej namiętnośc i , 
Która przyw iodł a mnie do ciebie. 

MAŁGORZATA 

Nie wiem, co za s ił a 
Pcha mnie w jego ramiona. 

FAUST 
z uniesieniem 
Ma łgo rzato, kochanie .. . 

MAŁGORZATA 
Nie w iem, co za s ił a, 
Namiętn a, upaj aj ąca, 
Pcha mnie w twoje ramiona. 
Ja każ tęsknota owładnęła ca łą moją i s to tą! 

FAUST 
W moich ramionach 
Narodzisz s i ę ku prawdziwemu szczęściu . 
C hod ź! 

MAŁGORZATA 

W moich oczach ł zy .. . 
W szystko s i ę zac iera ... umieram ... 
Wszystko s i ę zac iera .. . 

FAUST 
Chodź! 

MAŁGORZATA 
Ach! Umieram! 

Scena 14 

TRIO i CHÓR 

MEFISTOFELES 
wchodząc nagle 
Szybko! Ju ż jest za póź no! 

MAŁGORZATA 

Kim jest ten cz łow ie k ? 

FAUST 
Głupcem! 

MEFISTOFELES 
Przyjac ielem! 

MAŁGORZATA 

Jego spojrzenie 
Rozdz iera moje serce! 

MEFISTOFELES 
z pewnośc ią przeszkadzam ... 

FAUST 
Kto ci pozwoli ł tu wejść? 

MEFISTOFELES 
Trzeba ra tować tego an i o ł a! 
Wszyscy sąsiedzi , obudzen i naszym śp iewem , 
Zb i egają s ię , pokazują ten dom przechodniom. 
~mieją s i ę z Małgorzaty, wołają jej matkę . 
Staruszka zaraz s i ę pojawi ... 

FAUST 
Co rob i ć? 

MEFISTOFELES 
Trzeba uc i ekać. 

FAUST 
Potępieni e! 

M EFISTOFELES 
Zobaczycie s ię jutro, po bólu 
Zawsze nadchodz i pocieszenie. 

MAŁGORZATA 
Tak, kochanie, jutro! 
W pokoju obok s łychać już ha ł as . 

FAUST 
Żegnaj więc, c hoć s łodka noc 
Dopiero s i ę zaczęła. 
Zegnaj, obiecane 
~więto m iłośc i. 

MEF ISTOFELES 
Ruszajmy, wstaje dz i eń! 

FAUST 
Czy jeszcze c i ę ujrzę , ulotna godzino, 
Kiedy moja dusza w końcu mi a ła zaznać szczęśc i a? 

CHÓR SĄS IADÓW 
na ulicy 
Tutaj, matko Oppenheim! 
Patrz, co robi twoja córka! 

MEF ISTOFELES 
Tłum nadchodzi. 

CHÓR 
Pomoc przybywa w samą porę: 
Kochanek jest w twoim domu ! 

MEFISTOFELES 
Pospieszmy s i ę! 

CHÓR 
Niedługo pow iększy s i ę twoja rodzina. 
Hola! 

MAŁGORZATA 
O, nieba! 

CHÓR 
Hola! 

MAŁGORZATA 

O, nieba ! S ł yszycie te krzyki ? 
Na Boga, zg inę, 
Jeś li c i ę tu zna j dą! 

MEF ISTOFELES 
Chodź! Puka j ą ju ż do drzwi. 
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FAUST 
Och, sza l eństwo! 

MEFISTOFE LES 
Och, głupota ! 

MAŁGORZATA 

Żegnaj! Żegnaj! 
Możecie uciec przez ogród. 

FAUST 
Do jutra, mój aniele! 

MEFISTOFELES 
Do jutra! Do jutra! 

FAUST 
Poznałem nareszcie 
Wartość życia. 
Pojaw iło się szczęści e, 
Woł a mnie i pochwycę je. 

MEFISTOFELES 
A więc mogę zanurzyć s ię w życ i e, 
Dumna duszo! Zbliż a się moment, 
Kiedy będziesz mój. 

MAŁGORZATA 
Ach, mój Fauśc i e ! 

FAUST 
Miłość owładnęła 
Moj ą duszą w zachwycie, 
Niebawem zaspokoi ona 
Moje rozdz i erające pragnienie. 

MEFISTOFELES 
Miłość nie zaspoko i twej nienasyconej żądzy, 
Lecz upaj a j ąc c i ę, 

Podwoi twe sza l eństwo. 
Zb li ża s i ę moment, 
Kiedy będz i esz mój. 

MAŁGORZATA 

Powierzam ci swoje życ i e. 
Miłość owł adnęł a 
Moj ą duszą w zachwyc ie. 
Coś mnie popycha ku tobie. 
Strac i ć c i ę, to umrzeć. 
O mój ukochany Fauśc i e, 
Powierzam ci swoje życ i e ... 

FAUST 
Pozna łem więc wa rt ość życ i a .. . 

MEFISTOFELES 
Mogę więc do woli, 
Nurzać c i ę w życ iu. 
Dumna duszo ! Zb li ża s i ę moment, 
Kiedy będz i esz moja. 

CHÓR 
Kochanek jest w twoim domu, 
Wkrótce pow i ększy ci s ię rodzina. 

MAŁGORZATA 
Strac i ć c i ę znaczy umrzeć! 

FAUST 
N iedługo miłość zaspokoi. 

MEFISTOFELES 
Zb li ża s i ę moment. .. 

CHÓR 
Hola, matka Oppenheim! 
Ha! Ha! Ha! Ha! 



111 CZĘŚĆ CZWARTA o Jak tego w ieczora, kiedy miłość Pieszcząc swoje złudzeni a, o MEFISTOFELES 
Ukaza ła moim oczom Fausta. Dawała jej czekając na ciebie Nieważne ! Naprzód! SCENA 15 

Każdego w ieczoru, 
CHÓR STUDENTÓW Dawał a jej tyle, CHÓR ROMANS z oddali Że staruszka od tego zma rł a. Sancta Margarita. 
Jam nox stell ata velamina pandit. Rozumiesz teraz? Ach! MAŁGORZATA 

I- [Noc rozpośc iera ju ż zasłonę gwiazd.[ 
I- Krzyk przerażenia. Tak c i ęż ko mi, 

FAU ST Kobiety i dz ieci rozpierzchają się. Tak jest mi źle, MAŁGORZATA B łyskawice i grzmoty. Ju ż nigdy mi spokój Nie nadchodzi! FAUST Nie wróci, ach, nie. 
M EFISTOFELES Bogowie! 

CHÓR W ten sposób Śc i ga nas ! Gdzie nie ma go, I- Per urbem quaerentes puellas eamus. Jej miłość do ciebie doprowadz ił a j ą„. I- Wyj ąc, odrażaj ący potwór! Mog iła ma, [Idźmy w mi asto szukać pięknych dz iewcząt ! [ 
Ca lutki św i a t 

FAUST MEFISTO FELES Mi zbrzydł do cna. MAŁGORZATA z wściekłością Ty śni sz. 
Nie nadchodzi! Oca l j ą, W mej biednej głowie Niestety! Oca l j ą, ni eszczęsną ! FAUST Obłęd mam, UJ UJ Chmara nocnych ptaków! Mój biedny rozum SCENA 16 MEFISTOFELES Co za okropny w rzask! Raz tu, raz tam. Lasy i groty Ach, to ja jestem w inien! Czuję uderzenia ich skrzydeł ! 

Tak c i ężko mi, J a ki eż to do was podobne, 
MEFISTO FELES INWOKACJA DO NATURY Żałosne istoty ludzkie! Tak jest mi źle, 

~ Nieważne! 

~ 
powstrzymując konia Już nigdy mi spokój FAUST Mogę otworzyć te drzwi dla ciebie! Bije już dla niej dzwon ża łobn y. Nie wróci, ach nie. Niezmierzona naturo, dumna i niezbadana, Ale co ty z robiłeś dla mnie, Boisz s i ę? Zawracajmy! 

Jedynie ty przynosisz wytchnienie Odkąd ci słu żę? Za trzymują się. Wyglądam tylko Nieskończonemu smutkowi. 
Za nim na św i a t , Na twym wszechpotężnym łonie mniej FAUST FAUST Jak wyjdę z domu, 

co Odczuwam swoj ą nędzę, Czego żądasz? co Nie! S ł yszę j ą ! To za nim w ś l ad . Odnajd uj ę s ił y, wracam do życ i a . Bi egiem! 
Och, dmijc ie huragany, krzyczcie, głębokie lasy, MEFISTOFELES Konie podwajają szybkość. Ta jego postać, Grzmijcie s ka ł y, potoki ! Przyspieszc ie wasz bieg! Od ciebie? Ten jego krok, Mój głos chc i a łby s i ę przyłączyć Za ledwie podpisu MEFISTO FELES Ten jego u śmiech , Do waszej wszechwładnej pi eśni . Na tym starym pergaminie. poganiając konia Ten jego wzrok, - Lasy, ska ł y, potoki , wie lbi ę was! Natychmiast oca l ę Ma łgo rzatę, - Hop! Hop! Hop! 

I jeszcze s łodki 
Roziskrzone św i a t y, ku wam biegnie Jeś li tylko dasz s łowo 
Pragnienie zbyt w ielkiego serca i duszy udręczonej I podpiszesz przys i ęgę, FAUST Słów jego czar, Pragnieniem szczęśc i a, które jej umyka. Że od jutra będz i esz mi służył ! Rozejrzyj sie dookoła , I dotyk dłoni , 

Ni eskończony ł a ńcuch ta ńczących szkieletów! I, ach, ust ża r! SCENA 17 FAUST J a kże przeraża j ący jest ich śmiech! _J Recytatyw i polowanie. Ach, cóż mi po jutrze, _J Pozdrawiaj ą nas! Tak c i ężko mi, 
Jeś li c i erpi ę teraz? Tak jest mi ź le, tt MEFISTOFELES Podaj ! n MEFISTO FELES Już nigdy mi spokój wspinając się po skalach Podpisuje. Hop! Hop! Myś l o tym, by ura tować jej życ i e ! Nie wróci, ach, nie. ~ Powiedz, czy w idzisz na lazurowym sklepieniu Oto moje imię ! ~ Śmiej s i ę z trupów! 

Wc iąż moje serce 
(~'\ Niezmiennie błyszczącą gw i azdę miłośc i ? Lećmy w ięc teraz ( A l) Hop! Hop! 

1. t Potrzebujesz jej bardzo, przyjacielu , Ku jej mrocznej ce li! By za nim szlo. i. Pogcąiooy '""i w mą"'" '"h oi< wię„, Och, sza lone cierpienie! i. FAUST Ach, móc go chwyc i ć, Ze tam, biedne dziecko, Ma łgorzata„. Ma łgo rzato, przybywam! Coraz bardz iej przerażony, ciężko oddycha. Za trzymać go, 
Nasze konie drżą, 

FAUST MEFISTO FELES Ich s i e rść s i ę j eży, I go ca łować Milcz! Do mnie! Vortex! Giaour! Zrywaj ą wędz idła . Jak tylko chcę, 
Te dwa czarne konie, szybkie jak myś l , • Z iemia przed nami fa luje, Choćby śmie rć miała • MEFISTO FELES Dos i ądźmy i w ga lop! Sł yszę , jak pod naszymi stopami Pochłonąć mnie! (Goethe) Z pewnośc i ą powinienem zamilknąć . S prawiedliwość nie może czekać. Przetacza s i ę grzmot. 

CHÓR ŻOŁNIERZY 
Już nie kochasz! 

~ J<doąk ją w<cąrnoo do wię, i eoi ą ~ MEFISTOFELES z oddali I skazano na śmierć za matkobójstwo. SCENA 18 Hop! Hop! Hop! Przy dźw ięku trąbek 
Bieg ku otchłani. Dzielni żołnierze ~ . ~, FAUST 

- · ~ FAUST Rzucaj ą s i ę w w ir ~ · Co takiego? Fa ust i Mefis to feles ga lopują 

~ 
Krwawy deszcz! Zabawy lub wa lki . 

'\&>J MEFISTOFELES 
na dwóch czarnych koniach. 

M EFISTOFELES MAŁGORZATA S łyszę myś liwych , którzy p rzemierza j ą las. FAUST g rzmiącym g łosem Niedługo ca łe miasto 
W moim sercu rozbrzm iewa echo Piekielne zastępy, Uda s i ·ę na spoczynek. 

!i'-
FAUST Jej zrozpaczonego głosu . 

..eL. 
Zadmijc ie w triumfa lne trąby! 

CHÓ R 
Dokończ! Co tak iego pow iedz i a łeś? Biedna, opuszczona! Jest nasz! 
Ma łgorzat a w więz i e niu ? 

Choć wielki jest wys iłek , 
CHÓ R WIEŚ NIAKÓW FAUST Nagroda jest większa. "''- / J M EFISTO FEL ES 
klęcząc przed wiejskim krzyżem '

1
' '- / I Okropność! Ach! 

MAŁGORZATA "' ;pokojoię Sancta Maria, ora pro nobis. 
Pewien brązowy płyn , niewinna truc izna, Sancta Magda lena, ora pro nobis. • MEFISTO FELES Ju ż s ł ychać 
Któ rą ot rzyma ła od ciebie, żeby usyp i ać ma tkę Zwyc i ężyłem ! , Wieczorne trąbk i i werble r Na czas waszych miłosnych nocy, FAUST f 

1 
Spadają w otchlan. Wraz z radosnym śp iewem, ł S<ął ;ię fródłęm oim<'ęŚ<ią. Uważaj na te dz iec i i kobiety 

ł 
Mod l ące s i ę u stóp krzyża. 



SCENA 19 

PANDEMONIUM (chór w języku piekielnym) 

CHÓR POTĘPIONYCH i DEMONÓW 
Ha! lrimirukarabrao! Has! Has! Has! 

KSIĄŻĘTA CIEMNOŚCI 
Czy na zawsze j esteś 
Panem i władcą 
Tej dumnej duszy, Mefi stofeles ie? 

MEFISTOFELES 
Jestem jej panem na wieczność . 

KSIĄŻĘTA CIEMNOŚCI 
Czy Faust dobrowolnie podpisa ł akt, 
Który wydaje go naszym płomieniom ? 

MEFISTOFELES 
Podpisa ł dobrowolnie. 

CHÓR 
Has! Has! 

Demony unoszą triumfującego Mefistofelesa. 

CHÓR 
Tradioun marex il firtrudinxe burrudixe. 
Fory my dinkorlitz. 
O merikariu ! O mevixe! Merikariba! 
O merikariu! O mi dara ca raibo lakinda, merondor 
dinkorlitz. 
Merondor dinkorlitz, merondor. 
Trad ioun marexil, 
Tradioun burrudixe. 
Trudinxe caraibo. 
Fir omevixe merondor 
Mit aysko, merondor, mit aysko! Oh! Oh! 
Demony ta ńczą wokół Mefistofelesa. 
Diff! Diff! Merondor, merondor aysko! 
Has! Has! Satan! Has! Has! Belphegor! 
Has! Has! Mephisto! 
Has! Has! Kroix! 
Di ff! D iff! Astaroth! 
Diff! Diff! Belzebuth ! 
Belfegor! Astaroth! Mephisto! 
Sat, sat tayk irkimour. 
Has! Has! Mephi sto! 
Has! Has! Mephisto! 
Has ! Has! Has! 
lrimirukarabrao. 
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EPILOG NA ZIEMI 

CHÓR 
A więc pi e kło zamilkło, 
Prze rażaj ące wrzenie 
Jego płonących jez ior. 
Słychać było ty lko 
Zgrzytanie zębów 
Zwodzicieli dusz. 
W jego głębinach dopełniło s i ę 
Przerażające misterium. 
Zgroza! 

SCENA 20 
W niebie. 

Serafini w pokłonie przed Najwyższym 

CHÓR DUCHÓW NIEBIAŃSKICH 
Chwa ł a! Chwa ła! Hosanna! Hosanna ! 
Ona bardzo kocha ła, Panie! 

GŁOS 
Małgo rza to! 

APOTEOZA MAŁGORZATY 

CHÓR 
Wstąp w niebiosa, niewinna duszo, 
Którą zgubiła miłość. 
Chodź odna l eźć swe pierwotne piękn o, 
Które z niszczył jeden błąd . 
Chodź! Bosk ie dziewice„ . 

CHÓR DUCHÓW NIEBIAŃSKICH 
i CHÓR DZIECI 
Chodź, boskie dziewice, 
Twoje siostry, Serafiny, 
Zdołają osu szyć twe ł zy, 
Płynące jeszcze po ziemskich cierpieniach. 
Nie trać nadziei, 
I uśmiechnij s i ę do szczęśc i a! 
Chodź, Ma łgorza to! 

GŁOS 
Ma łgo rzato! 

CHÓR 
Chodź, Ma łgo rzato! 
Chodź! Chodź! Chodź! Chodź ! Chodź! 

Przekład z j ęzyka francuskiego 
EWA PRZYBYŁOWIC 

Wykorzystano orygi nalne fragmenty 
Fausta Johanna W. Goethego, 
które przełożył JACEK ST. BURAS 
(Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1997) 
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JACEK KASPSZYK. Dyrektor naczelny i artystyczny Te
atru Wielkiego - Opery Narodowej . Ukończył dyrygen
turę, teorię muzyki i kompozycję w warszawskiej Aka
demii Muzycznej (1975). W tym samym roku zadebiu
tował w stołecznym Teatrze Wielkim nową realizacją 
Don Giovanniego Mozarta. W 1976 roku został gośc in
nym dyrygentem Deutsche Oper am Rhein w Di.issel
dorfie, a w rok później otrzymał Ili nagrodę w prestiżo
wym konkursie Herberta von Karajana w Berlinie, która 
zaowocowała wkrótce jego debiutem w Filharmonii Ber
lińskiej i w Nowym Jorku. W 1978 roku został pierw
szym dyrygentem, a w dwa lata później kierował Wiel
ką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji, z 
którą odbył kilka europejski ch tournee, występując tak
że w londyńskiej Royal Festival Hall. W 1982 roku prze
niósł s ię do Londynu, gdzie zadebiutował z tamtej szą 
Filharmonią, a n astępnie występował regularnie ze 
wszystkimi londyńskimi orkiestrami, a także z: Halle, 
Royal Liverpool Philharmonic, Bournemouth Sympho
ny, Ulster Orchestra, Royal Scottish National, BBC Scot
ti sh i z BBC National Orchestra of Wales, z którą popro
wadził swój pierwszy koncert promenadowy. W latach 
1983-87 był pierwszym dyrygentem l ondyńskiej Capi
tal Radio's Wren O rchestra. Dyrygował orkiestrami nie
mal ca łej Europy: Filharmonią Berliń s ką, Bayeri scher 
Rundfunk, RSO Berlin , O rchestre Nationale de Pari s, 
Vienna Symphony, Kró lewską Filharmoni ą w Sztokhol
mie, Filharmonią w Oslo i Rotterdamie, Czeską i Flan
dryjską Orkiestrą Filharmoni czn ą oraz Chamber Orche
stra of Europe, z któ rą odbył tournee po Australii . W 
latach 199 1-95 był głównym dyrygentem i doradcą 
muzycznym North Netherl ands O rchestra. Odbył to
urnee z Yomiuri N ippon Symphony i występował z To
kyo Philharmonic, a ta kże z Hong Kong Symphony 
i New Zealand Symphony. W Ameryce Północnej dy
rygował w: San Diego Symphony, Cincinnati Sympho
ny, Winnipeg Symphony, Calgary Symphony i w Detro
it Opera. Jednocześni e współp racował z teatrami ope
rowymi, dyrygował takimi przedstawieniami, jak: Dama 
pikowa Czajkowsk iego (Deutsche O per am Rhein, 
Di.i sse ldorf, 1977), Straszny dwór Moniuszk i (Detro it 

( 

} 

Opera, 1982), Sen nocy letniej Brittena (Opera de Lyon, 
1983), Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego (Opera de Bor
deaux, 1987), Czarodziejski flet Mozarta (Opera Comi
que, Pa ryż , 1986 i Królewska O pera w Sztokholmie, 
1988), Siedem grzechów głównych Weilla (Opera de 
Lyon, 1987), Zemsta nietoperza Johanna Straussa (Scot
ti sh Opera, 1988), Holender tułacz Wagnera (Opera 
North Leeds, 1989), Cyrulik sewilski Rossiniego (English 
National Opera, 1992), Kawaler srebrnej róży Richarda 
Straussa (Opera Narodowa, Warszawa, 1997) i Dzia
dek do orzechów Czajkowskiego (Opernhaus, Zurych, 
2000). W 1994 roku ponownie rozpoczął współpracę 
z Po l ską; dyrygował przedstawieniami Traviaty Verdie
go w Teatrze W ielkim - Operze Narodowej i koncerta
mi w Fi lharmonii Narodowej, gdzie w 1996 roku zosta ł 
gościnnym pierwszym dyrygentem. Rozpoczął także re
gularną współp racę z S infoni ą Varsovia, a także z War
szawską Operą Kamera lną i z Warszawską Orkiestrą 
Symfoniczną. W 1998 roku został dyrektorem artystycz
nym i muzycznym, a od wrześni a 2002 roku jest dyrek
torem naczelnym i artystycznym Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej. Przygotował tu premiery Don Gio
vanniego Mozarta (dwie inscenizacje)„ Zamku księcia 
Sinobrodego i Cudownego mandaryna Bartóka, Króla 
Rogera Szymanowskiego, Don Carlosa i Otella Verdie
go, Strasznego dworu Moniuszki , Eugeniusz a Oniegina 
Czajkowskiego, Wesołej wdówki Lehara, La Rondine 
Pucciniego, Ubu króla Pendereckiego i Potępienia Fau
sta Berlioza oraz wznowienia: Nabucca, Rigoletta i Tra
viaty Verdiego, Walkirii Wagnera i Turandot Puccinie
go. Rosnący prestiż Teatru Wielkiego w tym okresie za
owocował zaproszeniami z zagrani cy. W latach 2000-
02 Opera Narodowa z Jackiem Kaspszykiem występo
wała w Luksemburgu i we Lwowie, podczas Festiwalu 
Pekińskiego oraz na cypryjskim Pafos Aphrodite Festi
val. W 2001 roku Jacek Kaspszyk prezentował z zespo
łem Teatru Wielkiego Traviatę podczas tournee po Ja
ponii , a w styczniu 2003 roku poprowadził tam nasze 
przedstawienia Otella i Turandot. Grudzień 2002 roku 
przyniósł z kolei występy gościnne zespołu Opery Na
rodowej pod jego dy rekcją w moskiew skim Teatrze 
Bolszoj ze Strasznym dworem Moniuszki , Królem Ro
gerem Szymanowskiego i Eugeniusz em Onieginem 
Czajkowskiego. Jacek Kaspszyk jest również twórcą 
sukcesów koncertowych orkiestry Teatru Wielkiego. Ma 
w dorobku w iele nagrań CD, wśród których szczególne 
uznanie zdobyły wykonania następujących utworów: 
Jl Signor Bruschino Rossiniego z Warszawską Operą Ka
mera lną i wyróżnione Edison Prize nagranie Concerto 
lugubre Bairda z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Pol
skiego Radia. Nagrywał dla Collins Classics z czterema 
l ondyńskimi orkiestrami, takie utwory, jak: Obrazki z 
wystawy Musorgskiego, I Sym fo nia M ahlera i A /so 
spracht Zarathustra Richarda Straussa (z London Sym
phony Orchestra), li Symfonia Rachmaninowa i Uwertu
ry operowe Verdiego (z Philharmonia O rchestra) , popu
larne utwory Johanna Straussa oraz V i V/// Syrrfonia 
Schuberta (z London Ph ilharmonic Orchestra), aż po In
terludia orkiestrowe Pucciniego (z Royal Philharmonic 
Orchestra) . Z zespołem Teatru W ielkiego - Opery Na
rodowej nagrał też Straszny dwór Moniuszki (EMI Clas
sics) i Króla Rogera Szymanowskiego. (fot. J. Multarzyński) 



A C H M F R E Y E R 
Niemiecki reżyser teatralny, operowy i filmowy, ma
larz, scenograf i projektant kost iumów. Należy do 
najbardziej wszechstronnych i najwyżej cen ionych 
współczesnych artystów teatru . Urodził s ię w Ber
linie. Początkowo studiował grafikę , później jed
nak zetknął się z Brechtem i poświęc ił s ię teatrowi. 
W 1972 roku z przyczyn politycznych opuścił NRD 
i zamieszkał w Berlinie Zachodnim. W latach 1976-
99 był profesorem berlińskiej Hochschule der 
Kunste. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń. 
Współpracował jako scenograf i projektant kostiu
mów z artystami tej miary, co: Ruth Berghaus, Ben
no Besson, Claus Peymann, Hans Neugebauer 
i Christoph von Dohnanyi. Szybko jednak zdobył 
uznanie jako samodz ielny inscenizator - reżyser, 
który sam projektował dekoracje i kostiumy do swo
ich przedstawień . Zrea li zował wiele spektakli w 
teatrze dramatycznym z takimi zespołami , jak: ber
liń s ki Schillertheater, Berliner Ensemble i wiedeń
ski Burgtheater. Sławę przyniosły mu jednak przede 
wszystkim inscenizacje w teatrze muzycznym: Ifi
genia na Taurydzie Campry na scenie Opery Ba
warskiej w Monachium (1979), głośna realizacja 
Czarodziejskiego fletu Mozarta w Operze Hambur
skiej (1982), która grana była tam przez 20 lat z 
wielkim powodzeniem, Tristan i Izolda Wagnera w 
Theatre Royal de la Monnaie w Brukse li (1994), 
Turandot Busoniego i Persefona Strawińskiego (na
grodzona przez włoską krytykę jako najlepsza in
scenizacja roku) w Grand Teatro La Fenice (1994), 
Dziewczynka z zapa łkami Lachenmanna w Ope
rze Hamburskiej (1997) oraz Don Giovanni, zapre
zentowany na Schwetzinger Festspiele (1998). Z 
pośród ostatnich dokonań inscenizacyjnych arty
sty warto przypomnieć takie realizacje, fak: Geno
veva Schumanna w Operze Lipskiej (1999), Orfe
usz Monteverdiego na Wiener Festwochen '98/99 
i Orfeo ossia /'anima del fi losofo Haydna na Schwet
zinger Festspiele (2001 ). Ach im Freyer s łynie także 
z rea lizacji teatralnych dzieł muzycznych przezna
czonych pierwotnie wyłącznie do wykonywania 
koncertowego; in scenizowa ł m.in.: M esjasza Ha
end la (1985) i Requiem Verdiego (2001) d la Deut
sche Oper Berlin oraz Wielką mszę h-moll Bacha 
dla Schwetzi nger Festsp iele (1996). Potępienie Fau
sta Berli oza zrealizowane na scenach Los Angeles 
Opera i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej to 
najnowsze dzieło teatralne artysty, które zanim jesz
cze pojawiło się na scenie warszawskiej zyskało 
entuzjastyczne przyjęcie publiczności w Los An
geles i krytyk i amerykańs kiej. Premierom teatralnym 
Achima Freyera często towarzyszą wystawy jego 
malarstwa, dzięki czemu widzowie m~ją okazję 
pełniejszego poznania twórczości artysty; podob
nie sta ło się przy okazji warszawskiej premiery jego 
inscenizacji Potępienia Fausta. Ważne miejsce w 
jego działalności artystycznej zaj muje powstały 
w 1988 roku Freyer-Ensemble - grupa artystyczna, 
która uczestniczyła w w ielu przędsięwzięciach te
atralnych Achima Freyera. (fot. Archiwum) 



ACHIM FREYER: TEATR OBRAZÓW 

Jeśli publiczność Opery w Los Angeles po niedawnej premierze Potępienia Fausta na deskach 
sceny, którą dyrektoruje Placido Domingo, z frenetycznym entuzjazmem zrywała się z miejsc 
w geście standing ovation, trudno domniemywać, by czyniła tak tylko w hołdzie dla Hectora 
Berlioza za sprawą obchodów 200-lecia jego urodzin i tylko w zachwycie dla muzyki . Ame
rykańscy i niemieccy krytycy sugerują, że muzyka Berlioza z taką mocą została uskrzydlona 
wizualizacją reżysera przedstawienia, Achima Freyera, że to on Berlioza i jego dzieło wy
niósł na ekspresyjne szczyty, a nie (jedynie) dał się francuskiemu romantykowi unieść na 
poziom artystycznej satysfakcji postępując za jego piętami krok w krok. Nie wiem, nie wi
działem, jestem tego szalenie ciekawy i wierzę. 
Wierzę choćby na przykładzie niezwykłego artystycznie wywyższenia przez Achima Freyera 
scenicznej muzyki Philipa Glassa w latach osiemdziesiątych, gdy muzykę amerykańskiego 
repetytywisty, niewątpliwie „tańszego" w muzycznym kunszcie od Steve'a Reicha, w swych 
inscenizacjach Satyagraha w Stuttgarcie, potem Echnatona w Hamburgu wynosił na piętro 
metafizyki . W Hamburgu w 1997 roku dał Dziewczynce z zapałkami Helmuta Lachenman
na, muzyce wybitnie i jakby z założenia „antyoperowej", oddech sceny duszącej się w oni
rycznej dwuznaczności tak przekonywający, że opera Lachenmanna - zaiste, nie bez udziału 
Achima Freyera - zanim uprzedni wiek dobiegł kresu, została okrzyknięta pierwszą operą 
wieku XXI i kompozytorowi przyniosła „ muzycznego Nobla", dotowaną kwotą 200 tysięcy 
niegdysiejszych niemieckich marek nagrodę Fundacji Muzycznej im. Ernsta von Siemens. W 
XXI wiek (jeśli chodzi o nową muzykę) Ach im Freyer wszed ł , w Brukseli reżyserując w ubie
głym roku prapremierę Ballaty- opery, w której wizjonerstwo dźwiękowe włoskiego kompo
zytora, Luca Francesconiego zderzyło się niejako czołowo z wizjonerstwem niemieckiego 
malarza teatru operowego, Achima Freyera. 
Urodził się w 1934 roku i teatru uczył się od Bertolta Brechta. Do opery trafił jako malarz. 
Teraz dalej życie swe dzieli na malowanie w swym domu w Toskanii przez kilka miesięcy i na 
miesiące reżyserowania w operowych teatrach. Lecz przecież były też , i są nadal , miesiące 
jego współpracy z teatrami dramatycznymi, tak prestiżowymi, jak m.in . wiedeński Burgthe
ater. 
Co przecież w jego sztuce jest tak niezwykłego i e l ektryzującego? Co sprawia, że w jego 
osobie można i należy widzieć artystę, który przewraca do góry nogami wciąż przecież jakby 
konserwatywną, oporną na głębokie i zasadnicze zmiany estetykę teatru operowego? 
Scena nowoczesnej wizji opery przełomu XX i XXI wieku poddaje się doświadczeniom, pły
nącym z sztuki fi lmowej, teatru, designu, telewizji, animacji komputerowej, a środki te nie 
tylko służą nowo powstającym produkcjom, okreś lanym jako operowe (bo przecież puryści 

Achim Freyer w malarni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (fot. M. Tarczynski) 
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rozróżniają tu gatunki na dramat muzyczny, teatr muzyczny i gatunki dotąd niezdefiniowa
ne), ale też anektują do nowej „wizualizacji" muzyczną historię z Mozartem i Berliozem 
włącznie. Achim Freyer, jak się wydaje, nie stroniąc ideowo od żadnych z powyżej wymie
nionych inspiracji, za pierwszorzędną in spirację swych wizji ma przestrzeń malarską. Wizja 
malarska zakłada, że przestrzeń blejtramu należy opanować maksymalnie i wykorzystać w 
pełni . Blejtramem jest scena opery. Ona musi „brzmieć" w całości. Totalnie. Jak ją zapełnić 
i czym? jest ona dzielona liniami, jej fragmenty są wyodrębniane, mają działać na widza 
jednocześnie i totalnie, i szczegółem. Ciało aktorskiej postaci, skonstruowanej bardziej na 
kształt rzeźby niż portretu, raczej nie działa mimiką i wyrazem oczu. Tu nie ma psychologi
zmu. jest emblematem, częścią konstrukcji. Jest mobilem, wyrazem lub frazą języka teatru. 
Żeby swe teatralno-operowe wizje urzeczywistnić, malarz Ach im Freyer, m.in. reżyser opero
wy, powołał do życia swój zespół, który jego wizje urzeczywistnia. Są to muzycy i aktorzy, 
mimowie i akrobaci. Każdy z nich w swym fachu wybitny i do bólu profesjonalny, jest na 
palecie wizjonerskiego malarza opery, Achima Freyera, barwnym pigmentem, rzuconym w 
przestrzeń rampy operowego teatru, pokazywanego widzom i słuchaczom. Co we Freyerze 
jest tak naprawdę najbardziej ekscytującego? To, że przy całej swej akceptacji tego, co mo
dernistyczne i high-techno, jego wrażliwość drży tkankami wzruszeń płócien nie tylko jego 
samego, ale i tych, co wiszą na ścianach szacownych muzeów (bez cytowania!). 
Scena operowa przed dwudziestu laty wzięta została w obcęgi przede wszystkim trzech wiel
kich artystów: Wernera Herzoga, Petera Greenewaya i Achima Freyera. Wizją Herzoga była 
miłość do opery - wszak filmowo budował jej wizję w południowoamerykańskiej puszczy. 
To, co dla opery robił, ściągało niekiedy jego filmowy geniusz w przestrzeń operowych klisz 
i l okowało się nierzadko w estetycznym konserwatyzmie. Wizją Greenewaya była nienawiść 
do strupieszałego gatunku zapyziałych mieszczuchów. W tym, co robił , gatunkowi opery 
pokazywał język, siedząc w jej wnętrzu (na jej zaproszenie, przyjęte z głęboką rezerwą). Gdy 
reżyserował Oe Materie Louisa Andriessena w 1989 roku w Amsterdamie, wizją swego teatru 
a la Robert Wilson mścił s ię na muzyce. Proszę o wybaczenie, jest jeszcze ten czwarty: Ro
bert Wilson. To on na operową scenę wprowadził dziwną estetykę zgeometryzowanych prze

strzeni , rodem z nowego teatru. 
No i jest Achim Freyer. On - tak mi się wydaje - nie wadzi się z gatunkiem opery, lecz 
wchodzi z nim w miłosnym objęciu w niesłychanie twórczy dialog. On jest człowiekiem 
teatru, a teatr jest żywiołem opery. On jest człowiekiem malarstwa - a tego pożąda prze
strzeń, otwierana przed widzem podnoszącą się kurtyną. Wydaje mi się, że Achim Freyer, 
malarz, scenograf, projektant kostiumów, rzucający na operowe deski posłuszny mu zespół 
artystów, którzy zapełnią mu jego wyśnioną z nut partytury (czy to dawnej, czy nowej) prze
strzeń, reżyserski wizjoner nowej młodości starego gatunku operowego jest cz łowiekiem, 
który najlepiej ukłuł igłą swego geniuszu pępek tego czegoś, co niegdyś postrzegane było, 
jako przebrzmiałe, a dziś rodzi się ku nowemu życiu opisywanym nowym językiem. To jest 

scena operowa wieku XXI. 
Andrzej Chłopecki 





J O HANNES WEIGAND 
Reżyser, współtwórca spektak li opero
wych. Urodził s ię w Heidelbergu. Stu
diowa ł reżyserię teatru muzycznego pod 
kierunkiem prof. Gotza Fri edri cha w 
Hamburskiej Akademii Muzycznej. Był 
kolejno asystentem reżysera teatrów ope
rowych we Frankfurcie (1989-93) i w 
Bonn (1993-97), gdzie nadzorowa ł cały 

bieżący repertuar teatru. Współpracowa ł 
z takimi twórcami, jak: Moshe Leiser, Pa
trice Caurier, Herbert Wernicke, Axel 
Corti , Ji.irgen Tamchina, Giancarlo del 
Monaco i Ji.irgen Rose. Od 1997 roku jest 
a rtystą ni eza l eżnym , w s półpra cuj ąc 

przede wszystk im z Achimem Freyerem 
przy jego kolejnych inscenizacjach. Re
a I i zowa ł z nim przedstawi enia dla : 
Theatre du Chatelet w Paryżu , Burgthe
ater i Volksoper w Wiedniu, Berliner En
semble, dla teatrów operowych w Nicei, 
Waszyngtonie, Lipsku i Monachium oraz 
dla Sa lzburger Festspiele i Wiener Fe
stwochen. Pracowa ł t eż z Achimem 
Freyerem nad in sce ni zacj ą Potępienia 
Fausta Berlioza przygotowywaną dla Los 
Angeles Opera i Teatru Wielkiego - Ope
ry Narodowej w Warszawie. Począwszy 
od sezonu 200 1/02, w raz z Klausem
Peterem Kehrem kieruje zespo łem ope
rowym Wuppertaler Bi.ihnen, pełni ąc 
tam zarazem funkcję reżysera nadzoru
j ącego. Insce nizowa ł tam m.in . Toscę 
Pucciniego (2002) i Cyru lika sewilskie
go Rossiniego (2003), a dla Festspiele 
Feldkirch z rea lizowa ł w 2002 roku Or
feusza M onteverdiego. (fot. Archiwum) 

A X E L A u S T 
Malarz i projektant kostiumów. Studio
wał te dwie dziedziny w renomowanej 
berliński ej Hochschule der Ki.inste. Był 
asystentem projektantki kostiumów Ma
rie Eleny Amos przy dwóch insceniza
cjach Achima Freyera: Don Giovannim 
Wolfganga A. Mozarta realizowanym dla 
Schwetzinger Festspiele (1998) i przy 
Hamlecie Williama Szekspira wystawio
nym przez Berliner Ensemble (1998). 
Uczestniczył w wielu rozmaitych przed
s i ęwz i ęc i ach artystycznych w różnych 
krajach Europy. Ostatn io zaproj ektowa ł 
też kostiumy do przedstawienia Plateau 
S Hori zy Horaty dla Teatru Narodowego 
w Strasburgu. Współpracowa ł ze znany
mi teatrami muzycznymi takimi , jak : 
Opera National du Rhin w Strasburgu, 
Teatra Sao Carlo w Lizbonie, Opera Lip
ska, Opera de Montpellier, a ostatnio z 
Los Angeles Opera i z Teatrem Wielkim 
- Operą Narodową w Warszawie, dla 
których wraz z Achimem Freyerem za
proj ektowa ł maski i kostiumy do Potę
pienia Fausta Hectora Berlioza . (fot. Ar
chiwum) 
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HEINRI C H BRUNKE 
Niemiecki reżyser świateł. Od 1972 roku 
pracował dla teatrów berlińskich, pro
jektując oświetl eni e do spektakli takich 
reżyserów, jak: Boleslaw Barlog, Hans 
Lietzau, Dieter Dorn i Wilfried Minks. W 
1976 roku rozpoczęł a s i ę jego więź z 
Sc hauspielhaus w Hamburgu , gdz ie 
współpracował m.in. z tej miary artysta
mi , co: Giorgio Strehler, Ji.irgen Flimm, 
Gerome Savary, Luc Bondy, Karl-Ernst 
Hermann i Arri Singer. Począwszy od 
1981 roku projektował także światł a do 
w ielu insceni zacji Roberta W il sona, 
wśród których zna l az ły się: Civil Wars, 
Medea, Death, Destruction and Detroit, 
Cosmopolitan Greetings, Forrest, The 
Black Rider, Król Lear, Czarodziejski flet, 
Don Juan Ultimo, Alicja w krainie cza
rów, Dr. Faustus Lights the Lights, Sick
ness Dead, Peleas i Melizanda, Orlan
do, Time Rocker, White Raven, Oedipus 
Rex, Alice in Bed, Lohengrin, Poe-Try 
i w iele innych. Pracował również z in
nym i twórcami takimi , jak: Peter Stein, 
Hans Neuenfels, Wolfgang Engel, Achim 
Freyer, Chri stopher Nel, Hans Hollman, 
Gotz Friedrich, Ji.irgen Kruse, N. P. Ru
dolph, Luc iano Berio, Ruth Berghaus 
i Bernard Sobel. Prowadz i też dzia ła l 
ność pedagogiczną w dziedzinie projek
towania świateł. (fot. Archiwum) 

B O G D A N G O L A 
Chórmi strz, dyrygent i pedagog. Debiu
towa ł jako kierownik chóru Opery Ślą
skiej w Bytomiu (1976-82). Potem kie
rowa ł chórami: Filharmoni i im. J. Elsne
ra w Opo lu , Zespo łu Pieśni i Ta ńca 
„Śląsk", Akadem ii Muzycznej w Katowi
cach oraz Chórem Teatru Wielkiego w 
Warszawie. Był twó rcą Zespołu Muzyki 
Dawnej All Antico, specjali z ującego s i ę 

w wykonywaniu muzyki renesansu i ba
roku, a także Chóru Polifonicznego Sa
cri Concentus. Jego wachlarz za intere
sowań jest bardzo szeroki: od gregori a ń 
skiej monodii do monumentów Wagne
ra i Pendereck iego. Przygotowa ł chóry 
do bi is ko 1 OO tytułów s łynnych dzieł 
operowych. Kierowany przez niego w 
latach 1985-95 Chór Teatru Wielkiego 
w Warszawie zdobył sobie trwałe uzna
nie krytyki i publicznośc i w kraju i za 
g ra ni cą. Artystyczny poziom naszego 
chóru pod jego kierownictwem utrwa
lony zosta ł na płytach Polskich Nagrań , 
Schwann Koch Internat ional, Studio Ber
lin Classic, CPO, a także w TVP i sta
cjach telewizyjnych ZDF i 3SAT. Współ 
pracował z w ieloma wybitnymi dyrygen
tam i i reżyserami . Sięga nie tylko do zna
nych dz i eł oratoryjnych i chóralnych, ale 
t a kże po stare, zapomniane kancjona ły 
i kodeksy. Z Chórem Poli fonicznym Sa
cri Concentus koncertuje i nagrywa par
tytury mistrzów po lskiego baroku i ro
mantyzmu (J . Elsner, F. Gotscha lk, S. Mo
niuszko, J. Stefani, J. Wański i J. M. Żebro
wski), a także utwory oratoryjne odkry
tego kompozytora lgnaza Reimanna z 
Dolnego Ś l ąska. Współpracuje z O rkie
s trą Kamera lną Concerto Avenna i z czo
łowymi woka listami scen po lski ch. Pro
wadzi ta kże działalność pedagogiczną, 
którą rozpoczął w swych macierzystych 
uczelniach na Śląsku. Od 1986 roku wy
kłada jako profesor w warszawskiej Aka
demii Muzycznej, kształcąc adeptów 
sztuki dyrygentury chóra lnej. Od 1997 
roku jest ponownie szefem chóru Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej. (fot. 
J. Multarzyński) 



WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Asystenci dyrygenta MICHAŁ KLAUZA, IWONA SOWIŃSKA 
Asystenci reżysera JERZY KRYSIAK, ANDRZEJ BARTMAŃSKI 

Asystent koordynator DANUTA GROCHOWSKA 
Asystenci scenografa PETRA WEIKERT, EWA MIKUŁOWSKA (dekoracje) 

JOANNA MEDYŃSKA (kostiumy) 
IDA MULLER, JOANNA MEDYŃSKA (maski) 
JADWIGA WÓYCICKA (rekwizyty) 

Pianiśc i -korepetytorzy solistów HELENA CHRISTENKO, MIŁOSŁAWA BRZEZIŃSKA, 
MAŁGORZATA PISZEK, MACIEJ GRZYBOWSKI 

Dyrygent chóru MIROSŁAW JANOWSKI 
Pi ani śc i - korepetytorzy chóru EWA GOC, MACIEJ ROSTKOWSKI 

Konsultacja j ęzykowa partii chóralnych EWA KABSA 
Kierownictwo Chóru Alla Polacca SABINA WŁODARSKA 

Asystent choreografa JANINA GALIKOWSKA 
Przygotowanie statystów WIESŁAW BORKOWSKI 

Inspicjenci TERESA KRASNODĘBSKA, ANDRZEJ WOJTKOWIAK, 
MARZENNA DOMAGAŁO 

Sufler KRYSTYNA JAŹWIŃSKA 
Przygotowanie polskiego tekstu na tablicę świ etlną MARZEN NA DOMAGAŁO wg przekładu Ewy Przybyłowicz 

Komputerowa obsługa tablicy świ etlnej BARBARA RAKOWSKA 
Kierownictwo obsług i sceny STANISŁAW JURKIEWICZ, ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

Kierownictwo produkcji dekoracji i kostiumów BOGUSŁAW SYNKIEWICZ 
Światła STANISŁAW ZIĘBA 
Dźwięk IWONA SACZUK, MAŁGORZATA SKUBIS 
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OBSADA I CAST 

Faust MARCELLO BEDONI 
Małgorzata/ Marguerite ELENI MATOS 

MAŁGORZATA WALEWSKA 
Mefistofeles/ Mephistopheles MARCEL VANAUD 

ADAM KRUSZEWSKI 
WOJCIECH BUKALSKI 

Brander PIOTR NOWACKI 
ROMUALD TESAROWICZ 

Studenci, żołnierze, mieszkańcy, kobiety, mężczyźni , serafiny i duchy niebiańskie, duchy piekieł 
Students, soldiers, citizens, men and women, Seraphim and heavenly spirits, inferna! spi rits 

Soliści, Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
Soloists, Chorus and Orchestra of the Teatr Wielki - National Opera 

Chór Alla Polacca I Alla Polacca Choir 

oraz / and FREYER ENSEMBLE: 
INES ABARBANELL, JANNIS ARABATZIS, BRIGITIE BUSKEN, PAVEL EL-HAMALAWI, 

JOWITA FIGWER, CHAN DANA M. HÓRMANN, FLORIAN KELLNER, HENRYK A. OPIELA, 
BRITIA PUDELKO, ANDREA K. SCHLEHWEIN 

) 



MAR C ELLO BEDONI 
Tenor włos ki. Studia woka lne rozpoczą ł 
jako siedemnastolatek w Pesaro, a kon
tynuowa ł je w Mediolanie i Rzymie. W 
pięć lat później zaczął zdobywać nagro
dy w międzynarodowych konkursach 
wokalnych, które szybko zaowocowa ły 
jego debiutami w rolach Ernesta w Don 
Pasquale Donizettiego i Beppa w Paja
cach Leoncava lla na scenie Teatro Fla
vio Vespasiano w Rieli . Doskona lił też 
swoj ą technikę śpiewu i styl muzyczny 
pod kierunkiem Rodolfa Celletiego. W 
bogatym repertuarze artysty znajdują s i ę 

następujące rol e: Nemorino w Napoju 
miłosnym i O livier w Adelii Doni zettie
go, Hrabia Almaviva w Cyru liku sewil
skim Rossiniego, Alfredo w Traviacie 
i Ks i ążę Mantui w Rigoletcie Verdiego, 
Claudio w La bella verita Picc inniego, 
Hrabia Neipperg w Madame Sans-Gene 
Giordana, Dick Johnson w Dziewczynie 
z Zachodu, Rodolfo w Cyganerii, Pinker
ton w Madame Butterfly i Cavaradossi w 
Tosce Pucc iniego oraz Hrabia Rodolfo 
w Lunatyczce Belliniego. Występuje tak
że w repertu arze oratoryjn o-kantato
wym. Śpiewał niemal we wszystki ch 
włosk i c h tea trach operowych, gośc ił na 
Festiwalu Pucc iniego w Torre del Lago 
oraz na estradach koncertowych w ielu 
miast włosk i c h , francuskich i szwajca r
skich, a ta kże w Helsi nkach, Madrycie, 
Sa nta Cru z, New Jersey i Filadelfii. 
Wspó ł pracował z takim i dyrygentami , 
jak: Richard Bonynge, Maurizio Arena, 
Bruno Bartoletti , Gustav Kuhn, Kri sti an 
Badea, Carl o Cill ario, Alberto Ventura 
i Alberto Veronesi. Brał udzi a ł w insce
ni zacjach w ielu uznanych reżyserów, 
partnerując wielu znakomitym śp i ewa
kom. Występ artysty w ro li tytułowej w 
Potępieniu Fausta Berlioza jest jego de
biutem na scenie Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej. (fot. M. Bedoni) 

E L E N M A T O S 
Mezzosopran. Urodzi ła s i ę w Stanach 
Zjednoczonych. Swój warsztat woka lny 
doskonaliła w latach 1992-94 w Cen
trum dla Młodych Artystów Amerykań

skich przy Lyric Opera w Chicago i bra
ł a wtedy udzi a ł w wielu przedstawie
niach przygotowywanych przez tamtej
szych młodych artystów. Później śpiewa
ł a z t a mtejszą Lyric Opera w Elektrze 
Ri charda Straussa, Traviacie Verdi ego, 
Susannah Floyda, Pierścieniu Nibe/un
ga Wagnera, Giocondzie Ponchiellego 
i McTeague Bolcoma. Gości ła w Kop
ciuszku Rossiniego w Boston ie, Otellu 
Verd iego (Palm Beach) i Madame But
terfly Pucc iniego (New York City Ope
ra). Jest l a ureatką 33 krajowych i mię
dzynarodowych konkursów wokalnych. 
Występowa ł a z różnym i zespołami ame
ryka ń skimi , śpi ewając też w Aidzie i Lu
izie Miller Verdiego, Aleksandrze New
skim Prokofiewa, Faworycie i Marii Stu
art Doni zetti ego, Cyruliku sewilskim 
Rossiniego, Zamku Sinobrodego Bartó
ka, Damie pikowej Cza jkowskiego, Ad
rianie Lecouvreur Ci lei, Elektrze Richar
da Straussa i w Carmen Bizeta. Wystę
powa ł a w Ca rnegie Hall , Avery Fi sher 
Hal I, The Megaron, Kennedy Cen ter 
i Lincoln Center. Współpracowa ł a z tak 
wybitnymi dyrygentami, jak: Zubin Meh
ta i Daniel Barenboim. Koncertowa ła nie 
tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też 
w w ielu mi astach Europy. Bogaty jest 
rów ni eż dorobek estradowy artystki ; 
śp i ewa ł a m.in. w Requiem Verdi ego, 
Missa solemnis i IX Symfonii Beethove
na. Uczestni czyła w w ielu prestiżowych 
koncertach, m.in. w ga li poświęconej pa
mięc i Marii Ca llas w Teatrze Odeon He
rodus Atticus w Atenach. Po telewizyj
nym koncercie z Detroit Symphony Or
chestra , z którą śp i ewa ł a IX Symfonię 
Beethovena pod dyrekcj ą Neemi Jarvie
go, uznana zosta ł a u lu bienicą stacji PBS. 
Dla wytwórni ER i nagra ła arie Haydna. 
Pa rti ą Ma łgorzaty w Potępieniu Fausta 
Berl ioza debiutuje na scenie Teatru Wiel
kiego - Opery Narodowej. (fot. Archi
wum) 

MAŁGORZATA WALEWSKA 
M ezzosopran . Ukończy ł a Akademię 
Muzyczną w Warszawie (1994). Laure
atka międzynarodowych konkursów wo
kalnych: Akademickiego we Wrocławiu 
(li nagroda, 1990) i Alfreda Krausa na 
Wyspach Kanaryjskich (I nagroda, 1992); 
finalistka konkursów: Belvedere (Wie
deń , 1992), Luciano Pavarottiego (Fila
delfia, 1992) i Stanisława Moniuszki 
(Warszawa, 1992). Debiutowała ro l ą Azy 
w Manru Paderewskiego na scenie Te
atru Wielkiego w Warszawie (199 1 ). Od 
tamtej pory w jej repertuarze zna l az ły 
się n astępujące partie: Judyta w Zamku 
Sinobrodego Bartóka, ro la tytułowa w 
Carmen Bizeta, Poli na w Damie pikowej 
i Olga w Eugeniuszu Onieginie Czajkow
skiego, Pierroto w Lindzie z Chamonix 
Donizettiego, Santuzza w Rycerskości 
wieśniaczej Mascagniego, Charlotta w 
Wertherze Masseneta, Arnalta w Koro
nacji Poppei Monteverdiego, Cieca w La 
Giocondzie Ponchiellego, ro la tytułowa 
w Samsonie i Dalili Saint-Saensa, Joka
sta w Królu Edypie Strawińskiego. Wy
stępowała też w operach Verdiego śp i e

wając Fenenę w Nabuccu, Emili ę w 
Otellu, Eboli w Don Carlosie, Amneris 
w Aidzie, Madda l enę w Rigoletcie, Ulri
cę w Balu maskowym i Miss Qu ickly w 
Falstaffie. Występowała na scenach ope
rowych Berlina, Bremy, Bolonii , Dussel
dorfu, Essen, Hagi, Hels inek, Genewy, 
Klagenfurtu, Luksemburga, Modeny, Las 
Palmas, Rotterdamu, Rzymu i Palm Be
ach. W latach 1996-98 związana był a 
stałym kontraktem z wiedeńską Staatso
per. Od 1994 roku wspó łpracuje z Bre
mer Theater, a od 1999 roku z drezdeń 

s ką Semperoper. Współpracowa ł a ze 
znanymi dyrygentami, śp iewa ła u boku 
znakomitych solistów, występowa ła na 
wielu festiwalach muzycznych i estra
dach koncertowych: w Austrii , Finlandii , 
Francji , Hiszpanii , Niemczech, Szwajca
rii , we Włoszech i USA. Bogaty jest re
pertuar oratoryjno-kantatowy artystki , 
śpiewa też pieśni kompozytorów pol
ski ch i zagranicznych. Nagrywa dla wy
twórni fonograficznej Sony Music Pol
ska. (fot. A. Zeininger) 

MARCELVANAUD 
Bas-baryton belgijsk i. Ukończył Konser
watorium w Brukseli , a studia kontynu
ował u Pierre' a Flety w Liege. Zanim roz
począ ł swą międzynarodową karierę 

zosta ł laureatem znanego konkursu wo
kalnego w 's-Hertogenbosch i zadebiu
tował na scenie Opery w Liege. Z boga
tego dorobku artysty szczególne uzna
nie krytyki przyniosły mu występy w We
selu Figara, Don Giovannim, Cosi fan tut
te Mozarta oraz w Cyganerii Pucciniego 
na scenie operowej w Brukseli . Śpiewał 
także w teatrach Amsterdamu, Dublina, 
Florencji , Genewy, Las Palmas, Paryża , 

Strasburga i Wiednia. Ma w swoim re
pertuarze najważniejsze partie barytono
we z francuskiego repertuaru operowe
go oraz w operach Verdiego: Renata w 
Balu maskowym, rolę tytułową w Rigo
letcie, Stankara w Stiffeliu, Jaga w Otel
lu, Germonta w Traviacie, a także partie 
w Aidzie, Trubadurze, Nabuccu, Falstaf
fie. Śpiewał w Holendrze tułaczu Wa
gnera i Tosce Pucciniego. W 1998 roku 
zadebiutowa ł na scenie Teatra all a Sca
la w Mediolanie cenioną interpretacj ą 

partii tytułowej w Doktorze Faustusie 
Manzoniego. Występował w operze Hin
demitha Cardillac w M aggio Musicale 
Fiorentino oraz w Beatrycze i Benedyk
cie Berlioza (partia Claudia) w wiedeń
skiej Staatsoper. Nagrywał dla wytwórni 
fonografi cznych: HMV (Opowieści Hof
fmanna Offenbacha, Edyp Enescu, Les 
Beatitudes Francka), Cascavelle (Mireil
le Gounoda), Ades (Le Chateau des Car
pathes), EMI (Vitellius w Herodiadz ie 
Masseneta) i Erato (Karnac w Królu Ys 
Lalo). Pa rtią Mefistofelesa w Potępieniu 
Fausta Berlioza debiutuje na scenie Te
atru Wielkiego- Opery Narodowej. (fot. 
Archiwum) 



ADAM KRUSZEWSKI 
Baryton. Ukończył warszawską Akade
mię Muzyczną w klasie Edmunda Kos
sowski ego. Laureat Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego w 's-Hertogen
bosch (Holandia, 19B7), Konkursu im. 
Jana Ki epury w Kryni cy (Grand Prix, 
1988) oraz międzynarodowych konkur
sów wokalnych w Rio de Janeiro i w 
Nantes. Po stud iach związa ł s i ę z War
szawską Operą Kamera lną , gdzie śpi e
wa ł g łówne partie barytonowe w ope
rach Donizettiego, Mozarta i Rossinie
go. Z zespołem tym odw iedził wiele kra
jów Europy. W sezon ie 1990/9 1 był so
li stą Wiener Kammeroper, występując 
tam jako M alatesta w Don Pasquale 
Donizettiego i Hrabia Almaviva w We
se lu Figa ra Mozarta ; z tym ostatnim 
przedstawieniem odbył też tou rnee po 
Japonii, Korei Południowej i Chinach. W 
1992 roku w Zabrzu śpiewa ł z Placidem 
Domingo we fragmentach z Don Carlo
sa Verdiego i Cyganerii Pucc iniego. Od 
1993 roku jest so li stą Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej. Spiewa ł na naszej 
scenie Alberta w Wertherze Masseneta, 
Mieczn ika w Strasznym dworze Mo
niuszk i, tytułowego Don Giovanniego w 
operze Mozarta, Adama w Raju utraco
nym i Sta ni s ława Leszczyńskiego w Ubu 
królu Pendereckiego, Sharplessa w Ma
dame Butterfly i Rambalda w La Rondi
ne Pucciniego, Figara w Cyruliku sewil
skim i Don A lva ra w Podróży do Reims 
Ross iniego, t yt ułowego Króla Rogera w 
operze Szymanowsk iego oraz role Ver
diowskie: tytułowego Macbetha, Hrabie
go Anckarstrbma w Balu maskowym, Ro
driga w Don Carlosie, Germonta w Tra
viacie, aż po Jaga w Otellu, który sta ł s ię 
jego wielkim sukcesem. Występowa ł w 
Glasgow, Paryżu , Pradze i w Pretorii , brał 
udzia ł w krajowych i zagranicznych fe
stiwa lach muzycznych. Uczestniczył w 
występach zagranicznych Teatru Wiel
kiego w Moskwie i Japonii . Ma w do
robku w iele nagra ń dla polskich i zagra
nicznyc h wytwó rni płytowych. (fot. 

J. Gi luń ) 

WO J CIEC H BUKALSKI 
Bas-baryton. Naukę śpiewu rozpoczyna ł 
w katow ickiej Akademii Muzycz nej, 
gdzie przygotował kilka partii wokalnych 
z dz i e ł Mozarta, Donizettiego, Haendla 
i Rossiniego. W 1996 roku wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych. Początkowo 
uczył s ię w Instytuc ie Operowym Uni
wersytetu w Bostonie, gdz ie miał okazję 

pracować nad kolejnymi partiami . Obec
nie mieszka w Nowym Jorku i pozostaje 
pod opieką pedagogi czną Armena Boy
a j iana. Jest laureatem kilku amerykań
ski ch konkursów wokalnych. Ma w swo
im repertuarze ro le w takich operach, 
jak: Regina Blitzsteina, Maria Stuart Do
ni zettiego, Faust Gounoda, Borys Godu
now Musorgskiego, Cyganeria Puccinie
go, Wesele Figara Ross iniego, Sa lome 
Richarda Straussa i Traviata Verd iego. Był 
uczestnikiem Young Artis! Development 
Progra m przy Fl orid a Grand Opera , 
gdzie przygotowa ł ro le: Bonza w M ada
me Butterfly, Narda w Zmyślonej ogrod
niczce Anfossiego i Pierwszego Nazarej
czyka w Salome. Brał ta kże udzia ł w kil
ku innych amerykańskich programach 
ksz t ałceni a śp i ewaków. W Music Aca
demy of the West mia ł zaszczyt wyst ą

pić obok Maril yn Home w Ariadnie na 
Naxos Richarda Straussa; w Polskim In
stytucie Teatralnym w Nowym Jorku śp i e

wa ł Sto lnika i Dziembę w Halce Mo
niuszki ; podczas Colorado Music Festi 
va l wystąp ił jako Kissinger w operze Ni
xon in China Johna Adamsa, a w ramach 
Ash Lawn Opera Festi va l - jako Emil w 
musica lu South Pacific Rodgersa i Ham
mersteina. (fot. Arch iwum) 

P I O T R NOWA CK I 
Bas. Absolwent łódz ki ej Akademii Mu
zycznej, którą ukończył w klas ie Jadwi
gi Pietraszkiewicz. Już jako student śp i e
wa ł na scenach operowych Łodz i , Kra
kowa, Wrocławi a oraz w Warszawskiej 
Operze Kameralnej. Laureat konkursów 
wokalnych w Bytomiu, Krynicy, Kudo
wie i Warszawie. Finalista Międzynaro
dowego Konkursu Wokalnego Belvede
re w Wiedniu . W 1987 roku zaproszony 
został przez medio l a ńs ką La Scalę, gdzie 
wystąpi ł w tytułowej partii Baśni o ca
rze Saltan ie Rimskiego-Korsa kowa. W 
dwa lata później zosta ł laureatem Kon
kursu im. Luc iano Pavarottiego w Fil a
delfii , co zaowocowa ło zaproszeniem 
śpiewaka do roli Wurma w Luiz ie Miller 
Verdiego w tamtejszej operze. Występo
wał również w Waszyngtonie i na Festi 
wa lu im. Pabla Casalsa w Puerto Ri co 
(Zloty kogucik Rimski ego-Korsakowa). 
Lata 90. to pasmo sukcesów artysty na 
scenach operowych: Brukseli (Stephen 
Climax Zendera), Monachium (Borys 
Godunow Musorgskiego i Dmitrij Dvo
raka), Antwerpii (Powrót Ulissesa Mon
teve rdi ego, To sca Pu cc ini ego, Ka 
wa ler srebrnej róży Ri charda Straussa), 
Bolonii (Lombardczycy Verdiego) i We
necji (Purytanie Belliniego). Spiewa ł na 
festiwa lach w Edynburgu , Granadzie 
i Wiesbaden oraz w wielu znanych sa
lach koncertowych Europy i Ameryki. 
Ma w swoim repertuarze w ielkie partie 
basowe w operach Belliniego, Czajkow
skiego, Moniuszki , Monteverdiego, Mo
za rta, Musorgskiego, Pucc iniego, Richar
da Straussa, Szymanowsk iego, Verdiego 
i Wagnera. Bogata jest również dz i a ł a l 
ność koncertowa artysty. Na scenie war
szawskiej śpiewa ł m.in : Koczubeja w 
Mazepie Czajkowskiego, Stolnika w Hal
ce, Skołubę i Zbigniewa w Strasznym 
dworze i Widmo w Widmach Moniuszki , 
Leporella w Don Giovannim Mozarta, 
Archiereiosa w Królu Rogerze Szyma
nowskiego, Lodovica w Otellu i Spara
fuci le'a w RigoletcieVerdi ego oraz Kling
sora w Parsifa lu Wagnera. (fot. J. Giluń ) 

ROMUALD TESAROWICZ 
Bas. Uczeń Lidii Gawrylarz. Laureat kon
kursów woka lnych w Barcelonie, Bus
seto, Bytomiu i Kudowie Zdroju. Począt
kowo był so li stą Centralnego Zespołu 
Wojska Po lskiego. Na scenie operowej 
zadebiutował pa rtią Skołuby w Bytomiu , 
a krótko potem związał s i ę z łódzkim 
Teatrem Wielkim. Stale współpracuj e z 
wa rszawską sceną operową i występuje 
w teatrach zagranicznych. Spiewa ł głów
ne partie basowe w Eugeniuszu Oniegi
nie i Łucji z Lammermooru podczas 
otwarcia Teatro Vittorio Emanuele w 
Messynie. Wykonywa ł Requiem Verdie
go w paryskiej Salle Pleyel. Występowa ł 
w operach Rimskiego-Korsa kowa: Car
skiej narzeczonej na scenie Opery Rzym
skiej i w Baśni o carze Saltanie w me
dio l a ński ej La Scali. Spiewał w USA oraz 
w teatrach niemiecki ch. Szczególnie 
ceniony jest we Francji ; występowa ł na 
scenie Opery Paryskiej w Borysie Godu
nowie i w Rigoletcie oraz w Operze Ba
sti Ile w Benvenuto Ce llinim Berlioza, 
Damie pikowej, Weselu Figara, Mada
me Butterfly i Otellu. Uczestniczył w 
wykonaniach Luizy Miller Verdiego w 
Lyonie i Genewie, gośc ił leż na scenie 
lyońs ki ej w Aidzie. W przedstawieniach 
Nabucca śp i ewa ł w Tuluzi e, Marsylii , 
Orange i innych mi astach Francji. Ma 
t akże w repertuarze partie basowe w 
Lunatyczce, Normie, Mefistofelesie, Fau
ście, Żydówce, Don Carlosie, Trubadu
rze, Walkirii i Don Giovannim. Był rów
nież wykonawcą partii War/arna w fil
mowej wersji Borysa Godunowa w re
żyserii Andrzeja Żuławskiego. J es ł czę
stym gośc iem na estradach filharmonicz
nych w kraju i za gra ni cą, śpiewa pieśni 
polskie, francuskie, rosyjsk ie, niemieckie; 
nagrywa dla rad ia, telewizji i firm płyto
wych. (fot. J. Multarzyński) 



FREYER ENSEMBLE 
Zespół artystów składający się z aktorów, akrobatów, muzyków, śpiewaków, tancerzy i projektantów. Przez lata 
współpracy artystycznej z Achimem Freyerem, przy taki ch spektaklach, jak: Re-Aktion (Tanzforum w Kolonii) , 
Philip C lass Trilogy (Staatstheater w Stuttgarcie), M etamorfozy, Woyzeck i Phaeton (Burgtheater w Wiedniu) prze
szed ł on swo i s tą ewolu cję. Członkowie grupy zb i erają s ię dwa lub trzy razy do roku, by razem tworzyć i wysta
wi ać nowe dzieła teatralne. To unikalne stowarzyszenie różnych dyscyplin sztuki scenicznej i sztuk plastycznych 
jest szczególną formą teatru. Polega ona na kreowaniu przedstawień wykorzystujących muzykę, taniec, tekst 
aktorski i inne dokonania artystyczne. Począwszy od 1988 roku zespół s tworzył ponad dwadzieścia dzieł teatra!-

N E s 
ABARBANELL 

Tancerka i aktorka. 
Uczy ł a s i ę baletu 

klasycznego w Cen
tre de Danse Inter

nat iona Ie Rose lli 

Hightower w Can

nes . Współpraco

wa ła z niemieckim 

krea torem tea tru 

ta ń ca, Reinhildem 
H o ffm annem w 

Schauspielhaus Bo

chum , w O perze 

Frankfurckiej i na 
Festiwalu w Salz

burgu. By ł a też tan

ce rką i asystentką 

choreografa u: M a

rion Buchmann, Su

sanne Linke, Iriny 

Paul s i Konstanze 

Lauterb ac h. Jako 
ak to rk a wys tę p o

wa ł a w teatrze w 

Bremie i w ber liń 

sk im Deutsches 

Th ea ter. Z Freye r 

Ensemble związana 

jest od 2001 roku . 

A N N s 
ARABATZIS 

Aktor. Początkowo 

studiował w Saloni
kach, a następnie w 

Akadem ii Sztuki w 

Dusse ldorfie. Po

cząwszy od 1989 

roku zw i ązany był 

kol ejno z: Theater 

an der Ruhr (Muhl

heim), Schausp iel
haus w Koloni i oraz 

Pfal zbau (Ludwig

shafen). Wys t ę po

wał w Amsterdamie 
i Luksemburgu. W 

bońskim Theater im 

Ballsaal współpra

cowa ł z Rh ysem 

Martinem i Fran

kiem Heuelem. Pra

ca z choreografem 
Mi chaelą Funfhau

sen w be rliń s ki e j 

Akademie der Kun

ste uświadomiła mu 

wagę św i adomośc i 

w ł asnego c i a ł a na 

scenie. Z Freyer En

semble pracuje od 

2002 roku . 

• w· 
BRIGITTE 
B 0 S K E N 

Artystka przez w ie

le lat zw i ąza n a z 

zes poł em Th ea ter 

am M ari enplatz w 

Krefeld . Współpra

cowa ł a z kompozy

to rami M auri c io 
Kage lem i Gerh ar

dem Ruhmem. Bra

ła udz i a ł w między

narodowych festi
wa lac h muzyki i 

t a ńca w krajach eu

ropejskich, a także 

w Japo nii , Korei , 

Chinach i Indone

zji . Od kilku lat re
alizuje własne pro

jekty artystyczne, 
ł ącząc tam śp i ew, 

aktorstwo, taniec i 

sz tuki plastyczne. 

Mieszka i pracuje w 

Kolonii . W zespole 
Freye r Ensemble 

występuje gośc in 

nie. 

P A V E L 

EL - H AMALAW I 

Urodz ił s i ę w Cze

chosl owac j i . Od 

wczesnych lat wy

stępowa ł w cyrku. 
Następnie tre nowa ł 

g imn astykę , a na

wet z d oby ł w tej 

dziedzinie mistrzo

stwo swojego kraju . 

Po wyjeźdz i e zosta ł 

sześc i okrotn ym mi

strzem Austr ii . W 

1980 roku rozpo

czął współpracę z 

Burgtheater Ensem

ble w Wi edniu , z 

którym występowa ł 

przez kolejne dzie

s i ęć lat. Późn i ej był 

ar t ys t ą niezależ

nym, współpracu 

jąc z wieloma ope

raami i teatrami Eu

ropy. 

O W I T A 

FI GWER 

Mieszka w Berlinie, 

studiuj e fi l ozo fi ę i 

aikido. Tańca uczy
ł a s i ę w drezde ń 

skiej Palucca Schu

le. Jako so li stka pra
cowa ł a z ki I koma 

europejsk imi cho

reografami . Z Frey
er Ensemble zw i ą

za ł a s i ę w 200 1 ro

ku . Z Ach i mem Fre

yerem wspólpraco
wa ł a m.in. w Los 

Angeles Opera, Ber
i i ner Ensemble i 

Deutsche Oper Ber

i i n. 

FREYER ENSEMBLE 
nych o różnych formach i tematyce. Grupa postrzega siebie jako teatr-studio, w którym wybrane tematy analizo
wane są za pomocą najróż niejszych fo rm teatralnych, a granice między dramatem, tańcem, mową, muzyką 
i sztukami plastycznymi pozostają niezdefiniowane. Jest to forum dyskusji , kształcenia i poszukiwań, którego cel 
to nie tylko rozwijanie nowych form teatralnych, ale także wspieranie nowego pokolenia artystów. Zespół c i ąg le 

rozwija swój wyjątkowy język teatralny. Oprócz udz i ału w inscenizacjach Achima Freyera, grupa pragnie współ 
pracować także z innymi reżyserami teatralnymi . Wierzy, że zapewni to jej da lszy rozwój i rozszerzy tę bardzo 
szczególną formę teatru . (fot. Archiwum) 

CHANDANA M . 

HÓRMANN 

Urodz iła się w Mo

nachium. Dyplom z 

ba letu klasycznego 

otrzyma ł a na Uni 
wersytec ie w Man

nheim. Był a so li stką 

kilku zespołów ba
letowych w Niem

czech i Austrii . Wy

s tępowa ł a równi eż 

jako aktorka i śp i e

waczka . Mieszka w 
Berlinie i na l eży do 

Freyer Ensemble. 

FLORIAN 

KELLNER 

Artysta i tancerz. 

Do Freyer Ensemble 
d o ł ączy ł w 2003 

roku i jest najm łod

szym cz łonkiem ze

społu. Początkowo 

uczył s i ę w szkole 

cy rkowej Scoa la 

Tea tro Dimitri w 

Verscio, a następnie 
w Szko le Aktorskiej 

w Stuttgarcie. Wy

stępowa ł jako so li

sta w przedstawie
niach teatralnych, 

grai w filmi e i tele

wizji. 

H E N RYK A. 

OP IELA 

Aktor. Współpraco
wa ł z teatrami , wy

stępował w spekta

k 1 ac h tel ew izyj 
nych i rad iowych. 

Ostatnio występo

wa ł z zes po ł em 

Beri iner Ensemble 

w in sceni zac jac h 

Ach ima Freyera, z 

którym współpra

cuje jednak już od 
1988 roku, od rea li 

zacji Einstein on the 
Beach w Schau

spielhaus Stuttgart. 
Cz ło nki em Freyer 

Ensemble jes t od 

1993 roku . 

BRITTA 

PUDEL KO 

Urodz ił a siew No

rymberd ze. Ta ń ca 
uczył a s i ę w Alvin 

Ai ley Am eri ca n 

D ance Ce nter w 

Nowym Jorku. Wy
stępowa ł a z różny

mi eu ropejskimi te

atr ami tańca. W 

1997 roku za łożył a 

w łasny zespó ł pn. 
Pathfind ers. Jes t 

cz ł o nkini ą Freyer 
Ensemble od 2001 

roku. Występowa ł a 

m.in . w reżyse ro

wanym przez Achi
ma Freyera Requ
iem Verd iego w ber

i iń sk i e j Deutsche 

Oper. Prowadzi tak
że działalność pe

dagog iczną . 

A N DR EA K. 

SCHLEHWE I N 

Tancerka, choreo

graf, pisarka. Praco

wa ła nie tylko z nie

mieckimi grupami 

teatralnymi , ale tak

że w Hiszpanii , Ja
ponii i Indonez ji . 

Był a u czestni cz ką 

Musikbi enn ale w 

Berlinie, Steiri sc her 

Herbst w Au strii , 

Między n arodowe

go Festiwalu Ta ńca 

Współczesnego w 

Indonez ji , J apo ń 

ski ego Fes ti wa lu 

Tańca w Kobe, wy
stępowa ła też w Te

atrze Yan'anzhong 
w Szanghaju, Te
atrze Narodowym 

w Seulu, na Sonoro
ti es Festival w Bel

faście, Wi ener Fe

stwochen, Salzbur

ger Festspiele i w 

Los Angeles Opera. 

Od 1 996 roku jest 

cz ł o n kin i ą Freyer 

Ensemble. 









s y N o p s s 
ACT ONE 

Faust, alone on a plain at sunrise, praises the 

awakening spring day, nature's renewal and his 

own life in solitude, far from the madding 

crowd. In a nearby village, merry country 

people celebrate spring with singing and danc

ing while an army equipped for battle marches 

by. Faust withdraws untouched by all. 

Having returned to his study pensive and un

happy, Faust sinks into profound melancholy 

and pessimism. lntent on suicide, he is about 

to drink a cup of poi son when from outside he 

hears the Easter hymn. Faust remembers the 

purity and piety of his childhood. His faith is 

reawakened and he reaffirms his commitment 

to life. 

Suddenly Mephistopheles appears and, scorn

ing Faust's sentimentality, suggests that he go 

out into the world rather than dwell in philo

sophical speculation. He promises Faust, who 

is mistrustful at first, to fulfill his most extrava

gant desires. Faust follows this diabolical com

panion. 

The first stop is Auerbach's Cellar in Leipzig. 

Faust dislikes the drinkers' raucous singing, 

Brander's coarse song about the "Rat in the 

Cel lar," and Mephistophel es' cyni cal reply with 

his "Song of the Flea." He insists they leave 

without delay. 

Mephistopheles next leads him to the banks of 

the Elbe and sends him to sleep on a bed 

of roses. Mephistopheles concocts seductive 

dreams that beguile Faust, showing him a pic

ture of his mistress-to-be, Marguerite. On awak

ening, Faust demands to be taken to the girl. 

Mephistopheles promises to arrange it. He ad

vises Faust to jo in the soldiers and students go

ing into town and to fol low them to Marguerite's 

house. 

STRESZCZENIE 

AKT PIERWSZY 
O wschodzie słońca, Faust przebywa samot

nie na równinie. Sławi wiosenny dzień , budzą

cą się przyrodę i własne życie w samotności , z 

dala od zgiełku. W pobliskiej wiosce szczęśli

wi wieśniacy śpiewem i tańcem świętują wio

snę, a wojsko maszeruje w gotowości bojowej. 

Faust wycofuje się, obojętny na wszystko. 

Po powrocie do swej pracowni, zamyślony 

i nieszczęśliwy Faust pogrąża się w melancho

lii, ogarnia go pesymistyczny nastrój. Zdecy

dowany popełnić samobójstwo, ma właśnie 

wypić truciznę , gdy z zewnątrz dobiega go 

pieśń wielkanocna. Faust przypomina sobie 

niewinne i bogobojne dzieciństwo. Odżywa 

jego wiara i ponownie deklaruje swoje przy

wiązanie do życia. 

Nagle pojawia się Mefistofeles, który gardzi sen

tymentalizmem Fausta i proponuje mu, by wy

ruszył w świat zamiast pogrążać się w filozo

ficznych spekulacjach. Obiecuje podejrzliwe

mu zrazu Faustowi, że spełni jego najbardziej 

wyszukane pragnienia. Faust podąża za swo

im diabolicznym towarzyszem. 

Na początek zatrzymują się w Piwnicy Auerba

cha w Lipsku. Faustowi nie podobają się hała

śliwe śpiewy pijaków, grubiańska piosenka Bran

dera o 11 szczurze w piwnicy", ani cyniczna od

powiedź Mefistofelesa w „piosence o pchle". 

Nalega, by natychmiast opuścili to miejsce. 

Mefistofeles prowadzi Fausta na brzeg Łaby 

i usypia go na posłaniu z róż. Roztacza przed 

nim kuszące sny, które oczarowują Fausta, uka

zuje mu jego przyszłą kochankę Małgorzatę. 

Po przebudzeniu Faust żąda zaprowadzenia go 

do dziewczyny. Mefistofeles obiecuje spełnić 

prośbę . Radzi Faustowi, aby dołączył do żoł

nierzy i studentów podążających do miasta, a 

wówczas dotrze z nimi do domu Małgorzaty. 





s y N o p s s 
ACT TWO 

In Marguerite's room, Faust is filled with a sweet 

premonition of his romantic adventure. When 

Marguerite appears, he conceals himself. Mar

guerite has al ready seen her I over-to-be i n a 

dream. She sings the ballad of "The King of 

Thule," in which she gives expression to her 

longing. Mephistopheles appears. His band of 

beguiling spirits seduce and lead Marguerite to 

her amorous encounter. 

Faust and Marguerite meet and declare their 

love for one another. They are interrupted by 

Mephistopheles who urges Faust to flee as the 

neighbors have become suspicious and want 

to warn Marguerite's mother. Mephistopheles 

assures them that they can meet again the fol

lowing evening. 

Marguerite has been jilted by Faust. She longs 

for his return but senses that he will not come 

back. The singing of the students and soldiers 

can be heard from the street below. Th is makes 

Marguerite even more conscious of her loneli

ness. 

Meanwhile, Faust finds renewed strength in the 

midst of nature. 

He learns from Mephistopheles that Marguer

ite is in prison awaiting execution for acciden

tally killing her mother with "sleeping pills. " 

Faust implores Mephistopheles to rescue Mar

guerite. He is prepared to do this on condition 

that Faust seals their pact with his signature. 

Faust walks into the trap. They charge off on 

Mephistopheles' magie horses, but not to Mar

guerite's dungeon. lnstead they descend into the 

depths of hell amidst earthquakes, thunder, and 

bloody rain, where diabolical spirits are await

ing their arrival. Faust, dammed until eternity, 

is thrown into the flames; Mephistophel es is tri

umphant. 

Marguerite departs earth. Now pardoned of her 

sins, she is welcomed in heaven by the angels . 

STRESZCZENIE 

AKT DRUGI 
W pokoju Małgorzaty Faust doznaje słodkiego 

przeczucia romantycznej przygody. Chowa się 

jednak, kiedy pojawia się dziewczyna. Małgo

rzata, która widziała już swojego przyszłego 
kochanka we śnie, śpiewa balladę o „królu z 

Thule", w której wyraża swą wielką tęsknotę. 

Zjawia się Mefistofeles. Jego zgraja czarujących 
duchów uwodzi Małgorzatę i wyprowadza ją 

na miłosną schadzkę. 

Faust i Małgorzata spotykają się i wyznają so

bie miłość. Przerywa im Mefistofeles, namawia

jąc Fausta do ucieczki, bowiem sąsiedzi na

brali podejrzeń i chcą ostrzec matkę Małgo
rzaty. Zapewnia kochanków, że mogą ponow

nie spotkać się następnego wieczoru . 

Małgorzata zostaje porzucona przez Fausta. 

Marzy o odzyskaniu go, lecz przeczuwa, że już 

do niej nie wróci. Z ulicy dobiega śpiew stu

dentów i żołnierzy. To jeszcze bardziej uświa

damia Małgorzacie jej samotność. 

Tymczasem Faust odzyskuje siły pośród przy-

rody. 
Dowiaduje się od Mefistofelesa, że Małgorzata 

jest uwięziona i czeka ją śmierć za nieumyślne 
zabicie matki środkami nasennymi. Błaga więc 

Mefistofelesa, by uratował dziewczynę. Ten zga

dza się pod warunkiem, że Faust przypieczętu

je ich pakt swoim podpisem. Faust wpada w 

pułapkę. Obaj odjeżdżają na magicznych ru

makach Mefistofelesa, ale nie do lochów, gdzie 

przebywa Małgorzata. Pośród trzęsień ziemi, 

grzmotów i krwawego deszczu zstępują do pie

kieł, gdzie czekają na nich diaboliczne duchy. 

Potępionego na wieczność Fausta pochłaniają 

płomienie. Mefistofeles triumfuje. 

Małgorzata jest zbawiona, grzechy zostają jej 

odpuszczone, a w niebie witają ją anioły. 

( Przekł ad koncepcji i streszczenia z języka angielskiego: 
Joanna Dutkiewi cz) 







LA DAMNATION DE FAUST 
TH E DAMNATIO N O F FAUST 

LEGENDE DRAM ATIQ UE IN FO UR PARTS 

Of all Berlioz's dramatic concert works from 

the Symphonie fantastique (1830) to L'enfance 

du Christ (1854), La damnation de Faust i.s clo

sest to the opera house. (For long its popularity 

ecl ipsed his actual operas.) Berlioz himself at 

one time planned to adapt it to the stage;· the 

project, however, carne to nothing w heri the 

company for which it was intended, Jullien's 

Grand Engli sh Opera at Drury Lane, co llapsed 

in bankruptcy. The appea l of its brilliantly evo

cative scenes to theatre directors is easy to un

derstand. Yet in its ex isting form La damnation 

is an opera of the mind's eye, not of the stage. 

As John Warrack has said, "The pace is diffe

rent, the arena impalpable and tao varied, the 

dramatic logic not that of the theatre but of a 

listener w ith an imagination able to free itse lf 

from physical surroundings and to course w ith 

the composer in a flush of thought from scene 

to scene or dwe ll upon a held mood of hilarity 

or tenderness or terror. " lf the work suggests any 

v isual medium, it is the cinema that its drama

tic technique antic ipates. 

Berli oz orig inall y composed eight d isparate 

"Scenes from Faust'' , settings of songs and ba l

lads taken from Nerva l's translation of Faust Part 

1, which he read in 1828. By the time he em

barked on a full -sca le work, 17 years later, Part 

2 - the redemption of Faust - had been pub-

1 ished; but it was Part 1 (which had ended w ith 

the elear implica ti on that th e hero w ill be 

damned) that he chose to set. The Nerva l num

bers, revised, were incorporated into -a struc

ture which, though episodic, is no mare so than 

Goethe's play. The central idea that governs and 

binds Berl ioz's scenes is Faust's progress towards 

a deeper and deeper iso lation and emptiness of 

soul - urged on by a Mephi stopheles who is 

the dramatization of his own dark self - as, one 

by one, all his aspi rations turn to dust. 

(after The Penguin Opera Guide, Penguin Books, London, 1995) 
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ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA dziękuje OPERZE W LOS ANGELES 
za zgodę na wykorzystanie plakatu ACHIMA FREYERA 

oraz 
za udostępnienie zdjęć z jej przedstawienia Potępienia Fausta, 

zamieszczonych w naszym programie. 
Autorem wszystkich zdjęć jest pan RO BERT MILLARD 

Opracowanie programu PAWEŁ CHYNOWSKI 
Projekt grafi czny programu ALEKSANDRA LASKA-----1•• 

Plakat i okładka ACHIM FREYER 
Program ilustrują zdjęcia autorstwa ROBERTA M ILLARDA z premiery Potępienia Fausta w Los Angeles Opera 

oraz projekty masek i kostiumów ACH IMA FREYERA i AXELA A USTA 
Współ praca redakcyjna KATARZYNA BUDZYŃSKA 

Realizacja komputerowa JACEK WĄSIK 
Wydawca TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, Warszawa 2003 
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CAFE BLIKLE 
/ 

Nowy Swiat 33 

śledź po polsku, zupa grzybowa, 
placek ziemniaczany z prawdziwkami, 

desery własne 

herring polish style, forest mushroom 
soup, potato pancake with forest 

mushrooms, home made desserts 

rezerwacja/reservation tel.: 826 66 19 





NARODOWA 
dyrektor naczelny i artystyczny 

sezon 2003/2004 Rok narodzin 1778 

HECTOR BERLIOZ 

POTĘPIENIE 
FAUSTA LaDamnaAondeJV~ 
Legenda dramatyczna w czterech aktach 

Tekst: Hector Berlioz, Almire Gandonni~re 
według Fausta Johanna W. Goethego we francuskim przekładzie G"arda de Nerval 
{oryginalna wersja językowa} 

Sala Moniuszki, 19 grudnia 2003, piątek, godz. 19 (po raz 1) 
jedna przerwa, zakończenie ok. godz. 21.45 

.obsada 
Faust MARCELLO BEDONI 
Mefistofeles MARCEL VANAUD 
Małgorzata ELENI MATOS 
Brander PIOTR NOWACKI 
oraz Freyer Ensemble: 
Ines Abarbanell, Jannis Arabatzis, Brigitte Biisken, Pavel El-Harnalawi, Jowita Figwer, 

JACEK KASPSZYK 

Chandana M. Hormann, Florian Kellner, Henryk A. Opiela, Britta Pudelko, Andrea K. Schlehwein 

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO · OPERY NARODOWEJ 
Chór Alla Polacca pod kierownictwem Sabiny Włodarskiej i statyści 

Dyrygent JACEK KASPSZYK 
Reżyseria, dekoracje i koncepcja świateł ACHIM FREYER 
Współpraca reżyserska JOHANNES WEIGAND 
Kostiumy ACHIM FREYER, AXEL AUST. Przygotowanie chóru BOGDAN GOLA 
Reżyseria światel HEINRICH BRUNKE. Przygotowanie muzyczne solist6w ANNA MARCHWIŃSKA 

PREMIERA 19 grudnia 2003 

w 200-lecie urodzin kompozytora 

I W przerwie przedstawienia zapraszamy Państwa do Sal Redutowych 
na wystawę rysunku i malarstwa Achiina Freyera zatytułowaną .2001/611 03 horizontaJ• 

Asystenci dyrygenta: Michał Klauza, Iwona Sowińska . Asystenci reżysera: Jerzy Krysiak, Andrzej Bartmańslci 
Inspicjenci: Teresa Krasnodębska, Andrzej Wojtlcowialc, Marzenna Domagalo. Sufler: Krystyna Jaźwińska 
Przygotowanie polskiego tekstu libretta na tablicę świetlni: Marzenna Domagalo wg przekładu Ewy Przybyłowicz 
Komputerowa obsługa tablicy: Barbara Rakowska. Swiatla: Stanisław Zięba. Dźwięlc: Iwona Saczulc, Malgoiłata Slcubis 
Nalclad: 1200 egz. (druk bezpłatny) 



repertuar 2003/2004 

Bela Bartók / Emil Wesołowski CUDOWNY MANDARYN (balet) 
Hector Berlioz POTĘPIENIE FAUSTA (premiera 2003) 
Georges Bizet CARMEN 
Georges Bizet, Rodion Szczedrin / Mats Ek CARMEN (balet, wznowienie 2003) 
Piotr Czajkowski / Boris Ejfman CZAJKOWSKI, Misterium życia i śmierci (balet) 
Piotr Czajkowski / Andrzej Glegolski DZIADEK DO ORZECHÓW (balet) 
Piotr Czajkowski/ Irek Muchamiedow JEZIORO łABĘDZIE (balet) 
Piotr Czajkowski ONIEGIN 
Piotr Czajkowski/ Jurij Grigorowicz ŚPIĄCA KRÓLEWNA (balet) 
Claude Debussy PELEAS I MELIZANDA* (wersja na fortepian) 
Henryk Mikołaj Górecki / Mats Ek COŚ JAKBY (balet, premiera polska 2003) 
Henrik Hellstenius SERA* (opera kameralna, premiera polska 2003) 
Ferdinand Herold, John Lanchbery / Frederick Ashton CÓRKA ŹLE STRZEŻONA (balet) 
Ludwig Minkus, John Lanchbery /Natalia Makarowa BAJADERA (balet, premiera 2004) 
Stanisław Moniuszko STRASZNY DWÓR 
Wolfgang A. Mozart DON GIOVANNI 
Krzysztof Penderecki UBU REX (premiera 2003) 
Siergiej Prokofiew/ Emil Wesołowski ROMEO I JULIA (balet) 
Marta Ptaszyńska PAN MARIMBA* (opera dziecięca) 
Giacomo Puccini MADAME BUTTERFLY 
Giacomo Puccini LA RONDINE 
Giacomo Puccini TURANDOT 
Gioacchino Rossini PODRÓŻ DO REIMS 
Richard Strauss SALOME (premiera 2004) 
Dmitrij Szostakowicz / Elwira Piorun, Karol Urbański TYLKO RAZ W ŻYCIU* (balet) 
Karol Szymanowski KRÓL ROGER 
Mikis Theodorakis/ Lorca Massine GREK ZORBA (balet) 
Giuseppe Verdi NABUCCO 
Giuseppe Verdi OTELLO 
Giuseppe Verdi LA TRA VIATA 
Richard Wagner W ALKI RIA 
oraz 
GALA BALETOWA* (wieczór koncertowy) 
ŚWIĘTA WIOSNA* (spektakl teatralno-baletowy) 
Koncerty, recitale, występy gościnne zespołów zagranicznych 

* Przedstawienie w Sali Młynarskiego 
Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA, FILMOWANIA I NAGRYWANIA DŹWIĘKU! 
Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych! 
NO PHOTOGRAPHS. VIDEO OR AUDIO RECORDINGS DURING PERFORMANCE! 
Plea se tum off mobile telephones inside the auditorium! 

Osoby spóźnione na przedstawienie bedą mogły wejść na widownie dopiero w czasie pierwszej przerwy. 
Teatr wypożycza urządzenia dla osób niedosłyszących . 

Terminy przedstawień znajdą Państwo: w naszych folderach repertuarowych, na afiszach rniesiecznych, 
na naszej stronie internetowej: www.teatrwielki .pl oraz w Telegazecie 2 na stronie 210 i w prasie codziennej. 

Promocja i informacja: tel. (22) 692 02 66, 692 02 56, tel/fax (22) 826 56 97; e-mail: reklama@teatrwielki.pl 
Rezerwacja biletów: tel. (22) 826 50 19, 692 02 08, 692 07 58; e-mail: bow@teatrwielki.pl 
Sprzedaż biletów: w dni powszednie tel. (22) 826 32 88, 692 02 ro; w dni świąteczne tel. (22) 826 32 87. 692 05 08 
Zapraszamy do kas w godz. 9-19, a w dni świąteczne w godz. ro-19. 
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