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MEBLE· 

DREWNIAKI'-- SZNURKOWGE 

K ·A PC E 
Kożuszki Zakopiańskie 

1528.W.W. Ghodakowscv52 
Mo k.otowska 

WYKWINTNA PRACOWNIA . 
UBIORóW 

DAMSKICH i MĘSKICH 

Stefana Pajewskiego 
W A RSZAWA, 

GROCHOWSKA 129 (sklep) 

1, 

EDMUND KARL ·o W I CZ 
WARSZAW A, UL. MARSZALKOWSKA 85 

Wytwórnia rękawiczek i galanterii skórzanej oraz konfekcja damska i męska 
Firma egzyst~je od 1914 r . 
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FA S T 
,Opera K. Gouno, a w 6 obrazach 

FAUST Mich.al Szopski 

MEFISTOFELES - Kazi mierz Poreda 

MAŁGORZATA -- Krystyna Madeyska 

--=~====-§ WALENTY JEJ BRAT = :;~:; ::~:~:~e::~: i - Herbich Janusz 

SIEBEL Krystyna Brenoczy 

MARTA Janina Sowilska 

' ~ WAGNER - Władysław · Skor aczewski ~ ', 
• ~ f { 

Balet : A. zeromska, E. Kossakówna. O. Oleszkieiwic:z, M. Winter, S. Cy-
wiński, IL Trzcianka. · 

'§=_~:.-::::· Artyści chóru : I. Kasztanowicz, C. Biernacka, K. Herubi, B. Leśniew- ,-, 
ska, A. Dulińska, A. Dutkiewicz, M. Ryś, z. Sosnowska, J. Kasprzak, 
J . P ilarski, M. Pęciński, M. Zwierzo a, J . Dawczyk, W. Dłużniewski, 

P. Spirydonow, W. Kopystjański, K. Krawczyk, - R. Niewiarowski. 

Kierownik sceny muzyczno-operowej - KAZIMIERZ POREDA 
I ;; 

Kapelmistrz - TADEU Z MAZURIUEWICZ -
. OLGIERD STRASZYŃSKI. 

===~=-
~=~· Baletmistrz - RIOTR Z~JLICH 

Inscen izacja, reżyseria,t dekoracje i kostiumy 
I 

STANISŁAW P· CEGIELSKI 
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Pracownia FIJTER 
!Iii-

, .. 
W-WA, PRAGA, UL STALOWA 38 

I ) ., 

T. Don1ari . .1ki 
Dojazd tramwajem Nr 3, 4, 5. 

REPREZENTACYJNY 
LOKAL PRAGI 

R·est. „P RAGł'' 
TARG O W A 68. 

ZAPRASZA NA 
DANCING TOWARZYSKI 

Kuchnia smaczna - cei.y me 
podwyższone 

i 

OBUWIE DLĄ DZIECI 

i MLODZIEżY 

RACzE·K 
Warszawa, ul. Targowa 62 

Marszałkowska Nr 74 

Sklep od ul. Hożej 
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J. ERNIĆZ - CHOMA:A"SKA 

„ FAUS·T" K. Gounoda 
OPERA W 5 AKTACH 

Twórca „Fausta" Karol Gounod (1818-1893) jest wraz z autorem 
„Carmen", Jerzym Bizetem (1838--'-1875) po dzień dzisiejszy najznako
mitszym przedstawicielem okresu, który w historii muzyki nazywa się 

okresem rozkwitu Wielkiej Opery Paryskiej. Inni wielcy kompozyto
rowie operowi tego okresu jan np. Jakób Meyerbeer („Hugonoci", 
„Afrykanka" i in.) mają dzisiaj raczej znaczenie tylko historyczne,' mi
mo że ich dzieła zawierąją niejedną stronicę pięknej muzyki. 

Natomiast „Faust" (wystawiony po raz pierwŚzy 19 marca 
1859 r.) narówpi z Bizetowską „Carmen", jest dotąd niezmiennie lu
biany przez melomanów wszystkich krajów i stale grywany przez 
wszystkie sceny świata. • 

Nieprzemijającą popularność wwdzięcza „Faust" swej, łatwo -
wpadającej w ucho, melodyjnoŚci, szczeremu liryzmowi- -oraz świet
nemu złączeniu faktury orkiestrow ej ze stroną wokalną, dającą efek-
towne pole do popisu śpiewakom. · 

Jeżeli jednak postać Gounod owskiego „Fausta" obok arcydzieła 
Gothego, z którego zaczerpnięte jest libretto - to w żadnym wypadku 
nie można go nazwać kon1genialnym, rdyż ani mu nie dorównywa po
tęgą dramatyczną, ani też nie p9siada monumentalnego zakroju. 

Libretto operowe „Fausta" odrzuca niemal całkowicie stronę 

fi)l)zoficzną; wyłuskuje z arcydzieła Gothego epizod romantycznej mi
łości Fausta i Małgorzaty, Żach-owując z filozofii tylko tyle, ile było 
konieczne dla uzasadnienia i rozwiązania miłosnego konfliktu (apo
teoza). · 

TREść OPERY: 
1 Akt I. Nieprzeniknione są - i takimi zawsze dla umysłu ludz

kie6o 70staną - zagadki wszechbyh1. Uczony Faust, który cale życie 
poświęcił badaniom, na starość przekonał się o bezowocności swych I 
wysiłków. Gdy rozgoryczony, bliski samobójstwa, miota najsroższe 

przekler"!stwa, zjawia się przed nim Mefisto, wysłannik szatana, obie
cujący Faustowi prze '.:ycie powtórnej młodości. Oczarowany, ukazaną 
mu przez Mefista, wizją uroczej Małgorzaty przy kołowrotku, Faust 
zawiera pakt z kusicielem i, pod jego opieką, odmłodzony, wyrusza 
w świat na .nowe przygody. ' 

Akt II. Rojno i r warno jest pod murami miasta w dzień odpustu . 
. ,. Brat Małgorzaty, Walenty, wybiera się właśl}ie na wojnę, zatroskany 

~ 



o los swej siostry - sieroty, którą musi zostawić bez opieki. Zakochany 
" ' Małgorzacie paź Siebel, przyrzeka wierqie czuwać nad nią. Kon
trastujący nastrój wnosi ze sobą Mefisto pieśnią o złotym cielcu i złymi 
wróźbami, przepowiadającymi Walentemu szybką śmierć, zaś ' Siebie
lowi - usychanie każdego kwiatka przezeń dotkniętego. Walenty, 
cra7ony tym, że Mefisto ośmiela się wnieść toast na cześć Małgorzaty, 
dobywa przeciw niemu miecza - lecz oto broń kruszeje w jego ręku. 
Dopiero gdy rycerze, odwracając rękojeści mieczów, czynią z nich znak 
krzyża - Mefisto załamuje się i znika. W tym oto rozgwarze Faust 
dostrzega Małgorzatę; pragnie jej towarzyszyć, lecz ona odmawia. 

Akt ·III. Mefisto wprowadza Fausta do ogrodu Małgorzaty. 

Kwiaty przyniesione dla Małforzaty przez Siebla, wbrew wróżbom 
Mefista, nie zwiędły, ponieważ Siebel zamoczył palce w wodzie świę
ronej. Mefisto stawia obok bukietu Siebla bogatą szkatułkę z klejnotami 
i ukrywa się z Faustem w głębi ogrodu. Tymczasem nadchodzi. Małgo
r zata. Przędąc przy kołowrotku i śpiewając balladę o królu, Małgorza
ta wciąż · marzy o spotkanym nieznajomym młodzieńcu. Zauważywszy 
kasetę, wyjmuje klejnoty i przymierza je ku z~chwytowi swemu i. opie
kunki Marty. Mefisto wywabia Martę z ogrodu, zostawiając Fausta sam 
na sam z Małgorzatą. Po duecie miłosnym zakochanej pary, gdy Mał
gorzata odchodzi do swego mieszkania, Mefisto nakłania Fausta, aby 
udał się w ślad z.a Małgorzatą do jej pokoju. · 

Akt IV. Małgorzata, dręczóna wyrzutami sumienia, nie może 
znaleźć ukojenia, ni w domu, ni nawet w kościele, którego wrota sym
bolicznie się przed nią zamykają. Brat jej, Walenty, powróciwszy z bo-· 
ju, praf nie pomścić hańbę swej .siostry. W pojedynku z Faustem, wspo
maganym przez Mefista, ginie, przeklinając Małgorzatę. 

Akt V. Wtrąconą do więzienia, za zabicie własnego dziecięcia, 

l\iałgorzatę czeka śmierć na szafocie. Mefisto wprowadza Fausta do celi 
więziennej, by dopomóc l\fałgorzacie do · ucieczki. Lecz Małgorzata, 
która dostała pomieszania zmysłów, nie zgadza się na ucieczkę. W chwili 
gd y maj ą j ą wyprowadzić na egzekucję - pada martwa na ziemię. 

Cho.ć Mefisto woła: „Potępiona" - chóry niebiaiiskie odpowiad~dą: 

„Zbawiona". Cierpienia i męki dały grzesznicy ekspiację. Na firma
mencie ukazuje się znak krzyż?„ Mefisto, odthJcony mieczem archanioła, 
znika Faust, klęcząc nad ciałem Małgorzaty, wznosi ręce ku niebu. 
z któreco rozbr,zmiewają chóry anielskie, chwaif1ce Chystusa Pana 
i gloryfikuj ące tryumf nad światem, unicestwiający wszelkie zło, potęgi 
Majestatu Bożego. 



NIJTF 
K. s·ZADKOWSKI 
SKŁAD NUT · 
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JÓZEF KRYCH 
WYTWóRNIA 
RĘKAWICZEK 

poleca najnows'Ze modele 

Warszawa, Marszałkowska 66 
· (wejście z br~my) 

Firma I. SOBANSKI 
ZAMOJSKIEGO 26 

KONFEKCJA 

i WYRÓB KOŁDER 

I 
' j 

Firma » R EN«. 
GALANTERIA SKóRZANA 

WACŁAW SZRAMOWSKI 
MARSZAŁKOWSKA Nr 91 

I 

Iwański Stanisl. i Wesołowski lad. 

• 

Polecają 

bieliznę damską i męską -
duży wybór krawatów 

oraz luksusowe . damskie .. obuwie 
/lfarszalkowsha 71 

BAR· R EST A U R A 'C JA 

MOIS ·l~IE 010"" JIJI . ' 
Marszałkowska · 69 

Zapraszan1q 
na wykwintną kuchnię oraz wyborowe trunki i zakąski 

WIECZOREM KONCERT 
Lol<al pod zarządem 

LESZKA PARYLAKA 
z „Dziekanki" 

• 



Repertuar 
I i SCENA MUZYCZNO . - OPEROWA TEATR POWSZECHNY 

f Marszałkowska 8 Praga, Zamoys kiego 20 

l ucZEŃ DIABŁA SZKil.RŁATNERóżE 
• TEATR MAL Y Marszałkows.ka 81 
~ . 
; "S U B R E T KA" 
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IO!lS„~AIJf„lYZW\'f 
UBIOR'ł' JPOR.TOH'E-ffURTffl 
OBUH'IE Zl/UOH'E·ffAPCE 
o r a z ART'ł'ffUL I" H'OJSffOH'E 

poleca Spółdzielnia Sprzętu Sportowego 
• Marszałkowska 117 

B-07226 Druk . Chł. Spółdz. Wyd., W-wa, Hoża 48. 




