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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 najznakomitszym przedstawicielem okresu, który w historii muzyki nazywa się
okresem rozkwitu Wielkiej Opery Paryskiej. Inni wielcy kompozytorowie operowi tego okresu jan np. Jakób Meyerbeer
(„Hugonoci",
„Afrykanka" i in.) mają dzisiaj raczej znaczenie tylko historyczne,' mimo 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 lubiany przez melomanów wszystkich krajów i stale grywany przez
wszystkie sceny świata.
•
Nieprzemijającą popularność wwdzięcza „Faust" swej, łatwo wpadającej w ucho, melodyjn oŚci, szczeremu liryzmowi- -oraz świet
nemu złączeniu faktury orkiestrow ej ze stroną wokalną, dającą efektowne 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 potęgą dramatyczną, ani też nie p9siada monumentalnego zakroju.
Libretto operowe „Fausta" odrzuca niemal całkowicie stronę
fi)l)zoficzną; wyłuskuje z arcydzieła Gothego epizod romantycznej miłości Fausta i Małgorzaty, Żach-owując z filozofii tylko tyle, ile było
konieczne dla uzasadnienia i rozwiązania miłosnego konfliktu (apoteoza). ·
TREść OPERY:
Nieprzeniknione są - i takimi zawsze dla umysłu ludzkie6o 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, obiecujący 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
1

Akt I.

~

o los swej siostry - sieroty, którą musi zostawić bez opieki. Zakochany
" ' M a łgorzacie paź Siebel, przyrzeka wierqie czuwać nad nią. Kontrastujący nastrój wnosi ze sobą Mefisto pieśnią o złotym cielcu i złymi
wróźbami, przepowiadającymi Walentemu szybką śmierć, zaś ' Siebielowi - 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 Mał f orzaty 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. opiekunki 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, dręcz óna wyrzutami sumienia, nie może
znaleźć ukojenia, ni w domu, ni nawet w kościele, którego wrota symbolicznie się przed nią zamykają. Brat jej, Walenty, powróciwszy z bo-·
ju, pra f nie pomścić hańbę swej .siostry. W pojedynku z Faustem, wspomaga nym przez Mefista, ginie, przeklinaj ąc Małgorzatę.
Akt V. Wtrąconą do więzienia, za zabicie własnego dziecięcia,
l\iałgorzatę czeka śmi erć na szafocie. Mefisto wprowadza Fausta do celi
więziennej, by dopomóc l\fałgorzacie do · ucieczki. Lecz Małgorzata,
która dostała pomieszania zmysłów, nie zgadza się na uci eczkę. W chwili
gd y maj ą j ą wyprowadzić na egzeku cję - pada martwa na ziemię.
Cho.ć Mefisto woła: „Potępiona" chóry niebiaiiskie odpowiad~dą:
„Zbawiona". Cierpienia i męki dały grzesznicy ekspiację. Na firmamencie ukazuje się znak krzyż ?„ Mefisto, odth Jcony mieczem archanioła,
znika Faust, klęcząc nad ciałem Małgorzaty, wznosi ręce ku niebu.
z którec o rozbr,zmiewają chóry anielskie, chwaif1ce Chystusa Pana
i g loryfikuj ące tryumf nad światem, unicestwiający wszelkie zło, potęgi
Majestatu Bożego.
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