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VERDI I JEGO BAL MASKOWY 

Z „Balem Maskowym" wchodZi do repertuaru 
Opery Bałtyckiej 1po raz pierwszy dzieło wielkiego 
kompozytora włoskiego Giuseppe Verdi'ego. Od wię
cej niż stu lat nmzwisko Verdi'ego zdobi afisze scen 
operowych całego świata, a poziom śpiewaczego wy
konania jego melodyjnej twórczości stanowi wszę
dzie łatwo sprawdzalne kryterium wartości danego 

, teatru. Jeżeli cechą specyficzną opery włoskie11 była 
zawsze melodyjmość i związany z nią popis śpiewa
ków, to dla · znawców tej twórczości jest oczywiste, 
że w operach epoki poverdiowskiej, w dziełach Puc
cini'ego, Mascagni'ego, Leoncavalla czy Giordana., 
nie mówiąc o kompozytorach bardziej współczesn~1ch 
śpiewacy mają do pokonania mniejsze t;rudności 
techniczne niż w operach Verdi'ego. Cały wyraz 
emocjonalny , cała skala napięcia dramatycznego 
mieszczą się przede wszystkim, a nieraz wyłącznie 
w szerokich kantylenach jego arii i zespołów. Głos 
ludzki, w całej rozpiętości od tonów najniższ·Jrch do 
zawrotnie wysokich służy za doskonałe w swej prze.1'i
rzystości zwierciadło iuazuć i namiętności bohate
rów dramatu i naj1lepsza gra aktorska nie zastąpi 
wyrazu wokalnego, wywodzącego się zarówno z ja
kości głosu artysty jak i z umiejętności posługiwa
nia się nim. 

Sztuka charakterystyki przeżyć ludzkich za po
mocą śpiewu opiera się we WłoS!Zech na wielowie
kowej tradycji, której ostatnim wielkim reprezen
tantem był Verdi. Pisał opery dla śpiewaków, często 
dla specjalnie wybranych, których głosy znał i ich 
sztukę odtwórczą. Oni byiU mediatorami jego olśnie-
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wających triumf ów, niekiedy sprawcami gorzkieyo 
zawodu lub nawet klęski. 

Verdi urodził się w r. 1813 w wiosce Roncole. B'!fł 
synem ubogiego rolnika . Na niezwykle zdolności 
muzyczne chłopca zwrócił uwagę zamożny mieszcza
nin pobliskiego Busseto niejaki Antonio Barezzi, 
który wysłał swego protegowanego w r. 1832 do 
Mediolanu na studia. Ponieważ nie przyjlęto młode
go Verdi'ego do konserwatorium, więc zaczął się 
kształcić prywatnie u cembalisty La Scali Vin~enza 
Lavigna. Nauka trwała 4 lata i stanowiła _1!'laściwie 
jedyną edukację przyszłego wielkiego kompoz11tora. 
P.ierwsza i bodaj jedyna posada muzyczna, _jaką 
Verdi objął po nauce u Lavigna było stanowisko 
kapelmistrza w miasteczku swego protektora w Bu
setto. Tam skomponował pierwszą operę „Oberto", 
którą w r. 1839 zadebiutował w Mediolanie. Nie 
zrażony nieje(i,nym niepowodzeniem pracowicie mno
żył swoje partytury. Już w r. 1842 premierą „Na
bucca" zdobył rozgłos, a nastę,pne opery: „Ernani'", 
„Macbeth", „Luisa Mill.Zer", to etapy do sław'!f mię
dzynarodowej, której ukoronowaniem miały się stać: 
Rigoletto, Trubadur i Traviata. Liczył wtedy Verdi 
dopiero lat 40, a nieoma.1 każdy następny rok po
tęgował jego sławę w świecie, gd1Zie poznawano co
raz to nowe oper~/ mistrza. Zjawiły się na afiszach 
kolejno: Bal Maskowy, Simone Boccanegra, Siła 
przeznaczenia i Don Carlos. Triumfem w skali świa
towej stała się Aida (1871), jak niemniej dwa ostat
nie arcydzieła : Otello (1887) i. Falstaff (1892) . Verdi 
dożył sędziwego wieku 88 lat. Umarł w r. 190J., 
a z nim skończyła się wielka epoka opery włoskiej, 
nie znajdiującej do dziś kontynuacji równie genial
nej, W życiu osobistym skromny, chronił się kom
pozytor najchętniej w zacisze swej wiejskiej po
siadłości San Agata przed zgiełkiem teatrafoym 
triumfów. Verdi był jednak świadom wielkości swe
go dzieła i miał głębokie przekonanie o wyjątkowej 
społecznej wartości twórczego artysty, o konieczności 
jego pełnej niezależności bezkompromisowości 

w sprawach sztuki. 
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Właśnie z okazji wystawienia „Balu maskowego" 
przed zgórą 100 laty chciano ze strony władz włos
kich zmusić V erdi'ego do kompromisu, który uznał 
za niegodny siebie; za zamach na swoj'a. artystyczną 
niezależność. Cenzurze w Neapolu, gdzie nowa opera 
miała odbyć swoją premierę, nie spodobało się bo
wiem libretto „Balu maskowego". Verdi oparł je na 
dramacie Eugeniusza Scribe'a p.t. Gustaw III król 
Szwecji, w którym autor pokazał dzieJle słynnego 
zamachu na dworze w Stockholmie w czasie balu 
maskowego w r. 1792. Ofiarą zamachu był sam król 
Gustaw III zamordowany p11zez hrabiego Anker
stroma. Scribe przerobił swój dramat na libretto, 
które skomponował Fran~ois Auber i wystawił 
w r. 1833 w Operze Paryskiej. Przełożywszy na ję
zyk włoski libretto Scribe'a Verdi w r. 1857 ukuń
czył partyturę tegoż „Balu maskowego". Ponieważ 
zdarzył się w tym czasie zamach na Napoleonri 
III-go cenzura nie chciała dopuścić, aby mord kró
lewski pokazano na scenie. Nietylko odrzrucila li
bretto, ale poleciła slau.memu kompozytorowi, ciby 
podłożył pod gotową muzykę inny, nowy tekst, ela
borat wypocin mózgowy.eh wszechwładnych urzęd
ników. Verdi oburzony ingerencją neapolitańskich 
kacyków wycofał partyturę i po wielu irytacjach 
powierzył wystawienie .Balu maskowego teatrowi 
w Rzymie. Premiera w dniu 17 lutego 1859 r. siała 
się nowym triumfem kompozytora. Ze względu na 
cenzurę Verdi zgodził się dokonać jedynie zmiany 
miejsca i nazwisk bohaterów opery. Przeniósł akcję 
do Ameryki w okresie brytyjskiego kolonializmu 
i główną postacią dramatu nie był już król szwedz
ki, lecz jakiś gubernator angielski, Ryszard Warwick. 

Byla to przeróbka pobieżna nienaruszająca same
go p'l"zebiegu akcji scenicznej. W tej formie „Bal 
maskowy" bywał odtąd wstzędzie wystawiany, choć 
przesłanki polityczne, które usprawiedliwiały tą me
chaniczną translokację dramatu ze Sztockholmu do 
Bostonu dawno straciły aktualność. 

WsJPółczesny teatr operowy, szukający prawdy wy
razu i badający artystyczną genezę dzieła, nie może 
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nie wiedzieć o sztucznie narzuconej operze Verdi'ego 
zamianie miejsca akcji w Bailu maskowym, o ignoro
waniu historycznego faktu królobójstwa w r. 1792 w 
Szwecj~. Coraz częściej też ukazuje się „Bal masko
wy" w pierwotnie pr,zez Verdi'ego i jego librecistę 
ułożonej formie jak odramat Gustawa III-go. Ostat
nio tak właśnie wystawiła w ubiegłym roku operę 
Verdi'ego Opera w Paryżu. Jeżeli więc i my w Gdań
scenę „Balu maskowego" według oryginalnego libret
scenę „Balu maskowego" według orginalnego libret
ta, będziemy chyba przez to w zgodzie z naszą ten
dencją do ukazania literatury operowej w możliwie 
najwierniej przez autora zamierzonej formie, a więc 
w wypadku „Balu maskowego" w nietypowej formie 
inscenizacyjnej, a mimo to bZiższej orginałowi. 

Dr ZYGMUNT LATOSZEWSKI 
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Dr ZYGMUNT LATOSZEWSKI 
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RYSZARD SLEZAK 

RQ:,!AN BUBIEC 
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STRESZCZENIE AK C J I 

AKT I. 

Król Gustaw III udziela audiencji przedstawicie
lom stanów szwedzkich, slkładających podania i pe
tycje. Wśród zebranych jest też grwpa wojskowych, 
którym przewodzą hraló'.ł Ho.rn i hrabia Rii.bbing, 
zbuntowani aryst<Jkraci, spiskujący przeciw absolu
tystycznemu mona!rsze. 

Przybonz.ny paź Oskar przedkłada królowi listę 

zaprosz;onych gości na dworski bal maskowy. Ze 
spisu z Tadością wyczytuje król nazwisko Amelii, 
żony Renata Ankerstrom, swego najwierniejszego 
przyjaciela i doradcy. Od dawna po~ostaje pod prze
możnym u.rokiem tej pięknej kobiety, dla której 
skirycie żywi najgłębsze uOZlllcia. Po audiencji R.e
nato. ostr.z,ega króla przed spiskowcami, le-cz Gustaw 
nie podziela obaw przyjaciela„ ufając miłości ludu, 
która go wszędzie otacza i przed niebezpiEC!leń

stwem uchrorui. Naczelny sędzia prosi o podpisanie 
wyroku, mocą którego ma być wygnana cyganka 
Ulryka, wiedźma z diabłem będąca w komitywie, 
podburzająca lud bałamutnymi J:irzepowied.niami. 
Gustaw prawdziwy monar,cha epoki oświecenia nie 
wieriz.y w bajki o czarownicach i zaciekawiony, 
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chciałby raczej cygankę sam zobaczyć. Mimo ostrz·~
żeń Renata proponuje, aiby całe towarizystwo dwor
skie udało s1ię w przebraniu wr.az z nim do wróżki. 
Z pewnością będzie to nieizła zabawa. 

Gdy kurtyna ponownie się podnosi widzimy Ul
rykę otoczoną str.warzoną gawiedzią. Wróżka pogrą

żona w transie wzyrwa tajemnicze potęgi .aby odsło
niły jej przyszłość i wyja;wiły nieznane losy. Jako 
pierwszy zjawia się król i słys,zy jak cyganka WTÓŻy 
w.spaniały los maryna:rrwwi Silvano. Gustaw dla 
żartu taje<mnie wsuwa do kieszeni Silvana sakiew
kę ze złotem i awans na oficera. Za chwilę wcho~ 
d:zi posłaniec i iprosi Ulrytkę aby przyjęła w dys
krecji pewną damę. Cyganka każe obe:cnym oddalić 
się na chwilę, ibo jak twierdzi chciałaby siamotnie 
nariadzić się z władcą piekieł. Jedynie Król ukrywa 
się i ze zdiU.rnieniem poznaje w odwiedzającej Ame
lię. Ptr.zys;z.ła srzukać u cyganki rady na nieszcrzęś1i
wą miłość, któirej nie może wyrwać z seTca. Ul!ryka 
wymienia cudowne zielę, które daje zapomnienie, 
lecz trzeba je wła:snoręaznie o północy rerwać 

w pełnym grozy miejscu pod szubienicą. Przerażona 
Amelia decyduje się jednak na ten SZJaleńcz..y krok, 
a król postanawia ją ochraniać podqz;as nri.ebee.piecz
nej wyprawy. 

Nadeszło w.reszcie tmvarzystwo dworskie i z nie
cier,pliwością domaga się :rozpoczęcia wróżb. Pierw
szy podaje Ulryce dłoń Gustaiw. Cygooka zwiastuje 
mu groźną wró:żbę. Ma on wkrótce zginąć. Morder
cą będzie ten, który pierrwszy :uściśnie jego dłoń. 
Wszyscy obecni w pr.zerażerau się cofają. Wtem 
wpada Renato, który przybiegł, alby ozuiwać nad bez
pieqzeństwem lekfk:omyślnego króla. Wita go P'-)da
niem ręki. Wszyscy tPOZ111ają teraz k1Tófa i radomie 
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składają mu hołd. Sam Gustaw początkowo zanie
pokojony wróżbą tenaz wesoło wytyika cygance jej 
błędne przewidywania, bo po pierwsze nie porznała 
w nim króla, a powtóre ten który mu właśnie uści
snął dłoń, to najleip~zy priZY'jaciel a .nJie przyszły 
mondecr:ca. 

AKT II. 

Tak, jak poleciła iwróż!ka, Amelia zibliża się o pół
noicy do strasznego miejsca straceń, aby u stóp szu
bie'nicy .zer:wać tajemruicze ziele. Ktról podążył z mia
sta za nieS2JCzęśliwą kobietą i sta,je teraz przed nią. 
Żarem swoich uczuć skł.arua Amelię do wymania 
jej gorąc€'.i miłości. Lecrz; niespodziewia'l1.!ie przybył 

też Renato. Chce ochr.onić ikróla, bo spiskowcy wy
śledzili jego Il!Qcną es!kapadę i już się z,bliźają, ał>y 
w tym odludziu łatwiej go zgładzić. Gustaiw posta
nawia skrytą drogą wymknąć się spiskuwcom, pod 
warunkiem, że Renafo zobowiąże się zawoalowaną 

towarzyszkę jeg.o odprowadzić niepoZ111.aną bezpiecz
nie do m:iiasta. Renato ,priz.ysięga spełnić pole'Cenie 
króla. Tymczasem dotarli do srubi.e'llicy S{Piskowcy 
i chcąc rozprawić się z królem, widzą, że stoi prz.ed 
nimi Renato. Zaiwdedrzeni zannachQIWcy pragną przy
najlllliliej odkryć inlcognito zawoaloW!a!n.ej dlamy, 
z którą król miał oohadizkę,. Renato, pomny P!I"ZYsię
gi mężnie staje rw aibr.onie koł>iety. Amelia w śm.ie!r:.. 

telnej obąwie o życie męża :rtz1uioa się między wal
czących i odsłania twarr:zi. P:rtt.erażony Renato poznaje 
w towair,zyszce nocnego $_p()ltikiania własną żonę. 

Złośhwe !kpiny spiskowców mniej go bolą niż zdra
da przyjaciela. W .nagłej decyzji dokonania zemslty 
zaprasza spiskowców nazajutiiz do swego domu. 
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Gustaw, król Szwecji 

Renato Ankerstrom 
doradca króla 

Amela, żona Renato 

Ulryka, wróżka 

Oskar, paź 
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Danuta Zimna 

Hr. Horm 

Hr. Ribbing 
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Służący Amelii 
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Wacław Prabucki 
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Paweł Trzebiatowski 

- Jerzy Podsiadły 
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AKT III. 

Renato odprowadz.ił żonę do domu. Hań'bę, jaką 

-odkryła jego nazwisko może <Xku,pić tylko śmiercią. 
Choć <:zuje się niewinną Amelia chętnie podda się 
wyrokowi męża, błaga tylko o łaskę, :pożegooni'a 

ukochanego dziecka. Renato ipo chwili tragicznego 
namysłu zrozumiał, że bardziej rwinnym jest pirzy
jaciel. Na nim powinien wywru=ł krwawą zemstę. 
Toteż, z prrzybyłyrrni spiskowcami zawiera przymie
rze, przyłącza &ię do ich planu zgładzenia !króla. Kto 

:ma dokonać ·krwawego czynu niech rozst!'zygnie 
los. Renato zmusza Amelię do wyiciągnięcia z urny 
kartki z nazwiskiem przyszłego zamachorwca. Pełna 
1lragicznych przeazuć wydąga Amelia kartkę z naz
wiskiem męża. Renato triumfuje, sąd.z.i, że sam los 
wymierza sprawiedliwość. Ok.arz;.ja dla dokonania 
krwawej zemsty nasuwa się w tej samej chwili, bo 
paź Oskar przylbywa, aby za1Pro.slić Renata i jego 

.żonę na wieczorny bai maslrowy, na którym: bę
dzie oczywiście i sam gospodarz król Sziwecji Gus:.. 
taw III-ci. 

Król zrozrurniał, że konflikt ruczuć i sumienia, jaki 
.:zrodziłby fakt odejścia ArrnleHi o.d męża, zburzyłby 
spokój serca ich trojga. Leip.$ą bęWae Tezygnacja ze 
.srezęścia osobistego. Niechaj więc Amelia opuści 

Smvecję i niechaj z mężem wyjedzie w dyiploma
tycmej misji do Finlandii. Czas może uleczy tęskno
tę do ukochanej kobiety. Paź PilZiY'IlOSi. 'list z anoni
mowym ostrzeżeni.em przed !Plano:wanym na balu 
zamachem. Król postanawia j€łdnaik P'lTlYbyć na bal. 
Niechaj nikt nie posądzi go o tichórzostwo. 

W pełnym blasku dworskiego przepychu odlbywa 
:.się barwny bal masko.wy. W koill!Plec:ie prz,ybyli też 
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spiskowcy. Renato 7ldołał od pazia się dowiedzieć, 

że król jest obecny na balu oraz w jakim przybył 
przebraniu. Amelia także Tozpoznała kTóla i za
klina go, aby ratował żyeiie, oddalając się z sal ba
lowych. Lecz król nie lęka się. Raz jeszcze wyznaje 
Amelii gorącą swą miłość i zarazem oznajmia, że 

postanowił zreizygnować na zaiwse:e z jej u,p.raginio
nej obecności, wysyłając jej męża W'I'az z nią za
granicę. I oto żegna ją po raz ostatni. Zail.edwie wy
szeptał król słowo pożegnani'.ł, ugoCU.d go w serce 
3ztylet Renata. Umierają:: zapewnb Gustaw Re
nata o ·niewinności Amelii, podaje mu dekret, po
twierdzający prawdziwość królewskich słów i prze
bacza ~aślepionemu p;rzyjacielowi. 

15 



ORKIESTRA PAŃ STWOWEJ OPERY „-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·- ·- ·-·-·-·-·-· 

16 

SKRZYPCE 
Kochański Tadeusz (koncertmist rz) 
Szmaj Wojciech (koncertmist rz) 
Bujalski Franciszek 
Czarnecki Czesław 
Peisert Andrzej 
Gbiorczyk Ludwik 
Niemiro Henryk 
Huzarski Kazimierz 
Sekura Tadeusz 
Mieńko Michał 
Sztajn Kazimierz 
Zielińska Irena 
Kuca! Jerzy 

li SKRZYP CE 
Kosiorek Stanisław 
Sztukowski Sylwester 
Małecki Jerzy 
Butowski Wacław 
Osterczy Stefan 
Jeziorny Wieslaw 
Brochocki Bronisław 
Jellaczyc Jerzy 
Brochocka Maria 
Tomczyk Bernard 

ALTOWKI 
Wojtkowski Jerzy 
Smilgin Mieczysław 
Sypniewski Zygmunt 
Gilauda Karol 
Papiernik Stanisław 
Manikowski Kazimierz 

WIOLON CZELE 
Suchecki Roman (koncertmistrz) 
Raczak Marian (koncertmistrz) 
Pokorniecki Franciszek 
Baryła Karol 
Zaborowski Jan 
Filar Andrzej 
Tomczak Tadeusz 
Andrzejewski Tadeusz 

KONTRABASY 

HARFA 

Piotrowicz Edwin 
Zapolski Bolesław 
Rosiek Stanisław 
Pile Antoni 
Wojewódka Józef 
Hański Bronisław 

Winiewlcz-Gbiorczyk Halina 

I FIL H ARMON II B AŁTYCKIEJ 11·-·-·-·-·- ·-·-·- ·-·-•-\1•-·-·- ·-·-·-·-·-·-·· 

JERZY MICHALAK 

FLETY 
Pawłowski Aleksander 
Gagatka Wacław 
Kaziński Jarosław 
Wojakowski Wiesław 

OBOJE 
Gassan Erwin 
Sękowski Stanisław 
Chrapkowski Henryk 

ROŻEK ANGIELSKI 
Buczkowski Roman 

KLARNETY 
Swiercz Władysław 
Strzelczyk Józef 
Zaremba Jan 
Trambowicz Lud wik 
Pietras Andrzej 

FAGOTY 
Piłat Maksymilian 
Wałęsa Jan 
Pawłowski Jerzy 

KONTRAFAGOT 
Nadrowska Halina 

WALTORNIE 
Filipowicz Kazimierz 
Klimek Zygmunt 
Suchoples Aleksander 
Wobiszczewicz Włodzimierz 
Bi-Lostek Leon 
Kohnke Józef 

TRĄBKI 

Łukaszewicz Jan 
Krysiński Józef 
Bur·dynowski Józef 
Gonczorowski Jerzy 

PUZONY 
Trus Aleksander 
Kasprzycki Alfons 
Tuz.inowsl<i J a n 
Grygorowicz Edward 

TUBA 
Tęcza Karol 

PERKUSJA 
Szymański Marian 
Rug ie n is Bronisław 
Brzeski Witold 
Wiśn iewski Wacław 

Inspektor orkiestry: \Vobiszczewlcz Włodzim ierz 

Korektor fortepianów: Nowiński Kazimierz 
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CHÓR PAŃS T WO,WE J OPERY 

ZBIGNIEW BRUNA 

1S. 

CHÓR ŻEŃSKI 

Soprany: 

Adamczyk Stefania 
Adamska Wiesława 

Chudzicka Ludgarda 
DawbÓtr Jaichviga 
Gibczyńska Stanisława 

KOtlasińska Urszula 
Korzeniowska Jadiw iga 
Lupińska Krystyna 
Maissalska Halina 
N.aiwr-0cka Teresa 
Podbilska Michalina 
Pomorska Donata 
Piepkówna Kornelia 
Pilchowska Genowefa 
Różycka Stanisłaiwa 

Właśniewska Irena 

Alty: 

AndeTsz Czesława 
Bartkowiak Halina 
Babidka Danuta 
Filipiak Władysława 
Gachowa Z-Ofia 
Jaireaka Janina 
Kaozorkowa Maria 
Luterek Apolonia 
ŁukoW&ka Maria 
Radtke Urszula 
Rin.ge;rowa KazimiC'Ta 
StiI"ehlowa Stefania 
Wlazława Pe.I.agia 
Wodzińska Barbara 

I FILHARMONII BALTYCKIET 

CHóR' MĘSKI 

Tenory: 

Basy: 

Ba.cliu;ra Jan 
Bykowski Edward 
Cejrowski Czesław 
Cimaszewski Tadeusz 
Dąbkowski Andrzej 
Dubrowski Mieczysław 

Korniago Józef 
K orzep An toni 
K osnowski Jerzy 
Kulka Konstanty 
Orlik Tomasz 
Ptak Jan 
Szydłowski Jan 
Zwiernik Jan 

Czerski Wiesław 
Dąb'l,owski Marek 
Gołąb Roman 
Kalinowski Mieczysław 

Kasprizyk Władysław 
Korzeniowski Janusz 
K osnowski Zenon 
Kruciński Mieczysław 

Nowiński Kazimierz 
Rawicz Bohdan 
Skulski Florian 
Sosiński Władysław 

Suski Zdzisław 

Szlawski Zdzisław 
Wosik Stefan 
Załuski Jakub 

Inspektor ichó-ru: Jan Zwiernik 

Korepetytorzy: Henryk Spychała 
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EALET PAŃSTWOWEJ OPERY 
TTTTTTTTTYTTTTTYTYTTTTTTTTTTTTTT~TTTTTYT"YTTYT"Y1'1\'TY~YTTYT"YT 

Kierownik baletu, choreograf : 

JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK 

ZYGMUNT KAMJJ)l'SKI 

'20 

Soliści: 

Alicja Boniuszko 
Krystyna Gruszkówna 
Urszula Krajewska 
Wiesława Królówna 
Maria Palulis 
Hanna Tarnawska 
Hanna Zawadzka 
Janina Zielińska 

Zespół: 

Genowefa Brett 
Stefania Gańska 
Johanna Górska 
Elżbieta Gromnicka 
Regina Halen 
Krystyna Janowska 
Krystyna Jasman 
Róża Korzeniowska 
Halina Krygier 
Elżbieta Matych 
Ewelina Pokorska 
Sylwia Sienicka 
Krystyna Stemplewska 
Maria Świerkosz 
Elżbieta Szymańska 

Izabela Tanaś 
Stefania Terlecka 
Halina Zapolska 
Krystyna Ziółkowska 

I FILHARMONII BAŁTYCKIEJ 
YTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTTYT"YTTTYT,TTTTYTTYTTTTTTTTTTTYT,YTYTTT 

Soli::ici: 

Bronisław Cesarz 
Zygmunt Jasman 
Zygmunt Kamiński 
Zenon Kaszubski 
Mieczysław Morawski 
Kazimierz Regliński 

Roman Szymczak 
Henryk Śliwa 
Marceli Zędzianowski 

Zespół: 

Asystent choreografa : 

ZYGMUNT KAMIŃSKI 

Bronisław Aubrecht-
-Prądzyński 

Edward Dobraczy1'iski 
Waldemar Gajewski 
Witold Kaczmarek 
Henryk Krok 
Benedykt Milewczyk 
Ryszard Moraw ki 
Henryk Muszaiik 
Aleksander Napora 
Janusz Pietrzak 
Krzysztof Rzeszot 
Janusz Stoppa 
Piotr Schultz 
Jan Wlaśniewski 
Jerzy Zochol 

Pedagog baletu: 

MIECZYSŁAW MORA WSKI 

In pektor baletu: Marceli Zędzianowski 

Korepetytorzy baletu: Roman F ilarski, Wojciech Rudnicki 
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WARSZTATY: 

Kier.o,wnik techniczny 
Kierownik zaopatJrzenia 
Kier. prac. lmaiw. damsk iej 
Kier. prac. kraw. męskiej 
Kierownik perukarni 
Kierownik prac. stolarskiej 
Kierownik ,prac. malairSkiej 

- Janusz Dutkiewicz 
- Zofia Dębska 
- Władysława Pomianowska 
- Kazim;erz Skoczeń 
- Joanna Szyszkowicz 
- Bronisław Rapicki 
- Zdzisław Bubela 

Kierownik prac. modelarskie.i - Mieczysław Iwanicki 
Kierownik pra•c. tapicerskiej - Stanisław Kostuch 
Kierownik prac. szewskiej - Jerzy Borysowicz 

OBSŁUGA SCENY: 

Kierownik elektryków 
Kierownik kostiumerni 

Brygadierzy sceny 

Rekwizytor 

G'ZGrar. 1064 - 600 - K-7 

- Bronisław Ciba 
- Helena Putrym 
- Stefan Kurzawa 
- Daniel Stefański 
- Jan Walerzak 

Cena 7.ł 2,!iO 
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