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d dzieju.w „ ~alu ufta-0kowe9u." 

Libretto operowe pt. „Gustaw albo Bal maskowy", napisane przez poetę 
francuskiego Eugeniusza Scribe'a w roku 1832, przysporzyło nie mało 
klopotów wszystkim tym kompozytorom, któ1·zy brali je na swój warsztat. 
Może najbardziej ohronną ręką. wyszedł z afery Rossini, dla którego wła
ściwie libretto to zostało napisane, a który po przestudiowaniu go, po 
prostu„. odmówił kompozycji. Podjął się jej natomiast Franciszek Auber, 
autor ci('szącej się dużym powodzeniem opery komicznej „Fra Diavolo", 
skomponowanej również do tekstu Scribe'a. Premiera „Gustawa" odbyła 
się w Paryżu w roku H\33, wywołując poważny skandal. Interwencja cen
zury spowodowała zawieszenie dalszych przedstawień. 

Nieco później, tym samym librettem ale przełożonym na język włoski 
zainteresował się G. Verdi, wówczas już sławny i ciPszący się powszech
nym mnaniem kompozytor. Napisawszy doń muzykę, p1·óbowal wystawić 
swoje nowe dzieło w teatrze w Neapolu. Ale i tu, podobnie jak w Paryżu, 
wkroczyła cenzura, o tyle jednak skuteczniej, że nip dopuściła nawet do 

pierwszego przedstawienia. Fakt ten jednak nie zraził ani Verdiego ani 
jego impresaria. Jacovacciego. Nie zaniechali dalszych zabiegów i, po do
konaniu przez M. Piave poważnej przeróbki libretta, wprowadzili operę 
na deski sceniczne, tym razem w Rzymie, w teatrze „Apollo". Premiera 
odbyła się w roku 1859 a więc w 27 lat po napisaniu libretta. 
Cóż takiego było w „Balu maskowym", co budziło tak poważne zastrze

żenia cenzury? 

Jak sama pienvotna nazwa libretta wskazuje, głównym bohaterem 
dramatu był Gustaw, mówiąc zaś ściślej - Gustaw III, król Szwecji, 
którego panowanie zakończyło się w sposób tragiczny w nocy z 16-go 11a 

17 marca 1792 na skutek mordu dokonanego na nim podczas balu masko
wego w operze Sztockholmskiej. Ukazywanie na scenie zabójstwa osoby 
ukoronowanej nie mogło oczywiście przypaść cło gustu ani żyjącym człon
kom rodziny Gustawa Ili, ani też ówczesnym, jeszcze licznym panującym 
dworom z francuskim na czele, dla którego rodzima historia Ludwika XVI 
sciętego w czasie rewolucji, była już dostatecznie przykrym przypomnie
niem niezbyt pewnej sytuacji królów. Również liczne panujące> domy włoskie 
czuły się wyraźnie zagrożone prowokacyjnym zamiarem ukazywania na 



W I k T O lt B R E G Y 
r n ~ c: e n i z 11 (' j El i r l' i }' s f' r i 8 

ROMAN BUBIEC 
~cenografia 

F.DWI:\ KOWAL:::;K[ 

h.ic·rowniclwu muzyczne 

!" 

!Cenie sposobu „likwidowania" niewygodnych osób panujących . Tymi oko
licznościami należy tłumaczyć fakt zdjęcia z afiszu „Balu maskowego" 
w Paryżu oraz niedopuszczenia do jego wystawienia. w Neapolu. Dopiero 
przeróbka libretta, polegająca na przeniesi!miu akcji do Ame1·yki XVH-to
wiecznej (a więc 100 lat wstecz!) or11.z na zastąpieniu osoby króla Gu
stawa III fikcyjną osobą gubr.rnatora Bostonu, hrabiPgo Ryszarda, umożli
wiła, po pokonaniu wciąż jeszcze istniejących oporów, wprowadzenie 
świetnej opery Verdiego na scenę teatru w Rzymie. 

Należy teraz spróbować wyjaśnić, jakie konsekwencje natu1·y artystyct:
nej pociągnęła za sobą przeróbka libretta i czy ewentualny powrót dn 
wersji pierwotnej, uwzględniającej dzieje Gustawa III, był hy równo
znaczny z przywróceniem operze jakichś poważnych utraconych wartości. 

Nie ulega wątpliwości, że autorzy, broniąc swej pierwotnej koncepcji 
twórczej, postępowali słuszn.ie. Była to obrona wolności, jaka przysługuj<' 
artyście przy wyborze tematu i sposobu jego opracowania. Istotnym bodi
cem w tej walce musiał być również fakt, że morder-;two Gustawa III 
(1792) w chwili powstania libretta (183Z) było wydarzeniem stosunkowo 
niezbyt odległym i tym samym nie utraciło jeszcze ce<>h szczególnej atrak
cyjności. Bliższa analiza libretta jako całości wykazuje jednak jego słabe 
powiązanie z historią i dużą dowolność w traktowaniu tematu przez au
tora. Niemal wszystkie fakty stanowiące treść akcji, poza faktem zamor
dowania króla Gustawa przez oficera jego gwardii, są tworem wyobraźni 
autora. Rzeczywistym tłem zamachu na Gustawa III była ówczesna sy
tuacja polityczna, mianowicie nieugięta postawa króla w walce 2l arysto
kracją, obalenie parlamentu i wzmocnienie władzy panującego . Tymcza
sem Scribe, nie licząc się z prawdą historyczną, ukazuje jako główną 
przyczynę morderstwa - dramat miłosny męża posądzającego swoją żonę 
o wiarołomstwo. Zresztą cały zasadniczy wątek akcji u Scribe'a sprowa
dza się do romantycznej historii nieszczęśliwej miłości głó\\'llych bohate
rów. Tyle o historyczności libretta. 

Muzyka Verdiego jeszcze mniej troszczy się o historię króla Gustawa, 
natomiast wspaniale odtwarza wielką gamę ogólno-ludzkich namiętności, 

jest pełna przepięknych melodii, niezrównanych pod względem wokalnyrn. 
zespołów i uroczych tańców. Mieści się równie dobrze w amerykańskim 
pałacu gubernatora Ryszarda, jak mieściła się uprzednio na dworze króia 
Gustawa. Jednakowo niesamowicie brzmią zaklęcia i wróżby Ulryki-cy
ganki jak i Ulryki-murzynki, jednakowo groźnie intonują swój temat 
!lpiskowcy ze Stockholmu jak i ci :;1 Bostonu. 

W tej sytuacji obrona pierwotnej wersji „Balu maskowego" hyła by 
chyba tylko aktem kurtuazji i to wyłącznie w stosunku do autora libretta, 
w dodatku kurtuazji nie przynoszącej żadnej istotnej korzyści artystycz-
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ncj. \Vprawdzic bogactwo rokokowego dwom kni~cwskiego daje znacznie 
więcej możliwości z;i.imponowania przepychem wystawy niż skromniej
sza rezydencja gubernatorska, w rnmian z;i. to j C' dnakżc malowniczo~t1 

XVII-towiccznego baroku, zwłaszczl'l _ipż('[i chodzi n kostiumy, stanc, w i · 
szczer::r\lnie silny hodz· ee dla wyobraźni rcalizatorn plast.ycznej opraw~ 

widowiska. 

Insceniza1.:ja Poznańska, op'crająr się na tradycyjnej, od 100 lat po
'"szcchnie prz;11jętrj wersji „Bn!u ma:skowego", posługuje się dekorach 
uproszczoną, chwilami umowną, zawsze wolną od nadmiernej ilości szcze
g·ół"ów realistycznych, ~łówny zaś akcent kladzie na kostium, ja o na jeden 
z istotniejszych elementów charnktC'rystyki osób działających. 

Reżyser postawił sobi<' jako g-łównt• zadanie należyte uchwycenie prawd~· 
p~ychologicznej dramatu, ukaian·c ludzi prawdziwych, w miarę roman
tycznych, wolnych od przesadnego patosu i sztuci,nej watralności. W sec-· 
nach zbiorowych, dążył do ożyV\ienia masy chóru i do uczynienia z n!ej 
1 c1w1101·z<;dnego, współgTająC"c>go partnera '..vykonawców r61 soln\\<ych. Ód 
eh w il i rozpoczęcia pracy nad realiz~wją „Balu maskowego" głównym tró
dłcm inspiracji dlfl. wszystk;ch biorą ych w niej ud7iał była niezrównanu. 
muzyka epokowego twórcy operowego, jakim był, jest i chyba zaWiU:C b.> 
dzi{! Giuseppe Verdi. 

,. 



GIUSEPPE VERDI 

BAL MASKOWY 
Opera w 3 aktach ( 6 odsłonach) 

Tekst: M. Piave według E. Scribe'a 

OSOBY : 

Hrabia Ry:szard, gubernator Bostonu Marian Kouba „ 
,J ózcf Przą.da 

Sylwano, marynarz 

Renato, oficer gwardii 

Amelia, jego żona 

Ulryka, wróżka . 

Oskar, paź hrabiego 

Stefan Budny 
Albin Fechner „ 
:Krystyna Jamroz 
Antonina Kawecka ,... 

Felicja Kurowiak 

Katarzyna Sawicka ,_ 
Dorota Seremak 

spiskowcy 

Sęd?.ia 

Służący Amelii 

Władysław Chomiak 
Bogdan Seremak -

Bogdan Ratajczak 
Roman Wasilewski _ 

Józef Machali a _ 
Witold Szpingier 

Juliusz Bieńkowski 
Witold Łuczyński 

Józef Katin _, 
Adam Łukasik 

Deputowani - Oficerowie - Lud - Dworzanie - Spiskowcy -·-· Służący -- Maski - Tancerki i Tancerze 

KIEROWNIK CHÓRU: 

WIKTOR BUCHWALD 

R E Z Y S E R A S Y S T E N T: 

MAKSYMILIAN SlATKIEWICZ 

PRZYGOTOWANIE SllLISTÓW: 

MCHAL ZMIJEWSKI i ADA~! CHMIELEWSKI 

CHóR i ZESPÓŁ BALETOWY 

Akcja: koniec XVII wieku, Ameryka, Boston i jego okolice 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE: EDWIN KOWALSKI 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA: WIKTOR BREGY 

D E K O R A C J E I K O S T I U M Y : R O M A N B U B. I E C 

CHOREOGRAFIA: ZYGMUNT PATKOWSKI 

ASYSTENT SCENOGRAFA : 

STANISŁAW STEFANIAK 

N S P c E N C I: 

JANINA ZALEWSKA i EDMUND CZARNECKI 

s u F L E R: 
MARIA PLONKA-FISZEROWA 
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STRESZCZENIE: 

Koniec XVII wieku. Hrabia Ryszard, gubernator Bostonu (Ameryka) 
cieszy się powszechną miłością. Jedynie nieliczna grupa szla<>hecka, na 
czele której stoją Tom i Samuel, nie jest zadowolona z jego rządów i pla
nuje zamach na jego życie. Renato, wierny przyjaciel hrahiego, ma w ręku 
dokument niezbicie świadczący o zbrodnic:zych planach spiskowców. 

Akt I. 

Obr a z 1. W pałacu hrabiego Ryszarda. \V czesnym rankiem zgroma
dzeni petenci czekają na audiencję . Zjawia się Ryszard i łaskawie roz
mawia z przedstawicielami ludu. Od swego pazia Oskara dowiaduje się, 

że na najbliższym dworskim balu ma być obecna żona Renata - Amelia, 
do której Ryszard pała tajemną miłością. Renato ostrzega gubernatora 
przed grożącym mu ze strony spiskowców niebezpieczeństwem, lec:z ten 
lekceważy przestrogę, wierząc niezłomnie w miłość swego ludu. PragPie 
natomiast odwiedzić w przebraniu murzyńską wróżkę Ulrykę, aby od niej 
dowiedzieć się o swych przyszłych losach. Jego dworacy mają mu towa
rzyszyć w tej wyprawie. 

O b r a z 2. U Ulryki. Otoczona niesamowitą świtą Ulryka rozpoczyna 
swe przepowiednie. Marynarzowi Sylwano obie.cuje bogactwo i szybki 
awans. Hrahia, przebrany za rybaka, ziszcza przepowiednię, wkładając 
ukradkiem do kieszeni marynarza złoto i nominację na oficera. Przybywa 
poprzedzona przez swego służącego Amelia. Kocha ona hrabiego Ryszarda 
i pragnie zdobyć od Ulryk.i czarodziejski środek, który pozwoli jej po · 
skromić tę wiarołomną miłość. Gdy zostają same, l;Jryka poleca Amelii 
udać się o pOłnocy na miejsce straceń i tam szukać czarodziejskiego ziela. 
Ukryty Ryszard jest świadkiem tej rozmowy i postanawia towarzyszye 
Amelii w jej nocnej wyprawie. Zjawia się huczna gromada dworaków. 
Hrabia żąda od Ulryki wróżby. Po dłuższym wahaniu Ulryka przepo
wiada Ryszardowi śmierć z ręki przyjaciela, który dziś jako pierwszy 
uściśnie mu dłoń. Właśnie nadchodzi Renato i wita się z Ryszardem_ On 
zatem ma być mordercą . Dworacy śmieją się z wróżby, uważając ją za 
niedorzeczną. Gromadzi się tłum gprowadzony przez Sy!wano. Wszyscy 
składają hołd ukochanemu hrabiemu. 

Akt II. 

Obr a z 3. Na miejscu straceń. Amelia przyszła szukać czarodziej
skiego ziela. Tu odnajduje ją Ryszard i oboje wyznają sobie wzajemną. 
miłość. Pośpiesznie nadchodzi Renato, który wyprzedził zbliżających si~ 

spiskowców i doradza hrabiemu natychmiastową ucieczkę. Ryszard żąda 

12 

od przyjaciela złożenia przysięgi, 1z odprowadzi zawoalowaną damę 
(Amelię) do bram miasta, nie usiłując jej poznać. Renato przysięga. 

Za chwilę z mroku wyłaniają się spiskowcy, uniemożliwiając odejście 

Amelii i Renato, którego biorą za hrabiego. Poznawszy swój błąd, chcą 

zdemaskować tajemniczą damę. Gdy Renato przeciwstawia się temu 
z bronią w ręku , Amel ia, chcąc nie dopuścić do przelewu krwi, sama od
słania twarz i z.ostaje rozpoznana przez ubawionych dwuznaczną sytuacją 
spiskowców. Wstrząśnięty do głębi Renato, będąc przekonany o wiaro
łomstwie swej żony, postanawia zemścić się na Ryszardzie i w tym celu 
zaprasza do swego domu na rozmowę Toma i Samuela. 

O hr a z 4. W rlomu Renato. Dręczony zazdrością Renato początkow<) 
zamierza zemścić się na obydwu ni"ewinnych kochankach. Ostatecznie 
j ednak postanawia zabić tylko głównego winowajcę -- Rys7.arda. Przyby· 
wajl}cym spiskowcom oświadcza, iż przystępuje do nich, dając rzeczowe 
dowody S\Vej ;;zczProiici. Amelia wstaje zmuszona do wyciągnięcia z urny 
jednej z tr7..ech kartek, na których są wypi;;ane imiona sprzysiężonycn. 
w ten sposób jej ni ewinna dłoi1 ma wskazać tego, który dokona akt.u 
zemsty. Jest nim Renato. Zapowiedziany na wieczór wspaniały bal mas
kowy ma stać się miejscem krwawego obrachunku. Amelia postanawia 
uprzedzić Ryszarda o grożącym mu niebezpieczeństwie. 

Akt III. 

O b r a z 5. W komnacie hrabiego. Ryszard, nie chcąc niweczyć szczę-
8cia Rwego przyjaciela Renato, decyduje odesłać go wraz z Amelią <lo 
Anglii. W ten sposób zamierza położyć kres swej nieszczęsnej miłośc;. 

Paź Oskar przynosi qilecik od jakiejś damy, która przestrzega hrabiego 
przed udaniem się na bal, gdzie ma być dokonany zamach na jego życie. 

Ryszard nie chce jpdnak uchodzić za tchórza i postanawia pójść na bal. 
Ma nadzieję spotkać tam Amelię, z którą pragnie się pożegnać. 

O b ·raz 6. Bal maskowy. Spiskowcy ubrani w niebieskie domina 
'' czerwonymi kokardami snują się po sali balowej. Renato, odnalazłszy 
Oskara, usiłnje dowiedzieć się od niego, pod jakim kostiumem kryje się 

hrabia. Pazik początkowo odmawia, ostatecznie jPdnak, nie przeczuwając 
nic złego, zdradza sekret. Zamaskowana Amelia, poznawszy Ryszarda, 
błaga go o natychmiastowe opuszczenie balu. Oboje żegnają się na zawsze 
i hrabia oddala się. W tej chwili kryjący się dotąd w tłumie Renato za
stępuje mu drogę i zadaje cio;; sztyletem. śmiertelnie ranny Ryszard 
zapewnia swego mordercę, iż Amelia pozostała mu wierna, przebacza 
wszystkim śpiskowcom i umiera, żegnany szczerym żalem wszystkich 
obecnych. 
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l Slerzypce 

1...,_._7el{ Rezl~r. 
J.toncertmistrz 

Mieczysław Paszkiet 
Stefan Głowacki 
Feliks Dąbrowski 
Tadeusz Duszyński 
Ludwik Kwaśnik 
Paweł Le w icJd 
.Józef Majchrowict 
Stefan Betz 
.fan :\1irucki 
\.V t1c.Jaw Szma1id:1 
Zbigniew Scl1micllchen 

11 Skrzypce 

Bolesław Hypki 
.Józ<:f Murawski 
Flori;rn Ryll 
Józef Dziwili 
Tarieusz Jarzyński 
~1;iksvmilinn Will 
Alfon's '.\1eyer 
.lPr/v St;lc;:ik 
Zd1.i.slaw f'r1y1Jvlski 

Alt,iwld 

Czesław Bobc1yński 
\1odest Lipczyński 
A nrtrzej Grześkowiak 
A leksonrter 1\vbkO\\'Słd 
.J::ln Zielióski · 

\\'iolonczele 

Leonord Wysocki 
koncertm istrz 

T:1deusz. Tulasiewic7 
.Józe f Dziurclzia 
Kazimierz Rnbiegn 
Kazimierz Tr7.eciak 
Stanislaw Sadłowski 

Kontrabasy 

Józef Eichsladt 
Jan Jarczyński 
Władysław Leppe rl 
Joachim Marczyński 
Wen~ncjusz KurLawa 

Ha r)a 

AnnćJ Banaszak 
Tadeusl Spiawiński 

Fleci, 

Franciszek Langner 
Idz i Hankiewicz 
Jó ze f Ptaszyński 

Obo1e 

Zygmunt Ostwald 
Alojzy Wielgosz 
Mieczysłavv Koczorowski 

Ro ±ek ang. 

Józef Stefaniak 

Klarnety 

Wilhelm '.\lichalak 
Edwilrd Jankowski 
SŁ<1nisł~w K:1rniński 

Bas-k larnet 

rvtarinn \V:llc„ak 

Fagoty 

.Jó zef Witkowski 
Władysław Gabryetski 
Mieczysław Pełczyński 

Kontrafagot 

Zdzisław Ricctk:l 

Vla 1 tor nie 

Linus Geisler 
Zencn Kujawióski 
Antoni Koralewski 
Władvsław Roszak 
J<sJw'"ery WalnsLek 
Jan Ko;1ieczny 

Trąbki 

Marian Slabole{L«Y 
Wiktor Sobczyr',ski 
Leon Dłużyk 
Władysław JędrLejcLak 

Puzony 

Józef Wiciak 
Antoni Suski 
Stanisław Btn ak:iewicz 
Franciszek Sikora 

Tuba 

Józef Donder 

Perkusja 

Tadeusz Macl1ynia 
Edward Iwicki 
Zbigniew Borecki 

INSPEKTOR: Józef Witkowski 
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Soprany 
~!aria Badyńska 
M"l'ia Głowińska 
Pdagia Kosicka 
Anlonina Kowal ttka 
Kry, tyna Kozłowska 
11:.bela Kubick:a 
Helena KwaśniewRk" 
L. opolcla 1alcwick„t 
\l„1ri.t Małyszek 
.·\Uelaida Nowak 
:Jlh~· igd f\;owilk 
llcleua Opi tz 
Irena Piotrowiak 
Zofia Poradzewsk" 
Aniela Porank1ewicz 
1 lelena fławecka 
Barbara Skalbania 
Ct•lt nd SokolOwC\ 
Jad wiga Stanek 

Helena Tomczak 
Katarzy na Wesołek 
t.ucja W1c,yńska 
Ludomira U1 hi1i'1sk.a 

Alty 

Klara Broni ew. ka 
Joanna Drygas 
Łucja Gtowir1ska 
Janina Jankowska 
Halina Kamińska 
Bogumi!a Gci~ l et 
C.:h.·..,lt.1\\ et KiełbrdtOw5kd 
Bronisława Kosmala 
Łucj a Kubicka 
Barbara Liwerska 
Eleonora Majewska 
Ka~1miera Porank1ewlcz 
Stani,t;nva Tuszyńska 

INSPEKTOR: Klara Broniewska 

c n o n 

Tenory 

Andrzej Chomentkowski 
Franciszek Ciążyński 
1\d1.11n Jozdu.yk 
Wacław Kołodziejczak 

Stefan Kozłowski 
Aleksander Krawczyński 
Bogumił Krzyżaniak 

Józe! Kubiak 
Bolesław Łucki 
Stanjsław Młodożeniec 
Włady•ław Nawrot 
Jan Niwiński 
Franciszek Nowicki 
Jerzy Obarski 
Jan Rawecki 
Stanisław Szukalski 
Zbi&niew Woliński 

1\1 Ę S K 

Basy 

Janus7. Babiań•ki 
Edmunrt Gromackl 
J<musz Kaczmarski 
Bogdan Kiensporf 
Lech Kopcrny 
Zygmunt Kowalczyk 
Som:in Mysłowski 
Sylwester Osses 
Konstanty Plewicki 
\Vładystaw Prus 
Albin Romanowski 
F.dward Sterczewskl 
Feliks Szostak 

INSPEKTOR: Franci1zek Cl111żyńskl 
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KIEROWNIK TECHNICZNY: JAN RYBARCZYK 

MALARNIA: STANISŁAW STEFANIAK 

KOSTIUMERIA : IGNACY ŚWIGON 

LEOKADIA ŁABACKA. FELIKS RYBSKI 

MODYSTKA: ANNA PRZYSl"ECKA 

STOLARNIA: JAN DOLATA 

OŚWIETLENIE: ZENON KAMIŃSKI 

PER U KAR N I A : PI OT R HA DO 

MODELARNIA: LEON MARSZAŁ 

KIEROWNIK SCENY : JAN SZYMKOWIAK 

DEKORATORNIA: JAN ŁAWNICZAK 

WARSZTAT OBUWNICZY: FRANCISZEK KRZYŻOSIAK 

ŚLUSARNIA : FRANCISZEK KOTECKI 

I Ol 1 • J2U III /W • b.000 • f.7 Cena 3,- :a.I 
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