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„Pisząc 11Dafnis i Chloe" zamierzałem 
skomponować wielki fresk muzyczny, 
troszcząc się nie tyle o archaizowanie, 
jak o wierność Grecji mych marzeń, 
spokrewnionej dość blisko z Grecją, 
jaką sobie wyobrażali i malowali artyści 
francuscy z końca XVIII wieku" 



MAURICE RAVEL 

Ravel zadziwiał współczesnych swą niespodziewaną, odrę
bną indywidualnością artystyczną, fascynował magią 

środków dźwiękowych, zastanawiał śmiałym i nowym na 

terenie muzyki programem estetycznym. Dziwił nawet 

swą postacią, swą zewnętrznością - był niecodzienny, 

osobliwy, jak ptak rzadkiej ra y. Drobny i szczupły miał 

ciemną cerę południowca, czarne błyszczące oczy, a je

dnocześnie wąskie, skryte wargi. Niezwykle były jego 

ręce: ręce prestidigitatora, bardzo ruchliwe o długich, 

cienkich palcach i elastyczności kauczuku. Ravel, wg 

świadectwa współczesnych (m. in. Alfreda Cortot z któ

rym kolegował w konserwatorium) mógł był zostać wiel

kim pianistą; niespodziewanie porzucił jednak fortepian 

dla twórczości. • 

Usposobienie Ravela pełne było sprzeczności: niezwykle 

pracowity, systematyczny, zakochany w matematyce 

i mechanice (sam konstruował mechaniczne zabawki), 

miał jedoocze'nie upodobanie do koleżeńskich, cygań

skich wieczorów, do nocnych włóczęg po Paryżu i ma
łych, zagubionych kawiarenek. Przyjacielski, miły i dow

cipny był przy tym wyjątkowo skryty: nikt nic nie wie

dział o jego sprawach erotycznych, nigdy się nie ożenił, 

największą miłością jego życia była matka. Można się 

z nim było przyjaźnić, nie sposób było się spoufalić. Nie

jeden spędził z nim długie godziny, niczego się nie do

wiedziawszy: Ravel milczał tonąc w kłębach papieroso

wego dymu - był namiętnym palaczem i łączył połud

niową ruchliwość z hieratyczną nieruchomością starych 

ras. Żyjący muzyką nigdy nie robił ze swej twórczości ja

kiegoś niezwykłego posłannictwa: nalegał na traktowa

nie sztuki jako żmudnego rzemiosła i z upodobaniem 

powtarzał zdanie Pawia Valery, że natchnienie polega 

na :zasiadaniu codziennie o tej samej porze do biurka. 

Świadomy swego talentu, odznaczał się jednocześnie nie

zwykłą skromnością: przyznanie mu w roku 1920 przez 

rząd francuski orderu Legii Honorowej uznał za pomysł 

niesmaczny i dziki, przyjaciele z trudem odwiedli go od 

zamiaru odrzucenia tego „niemądrego zaszczytu". Skrom

ność podyktowana dumą, skrytość wynikła z delikatności, 

tajemniczość i wykwint złączone z codzienną prostotą, 

subtelne wyrafinowanie w parze z bezpretensjonalną 

rzetelnością - oto portret Ravela ( ... ) - Kim był Ravel? 

Francuzi uważają go za najbardziej francuskiego kompo

zytora naszej epoki, godnego wielkich tradycji Coupe

rina, Rameau, Daquina. Popularność jego we F rancji jest 

ogromna: „Bolero" czy motywy z „Rapsodii hiszpań

skiej" gwiżdże w Paryżu każdy gazeciarz. Historycy mu

zyki sądzą, że Ravel wraz z Debussy'm był sprawcą owej 

reakcji antyromantycznej i antygermańskiej, przygoto

wanej w Rosji przez „potężną gromadkę" z Musorgskim 

na czele, a we Francji przez Chabriera i Satie. Niewątpli

wie tak było, ale spotykane gdzieniegdzie łączenie Debu

ssy' ego z Ravelem w jeden kierunek zwany ogólnie „im

presjonizmem" jest uogólniającym, szkolarskim błędem 

perspektywy. ( ... ) 



Cechą indywidualności Ravela i jego estetyki jest, jak to 

ktof; określił, „ wstydliwość emocji". - Nie ma nic wul
garniejszego niż opisywać dźwiękami swoje wnętrze -

mawiał chętnie. Jego zdaniem artysta powinien tworzyć 

czy przedstawiać obiekty brane z zewnątrz, nie zaś jak 

sądzili Niemcy, demonstrować swoje „ja". Dlatego też 
Ravel poszukiwał zawsze dla swych utworów jakiejś 

kanwy zewnętrznej, jakiejś konwencji, pretekstu. W ten 

sposób wyjaśnia się jego zamiłowanie do stylizacji, do 

archaizacji, pastiszu, do „odtwarzania" wlasnym językiem 

dhviękowym różnych epok, stylów, klimatów nastrojo

wych. Stąd „La Valse" nawiązuje do walców Straussa, 

„Tzigane" do Sarasatego, „Tombeau de Couperin" do mu

zyki klawesynistów, stąd Hiszpania w „Rapsodii" czy 

w ,,Alborado del grazioso", Grecja w „Dafnisie", stąd 

pieśni hebrajskie lub madagaskarskie, stąd umiłowanie 

rytmu tanecznego, upodobanie, żywione zarówno dla sta

rych tańców francuskich, jak i dla jazzu. Te wszystkie for

my, rytmy, klimaty muzyczne dostarczają artyście owej 

zewnętrznej dyscypliny i konwencji, czynią jego sztukę 

obiektywną, rzeczową, nie pozbawiając jej jednak cha

rakteru twórczego. Muzyka to przecież piękna zabawa -

nie ponure egocentryczne męki! 

Ravel nie odtwarza ani nie naśladuje epok czy stylów, 

on je tworzy na nowo, wyposaża je w swoją harmoni~, 

swoją wirtuozerię fortepianową czy w arcyzabawne mi

strzostwo orkiestrowe. Dzięki jednak owym pretekstom 
I 

stylistycznym uzyskiwał właśnie problemy do rozwiąza-

nia, problemy, które uwalniały go od terroru własnego 

ja, od znienawidzonego obnażania się. Mówić o rzeczach, 

nie o sobie - to była teza niezwykle francuska, podpi
sałby się pod nią Maupassant - najbardziej chyba fran

cuski pisarz epoki. Również teksty i libretta wybierał 

sobie Ravel „obiektywne", a nawet chętnie sztuczne: 

bajki dziecięce („Moja matka gęś", „Dziecko i czary"), 

groteski, świat zegarów w „Godzinie hiszpańskiej", od

realniona Grecja w „Dafnisie". Za realizację sztuki 

bezosobowej uważał „Bolero", utwór-program estetycz

ny, „crescendo na orkiestrę", jak je nazywał, dzieło, gdzie 

czynnikiem inwencyjnym i w ogóle twórczym stało 

się - mistrzostwo instrumentacyjne: rzemiosło podnie

sione do godności najwyższej . „Bolero" pomyślane było 

pierwotnie jako obraz baletowy. - Ten utwór nie może 

się podobać na estradzie - mawiał Ravel. Tymczasem 

„Bolero" stało się najpopularniejszym jego dziełem. 

Muzykę Ravela łatwo rozpoznać: jest charakterystyczna, 

a więc indywidualna, choć miała być bezosobowa. A za

tem Ravel osiągnął to, czego nie dopowiadał, lecz o czym 

na pewno myślał: nie mówiąc o sobie wyraził siebie, 

czerpiąc preteksty stylistyczne z różnych epok i krajów, 

mówił zawsze swoim stylem, zajmując się techniką two

rzył poezję. Poezja Ravela to osobliwa poezja japońskich 

obrazeczków na szkle - precyzyjnie rysując te obra

zeczki obserwował nasze wrażenie, sam pozostając zagad

kowy, czy, jak sugerował, chłodny i obiektywny. Nie

którzy twierdzą, że rzeczywiście sztuka jego choć na po

zór zmysłowa jest mózgowa i oschła, inni przyznają mu 



jedynie zasługi dźwiękowo-„historyczne": że stworzył 

nową technikę fortepianową, nową barwę orkiestrową, 

nową, stylizowaną dysonansową harmonię. W istocie jed
nak wydaje się, że mimo wszelkich oporów i narzekań, 

Ravel zrobił to, co każdy prawdziwy twórca: wypowie

dział siebie. Przekazując nam swoją „obiektywną" kon

cepcję sztuki, przekazał nam dźwiękami swój umysł, zaś 
dając wyraz swej powściągliwości, swojej niechęci do ob
nażania, swojemu upodobaniu do masek i pretekstów, 

ukazał nam niepowtarzalne właściwości swej delikatnej 

i subtelnej, a przecież silnej i diamentowo czystej struk

tury uczuciowej. 
Stefan Kisielewski 

„Gwiazdozbi6T muzyczny", PWM, 1959 

„Nazajutrz, kiedy przyszli na łąkę, Daf nis 
usiadł pod ulubionym dębem i grając 
n a fujarce spoglądał na rozrzucone kozy, 
które zdawały się słuchać jego grania. 
Chloe siedziała obok i patrzyła na swoje 
owce, ale częściej jeszcze na Daf nisa. 
I znów, gdy tak grał na syrindze, wy
dał jej się pięknym bardzo, a przgczgnę 
piękności widziała UJ onej muzyce. Skoro 
więc przestał grać, wzięła syringę my
śląc, że może stanie się równie piękna. 
Potem namówiła go, aby poszedł się ką
pać i odeszła z tym samym podziwem, 
a ów podziw był począckiem miłości" 

Longos „Dafnis i Chloe", 
tlum. Jan Parandowski 



Romans grecki zakwitł w epoce Cesarstwa Rzymskiego. 
Wschód zdobyty przez Aleksandra, zbliżył się jeszcze 
bardziej ku zachodowi pod panowaniem imperatorów. 
Wszystkie prawie romanse mają tło wschodnie. Nie tylko 
dlatego, że Wschód ze swoją fantastyką najhojniej wypo
sażył je w baśniowość, lecz i z powodów orientalnego 
pochodzenia samych romansopisarzy. (.„) O autorach ro
mansów wiemy niewiele przeważnie znamy tylko ich 
imiona i nazwy miast rodzinnych. Uczeni bizantyjscy 
mówili o nich niechętnie, albowiem po wszystkie czasy 
uczeni odnosili się do powieściopisarzy z pogardą Epi
kura, zabraniającego swym wiernym tej niewinnej ro~
koszy jaką jest czytanie bajek. 
A oto utwór prawdziwie sierocy: „Dafnis i Chloe". Naj
piękniejszy z romansów starożytnych nie ma autora, 
o którym można by było coś pewnego powiedzieć. W kil
ku rękopisach widnieje dziwne imię Longos. To imię nie
greckie (longos po łacinie: długi), bez podania miasta, 
skądby ów Longos był rodem, nie znane jest żadnemu 
z bizantyjskich uczonych, którzy przechowali wzmianki 
nawet o najlichszych romansopisarzach. ( ... ) 
Kiedy opowieść „Dafnis i Chloe" powstała - nie da się 
ustalić. Gdzieś na przestrzeni między lll a V wiekiem po 
Chrystusie. Autor „Dafnis i Chloe" był Grekiem, czuł 
i myślał po grecku. Ze wszystkich romansopisarzy on je
den nie szukał natchnienia na Wschodzie. Znal piękno' ć 
własnego kraju i poprzestał na wyspie Lesbos, pobłogo
sławionej przed tysiącem lat pieśniami Safony. Okazał 
się prawdziwym artystą, zrywając z nieznośnym szablo
nem włóczęgi po wszystkich lądach i morzach. Skupił 
akcję na jednym miejscu i zamknął ją w niedługim opo
wiadaniu. ( ... ) Pomimo szczupłości rozmiarów i zognisko
wania opowieści dokoła dwojga osób, sielanka oddycha 
szerokim życiem różnych typów ludzkich. (.„) Lecz główną 
rzeczą jest milość Dafnisa i Chloe. Autor ukazując nam 
uczucie od pierwszej chwili narodzin, przedstawia z oso-

bliwą dokładnością to, co Stendhal nazywa „krystali-
. " ( ) zaCJą . „. 

W jakimkolwiek okresie między ID a V wiekiem powstał 
nasz romans, zawsze był to czas niepokoju i zamętu. Gra
nice cywilizacji antycznej gięły się pod naporem barba
rzyńców z północy. Pomniejsze miasta i wsie wyludniły 
się jeszcze od lat wielkiej zarazy, która spustoszyła im
perium rzymskie za Marka Aurelego. W takich chwilach 
rysują się w umysłach pisarzy idealne obrazy ziemi i lu
dzi żyjących w szczęściu i bezpieczeństuie. Z kart „Daf
nisa i Chloe ' wygląda coś, jakoby tęsknota za utraconym 
ideałem. Autor nawiązuje do tradycji Teokryta i jego 
Lesbos staje się drugą Sycylią ziemią wybraną pieśni 
i miłości. („.) 
Ludzie sielanki żyją po prostu i bez pośpiechu, jak te 
śnieżne owce, które obok nich pasą się na ukwieconych 
łąkach. Nie są oni pierwotni ani dzicy. Przy całej pro
stocie posiadają ogładę, którą zdaje się osnuwać jakiś ton 
elegijny. Łagodność ich obyczajów, niewinność uczynków 
i umiłowanie piękna kładą wieniec na każdą chwilę ich 
życia. Podobnie jak przejrzystość powietrza, którym od
dychają - czuje się lekkość ich duszy. Są szczęśliwi, bo 
żyją zgodnie z przyrodą. (.„) 
Wewnętrzna radość i zewnętrzny powab stawiają naszą 
sielankę w rzędzie owych nielicznych dzieł, które mają 
cudowny przywilej wygładzania trosk ludzkich piesz
czotą cichego piękna. 

Jan Parandowski , 
Slowo wstępne do „Dafnis i Chloe", 1948 



OSOBY 

CHLOE 
DAFNIS 
LYKAJNION 
BRIAKSIS 
DARK ON 
BOŻEK PAN 
LAMO N 
NIMFY 

Pasterki, pasterze, satyrowie, bachantki, przyjaciółki Chloe, 
p rzyj aciele Dafnisa, przyjaciele Dorkona, korsarze. 

TREŚĆ LIBRETTA 

Obraz I 

PRZED GROTĄ NIMF 

Wczesnym rankiem na polanie przed grotą posw1ęconą boż
kowi Panu i Nimfom spotykają się Dafni i Chloe. Przy ięgają 
sobie wierność a swą miłość ofiarowują bogom. Na polanę 
przychodzą również pa terki i pasterze, aby w dniu święta 
Nim.f i bożka P ana złożyć im hołd i podziękować za opiekę, 
dzięki której wiodą pokojne i szczęśliwe życie. Rozpoczyna 
ię wesoły taniec. Dziewczęta podziwiają młodego pasterza 

Dafnisa, a chłopcy zachwycają się urodą Chloe. Podczas z~
bawy pasterz wołów Darkon pragnie pocałować Chloe. Dafnis 
chroni pasterkę przed natarczywością Darkona. Spór Dafnisa 
z Darkonem rozstrzygają pasterze, proponując rywalom za
pasy. Zwycięzca zostanie nagrodzony pocałunkiem pięknej 
Chloe. Pokonany i upokorzony Darkon ustępuje z pola walki, 
a Dafnis otrzymuje od Chloe pocałunek, który młodego pa
sterza wprawia w zakłopotanie i niepokój. Po zabawie dziew
częta i chłopcy powracają do domów, zabierając ze sobą Chloe. 
Dafni pozostaje sam. Dostrzega to zakochana w chłopcu Ly
kajnion i postanawia, skorzystać z nadarzającej się okazji, by 
oczarować go swą urodą. Tańcząc wokół niego umyślnie gubi 
części swojego lekkiego okrycia. Zirytowana obojętnością 
chłopca, odchodzi. 
Spokojne życie pasterzy przerywa niespodziewany napad kor-
arzy, którzy rabują mienie i porywają dziewczęta. Chloe błaga 

Nimfy o pomoc. W obronie ukochanej staje Dafnis; jednak da
remnie. Piraci uprowadzają Chloe. Zrozpaczony Dafnis pada 
u tóp cokołu Nimf. 

Boginie są wzruszone błaganiami i łzami nieszczęśliwego 
chłopca. Zjawiają ię przed Da.fnisem i wraz z nim proszą 
o pomoc bożka Pana. Po chwili pojawia się Pan i przyrzeka 
dopomóc nie5zczęśliwemu pa terzowi. 

Obraz II 

NA STATKU KORSARzy 

Po powrocie ze zbójeckiego napadu korsarze piją i tańczą. Ich 
przywódca Briaksis rozkazuje, by przyprowadzono kurtyzaaę 
Lykajnion. Rozpoczyna się orgia tyczna zabawa, podczas której 
Briaksis po tanowil zobaczyć najcenniej zą zdobycz - piękną 
pasterkę Chloe. Korsarze przyprowadzają bezbronne dziewczęta, 
wśród których jest Chloe. Dziewczyna broniąc się przed na
tarczywością Briaksisa błaga go o litość, prosząc równocześnie 
bożka Pana o pomoc. Pan wysłuchawszy skarg pasterki, posta
nawia ją uwolnić, a korsarzy ukarać. Korsarze uciekają ze statku 
przed gniewem bożka Pana i wraz ze swym wodzem giną 
w morzu. Uratowane dziewczęta i Chloe dziękują bożkowi za 
ocalenie. 

Obraz m 

PRZED GROTĄ NIMF 

O świcie pa terki budzą pogrążonego w gł~bokim ' nie Dai
nisa. Gdy chlopiec odzyskuje świadomość, rozpacza po stra
cie Chloe. Lecz oto Pan przyprowadza uratowaną dziewczynę. 
Szczę 'liwi kochankowie przysięgają obie miłość, a stary pa
sterz Lamon udziela im ślubu, przy dźwiękach pięknych tonów 
syringi, które na cześć młodej pary gra bożek Pan . Rozpoczyna 
się wesoły taniec Dafnisa i Chloe, do którego przyłączają się 
bachantki i atyrowie, by wraz z pa terzami święcić triumf 
miłości. 

W . B. 
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Chloe ...... . . 

D fnis 

Lyknj nion 

Briaksis 

Darkon 
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Nimfy-Boginie 

Korsarze 
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LILIANA ROWALSKA, IWONA 
WAKOWSKA, MAŁGORZATA 
ZAL JSKA 

EUGENIUSZ JAKUBIAK, 
KAZIMIERZ WRZOSEK 

IWONA BŁAS,ZCZYK, LILIANA 
KOWALSKA, JANINA NIESOBSKA, 
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KAZIMIERZ KNOL, 
KAZIMIERZ WRZOSEK 

JULIAN HASIEJ, BOGDAN 
JANKOWSKI, ZBIGNIEW SOBIS 

ALOJZA BULA, URSZULA 
FABISZEWSKA, MICHALINA 
I<:ORNILUK, EWA KRASNODĘBSKA, 
KRYSTYNA SOBKOWIAK, 
MAŁGORZATA SLADYSZ, 
MAŁGORZATA ZALEJSKA 

TADEUSZ BOGUCKI, KAZIMIERZ 
DWORCZAK, EDWARD FIGURSKI, 
ZYGMUNT GALOCH, BERNARD 
GBYL, JULIAN HASIEJ, HENRYK 
KROK, EUGENIUSZ KOWALSKI, 
JANUSZ MATUSZEWSKI, 
MIECZYSŁAW MIEDZIŃSKI, 
STEFAN PIĄTKOWSKI, RYSZARD 
RADEK, ADAM ROZALSKI, 
HENRYK STEUER, ZBIGNIEW 
SOBIS, JAN STOLARSKI, 
MffiOSLAW TOMCZAK, MAREK 
WILDE, PIOTR WOJCIECHOWSKI 

ALOJZA BULA, ELŻBIETA 
DOBROWSKA, ANNA FRONCZAK, 
URSZULA FABISZEWSKA, ANNA 
GNIEWOSZ, WIEŃCZYSLA W A 
GADECKA, LEANDRA JASIŃSKA, 
AGNIESZKA JASIONOWSKA, 
MICHALINA KORNILUK, EW A 
KRASNODĘBSKA, JOLANTA 
MAIUEWICZ, DANUTA LEWCZUI{, 
KRYSTYNA PEDA, GRAŻYNA 
POPŁAWSKA, KRYSTYNA 
PĘDZIWIATR, KRYSTYNA OLCZYK, 
MAŁGORZATA SŁADYSZ, 
KRYSTYNA SOBKOWIAK, DANUTA 

Satyrowie 

Pusterki 

Pasterze 

SA WIEL, EDYTA SOBIERAJ, 
BARBARA STEFANIAK, JOLANTA 
S,ZKOPOWNA, BARBARA 
SZCZEPAŃSKA, JOLANTA WLAZŁO 
TADEUSZ BOGUCKI, KAZIMIERZ 
DWORCZAK, EDWARD FIGURSKI, 
ZYGMUNT GALOCH, BERNARD 
GBYL, JULIAN HASIEJ, HENRYK 
KROK, EUGENIUSZ KOWALSKI, 
JANUSZ MATUSZEWSKI, 
MIECZYSLA W MIEDZIŃSKI, STEF AN 
PIĄTKOWSKI, RYSZARD RADEK, 
ADAM ROZALSKI, HENRYK 
STEUER, ZBIGNIEW SOBIS, JAN 
STOLARSKI, MffiOSLA W TOMCZAI{, 
MAREK WILDE, PIOTR 
WOJCIECHOWSKI 

ALOJZA BULA, ELŻBIETA 
DOBROWSKA, ANNA FRONCZAK, 
URSZULA FABISZEWSKA, ANNA 
GNIEWOSZ, WIEŃCZYSLA W A 
GADECKA, AGNIESZKA 
JASIONOWSKA, LEANDRA 
JASIŃSKA, DANUTA KALICIŃSl\:A, 
EW A KRASNODĘBSKA, MICHALINA 
KORNILUK, KRYSTYNA OLCZYK, 
GRAŻYNA POPŁAWSKA, 
KRYSTYNA PEDA, KRYSTYNA 
PĘDZIWIATR, STANISŁAWA 
POLOM, MAŁGORZATA SŁADYSZ, 
KRYSTYNA SOBKOWIAK, DANUTA 
SAWIEL, EDYTA SOBIERAJ, 
BARBARA STEFANIAK, JOLANTA 
SZKOPOWNA, BARBARA 
SZCZEPAŃSKA, JOLANTA WLAZŁO 

TADEUSZ BOGUCKI, KAZIMIERZ 
DWORCZAK, EDWARD FIGURSKI, 
ZYGMUNTGALOCH,BERNARD 
GBYL, JULI N HASIEJ, HENRYK 
KROK, EUGENIUSZ KOWALSKI, 
JANUSZ MATUSZEWSKI, STEFAN 
PIĄTKOWSKI, RYSZARD RADEK, 
ADAM ROZALSKI, HENRYK 
STEUER, ZBIGNIEW SOBIS, JAN 
STOLARSKI, MIROSŁAW TOMCZAK, 
MAREK WILDE, PIOTR 
WOJCIECHOWSKI 

ORKIESTRA • CBOR oraz UCZNIOWIE STUDHJl\.1 BALETOWEGO 
PRZY TEATRZE WIELKIM 

Dyrygent: WŁODZIMIERZ KAMIRSKI, 
MIECZYSLA W HYMARCZYK 

Akompaniatorzy baletu: Krystyna Piasecka, :r..fadej 
J anaszkiewicz 



Z I ELONY STÓ Ł 
(Taniec Śmierci) 

Balet w 1 akcie, 8 obrazach 
Libretto: KURT JOOSS 
Muzyka: FREDERIK A . COHEN 

CHOREOGRAFIA, INSCENIZAC.T A I REŻYSERIA 
KURT JOOSS, ANNA MARKARD 

SCENOGRAFIA 
HEIN HECKROTH 

MASKI I ŚWIATŁO 
HERMAN MARKARD 

ASYSTENT CHOREOGRAFA 
EUGENIUSZ KOWALCZYK 

NA FORTEPIANACH GRAJĄ 
WILLIAM HILSLEY 
BARBRO DAHLMAN 

OS OBY: 

Śmierć .... KAZIMIERZ KNOL, 
KAZIMIERZ WRZOSEK 

Chorąży .. . . . . . . . .. .. EUGENIUSZ JAKUBIAK, 
STANISŁAW WOJT 

Paskarz ......... MIECZYSŁAW MIEDZIŃSKI, 
ZBIGNIEW SOBIS 

Stmy żołnierz BOGDAN JANKOWSKI, 
l\:AZIMIERZ WRZOSEK 

Młody żołnic-rz TOMASZ GOLĘBIOWSKI, 
JULIAN HASIEJ 

I żołnierz . „ . . „ .. ... . . EDWARD FIGURSKI, 
JANUSZ MATUSZEWSKI 

II żołnierz . „ . KAZIMIERZ DWORCZAK, 
HENRYK STEUER 

IlI żołnierz . . ... ... ... TADEUSZ BOGUCKI, 
ZBIGNIEW SOBIS 

Matka 

Młoda dziewczyna .. „ 

Partyz~ntka 

Ko bidy 

KRYSTYN A ZALEWSKA, 
MAŁGORZATA ZALEJSKA 
EWA WYCICHOWSKA, 
MAŁGORZATA ZALEJSKA 
IWONA BŁASZCZYK, 
JANINA NIESOBSKA 
ALICJA BARANOWSKA, ELŻBIETA 
DOBROWSKA, LEANDRA 
JASIŃSKA, MICHALINA KORNILUK, 
JOLANTA MAKIEWICZ, KRYSTYNA 
PEDA, KRYSTYNA SOBKOWIAK, 
BARBARA SZCZEPAŃSKA, 
MAŁGORZATA SŁADYSZ, JOLANTA 
SZKOPóWNA 

Inspicj nci: KDzimicrz Cybulski, Janusz Kunce 
Cena wkładki obsadowej zł 1.-


