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TEATR WIELKI W ŁODZI 



Dyrektor naczelny i artystyczny 

ANTONI WICHEREK 

Giuseppe Verdi 

BAL MASKOWY 
(Un balio in maschera) 

Opera w trzech aktach 

Libretto: Antonio Soma 

według Eugene Scribe' a 



W .Balu maskowym" muzyb jest wszystkim -

słowem, a.kej~, uczuciem, pasj~, charakterem. Verdi 

osi~gn~ ideał w przedstawianiu prawdy dramatycz

nej, w ł~czeniu szczegółów w IJarown~ jedność. 

Znakomicie trafił do publiczności". 

Te słowa pewnego krytyka, napisane po premierze, 

w pełni zgadzaj~ się z moimi odczuciami. P odkre

ślaj~ one wagę i dalekowzroczność idei, zawartych 

w "Balu maskowym". W mojej realizacji pragnę 

uwidocznić sytuację dramatyczn~, która wci~ż powra

ca w muzyce. Ta muzyka inspiruje mnie, przy 

czym nie koncentruję się na konkretnym czasie hi
storycznym i miejscu akcji. W końcu przecież 

o umiejscowieniu akcji w Bostonie nie zadecydował 

sam Verdi. Z ostało mu to narzucone przez ogra

niczonych cenzorów. Miłość Riccarda i Amelii, 
zemsta Renata, polityczne morderstwo - wszystko 

to umiejscowione w uniwersalnym otoczeniu sprawia, 

że cały dramat staje się bliższy naszemu światu, 

gdzie podobne rzeczy ci~gle się zdarzaj~. 



G "Y V =don - d.o«og..f JruloruJe i~• """Y ł&ł,l.;ej 
public:mości. Współpracę z naszym teatrem roTocz~ w 1985 roku, 
kiecły to przygotował balet „Sen nocy letniej do muzyki Feliksa 
Mendełssob. Dwa łata później! w maju 1987 roku wyst~pił ze 
światow~ prapremier~ baletu „ W ollgang Amadeus", z librettem opar
tym na !aktach z ~cia Komjozytora. Ostatnio _ _przygotował dla 
naszej sceny balet „łlomeo i ufu" do muzyki Hectora Berlioza 
(1992). Tym razem Gray V eredon prezentuje się Państwu jako 
reżyser operowy. 
Do połowy lat osiemdzies~tych jego życie artystyc3ne "W}'Eełniały 
taniec i choreografia. Ten An_glik urodzony w Nowej .Zelandii 
naukę tańca pobierał w R~al .Ballet SchooJ w Londynie. Debiu
tował na scenie Royal Opera House Covent Garden, później 
tańczył w Stutt_g__arter Ballett pod dyrekcj~ Johna Cranko oraz w 
Op~us w Koln. Po trwaj~cej 5 łat karierze tancerza rozpocz~ 
pracę jako choreograf, cłyrektor artrtyczny i współzałożyciel znanego 
zespołu T anz Forum w Koln. OJ 1978 roku jeździł po całym 
świecie, reafuuj~c swoje pozycje choreograłiczne. w pierwszej rołowie 
łat osiemdzies~tych był dp.ektorem artystycznym bJetu w yonie. 
Wkrótce do swoich działań artys!}'cznych do4crył r~serię orerow~. 
W Metropolitan Opera w Nowym Jorku wspólnie z Johnem 
Dexterem i Davidem Hockneyem zreafuował ~~taki „P arada" z 
muzy~ Erika Satie, z Fabrizio M.ełano - „Trojan" Berlioza, z 
Augustem Everdingiem współpracował przy wystawieniu „ Wesołej 
wdówki" w Berlinie. 
Największe sukcesy jako reżyser O.ferowy odniósł w Filadelfii, gdzie 
zrealizował: „Śmierć w Wenecji" firittena, „Cosi Lm tutte" ~zar
ta, „Rusałkę" Dworzaka, „Fidelio" Beethovena, „Ariodante" Han
dła i „Srokę złodziejkę" RossinieS?· W Nowej Zelandii, w W el
lin~on City Opera reżyserował „Fausta" Gounoda i „Czarodziejski 
flet Mozarta. 
W Canterbury Opera zreafuował niedawno „ Cosi Lm tutte". In
scenizację tę w lipcu 19.92 roku powtórzył w W elłington. W futo
padz'.e 1991 roku w!półnie z Davidem Ro~eyem - scenografem 
zrealizował „P aradę na deskach Theatre Cha telet w Paryżu, a w 
1992 r~ku ko~ejny raz współ_eraco~ał z C?pera Company of Phi
laJelphia, gdzie wyreżyserował „R1goletto . 

DA RAPrRFAf;! ·rAUI 

AL TEATRO APÓLLO 
ł 

Strona tytułowa programu nBaJu maskowego n, wydanego z obzji prapremiery w 
Rzymie w roku 1859. 



PRAWDZIWE 
KRÓLOBÓJSTWO 
W PRAWDZIWEJ 
OPERZE 

B,,lo to '7 m•= '79' rolu. W Krolow.Juej Ope= w 

SztoUolmie odbywała się maskarada. Panuj~cy władca, król Gustaw 
III, bliski krewny Fryderyka Wielkiego, ~ośnik sztuki i opery 
uświetniał j~ sw~ obecnośc~. Zamaskowany uczestnik zabawy - bił 
nim, jak się to później okazało, Johan Jakob Ancbrstrom -
wystrzelił z _pistoletu, mierz~c w plecy władcy. Strzał okazał się 
śmiertelny: bustaw zmarł w kilbnaście dni później, na zakażenie 
krwi, a zamachowca ścięto. 

Wydarzenie to wzbudziło wielkie wzburzenie w Europie. Trwała 
w najlepsze Wielka Rewolucja Francuska, burz~ca istniej~cy porz~
dek europejski, groi~ca tronom, ale do_piero za dwa lata miał zg~ć 
na szafocie Lud~ XVI i jego rodzina. 

Gustaw III, który maj~c 25 lat w 1771 r. wsq_eJ na tron, nie był 
popularny wśród szlachty swego kraju. Władca, lub~cy sztukę (sam 
komponował balety i występował na scenie),poświęcaj~cy wiele uwagi 
i czasu kulturze - nie miał zamiaru dać się kierować _przez możnych 
swego kraju; w wyniku za~zanego spisku (~zek Anjala; uczest
niczyli w nim o_prócz zabójcy szwedzcy i ~']' oficerowie) postano
wi~no z.~adzi~ króla ~ .zmienić bieg historii. Królobójstwo się udało, 
zmiana hLstoru - mnieJ. 

Nic dziwnego, ie tak niezwykłe i tragiczne wydarzenie r.rchło zain
teresowało twórców opery. Ale to wcale nie Verdi był ..fierwszy. 
Daniel Fram;ois Au~er, autor "Niemej z Portici", "Fra Diavolo" 
i wielu innych, ongiś niezmiernie p~ularnych, - dziś niestety, rzadko 
wystawia~~ oper, przedstawił w .Paryżu (a było to 27 lutego 1833 
rok.u) "bustava czyli Bal Maskowy". B~ to wielka - rozmiarami 
i stylem - opera, do libretta Eugene' a Scribe' a. Wielkie sceny 

Gustaw ID, portret pędzla A. Rosi.ina. 

ensemblowe, efektowne finały, balet {galop z tej opery miał rychło 
stać się przebojem) - w którym brała udział ponad setka tancerzy, 
trzysta osób na scenie - to wszystko daje wyobrażenie o rozmachu 
dzieła i jego inscenizacji, któr~ uznano za ogromny sukces. 



Popularność opery Aubera nie pr:zes:zkod:ziła Giuseppe Verdiemu, 
gJY ten, maj'!c :zobo~:zania w neapolitańskim T eatro San Carlo 
- ro:zq4dał się :za nowym librettem, sięgn'!Ć właśnie po libretto 
Scribe a. Ale tu :zaczęły się IJo.eoty. Pr:zede wszystkim w Neapolu 
tworzył w tym czasie S averio Me.rcadante (bard:zo wówczas słynny, 
d:ziś :znów niesłusznie ...: jak o tym świadcz'! nagrania p!Jtowe -
:zapomniany kompozytor). On to właśnie był autorem „Regenta" 
- kolejnej opery wykorzystuj'!cej tragiczny epizod na balu w Sztok
holmie. Operę tę grywano ~gle :z powodzeniem i Mercadante 
wcale się nie cieszył :z :zaangażowania :zdolnego konkurenta :z eó_łnocy 
Włoch. Niektórzy historycy powiadaj'!, że właśnie intrygi ~rca
dantego ś~gnęły na Verdiego IJopoty cenzury. W operaJi Aubera 
i ~cadantego nie było w'!tpliwości, że ofur'! :zamachu jest osoba 
panuj'!ca, choć przyc:zynl :zemsty nie były przedstawione :zgodnie :z 
historyc:zll'! praw~; ~ ponowano tu bowiem w'!tek romansowy i 
:zazdrość o rywala. Ale w Neapolu cenzura była bard:zo ostrożna, 
wręc:z przewrażliwiona. I miała powody. uf stycznia 1858 r., na 
kilka dni pr:zed przybyciem Verdiego do Neapolu w ~:zku :z 
przy_g~towaniami _f.~~ „Balu ", w Paryżu dokonano :zamachu 
na Naroleona lll . ..Zamachowiec Orsini, który r:zucił bombę, 
dokona tego w momencie, gdy cesarskaJara udawała się właśnie 
do opery. Zamach był bezskuteczny. l-ł'óźniej, na jego miejscu, 
aby uczcić cudowne o~enie, Napoleon ID polecił :zbudować nowy 
gmach operowy, Palais Garnier, stoj'!cy po d:ziś d:zień). Tr:zeba 
traf u, że w operze, do~d :zd'!żał cesarz, akurat miano dawać slJadankę 
- wieczór galowy na c:ześć barytona, Jeana Etienne'a Massola. W 
akcie pierws.:2"111 miał _bE „ Wilhelm T dl" Rossiniego, a w drugim ... 
fragment „{;ustava lll" Aubera. Nie można b}rło dopuścić do 
skandalu i cesarzowi, któ:y dopiero co us:zedł :z życiem, pokazywać 
na scenie królobójstwo! .Zaczęto pośpiesznie :zmieniać program. Ju
bJat Massol ro:zpac:zał, bo tracił popisowe sceny. Z trzecim aktem 
g_alówki nie było lepiej: er:zewid:ziano fragmenty „Marii Stuart" 
SchJlera. Znów nader niewłaściwy w tych okolicznościach temat.„W 
końcu program jakoś tam posklejano, ale popularna opera Aubera 
:zesrla :z ałis:za na kilka lat. Gdy wrócih w 1861 r. całość akcji 
przeniesiono do Hs:zpanii, a :zamiast prawdziwego króla Szwecji na 
scenie wysąpił ks~żę Gonzaga. 

Wracajmy jednak do Neapolu i opery Verdiego. Antonio Somma, 
librecista Verdiego, pracuj'!cy na tilicie Scribe' a, nazwał operę 
„Zemsta nosi maskę", aktję umieścił w S:zc:zecinie, na dworze księcia 

pomorskiego. Cenzurze tego było :za mało. Niespełna rok wcześniej 
Jokonano :zamachu na Ferdynanda II, króla Obojga Sycylii (nie 
lubiany król nosił wd:zięc:zny przydomek „re bomba"). A gJY Verdi 
:zjawił się w Neapolu świeżo po :zamachu w ~a~yżu, pośpiesznie 
:zaż'!dano akceptacji dalszych :zmian. Be:z :zgody V erdieqo dokonał 
ich miejscowy _eoeta, Domenico Bolognese. "Wysmażył tekst nie 
maj'!<I nic wspólnego :z oryginałem (:zmieniono dwie trzecie orygina
łu). Opera nosiła tera:z tytuł „Adelia degli Adimari", akcję przenie
siono w wiek XIV i chodziło w niej o walki gibelinów :z gwelfami 
na terenie Florencji. Verdi odmówił :zgody na tak daleko posunięt'! 
ingerencję. Doszło do procesu, który wygrd kompozytor, otr:zymuj'!c 
rekompensatę pieniężll'!· Ostatecznie jednak prapremiera „Balu ma
skowego" Verdiego odbyła się nie w Neapolu, lec:z w T eatro 
Apollo, w Rzymie, 17 lutego 1859 r. i stała się wielkim triumfem 

Broń Ancbrstroma i jego maska, któr~ podobno król zerwał z twarzy zamachowca 

natycluniast po smale oraz strój, w którym wys~pJ Gustaw III na tragicznym 

balu maskowym. 

Ze zbiorów Muzeum Nordyckiego. 



kompozytora. Ale i tu nie obeszło się bez zmian tekstu. Jak wiemX, 
miejscem akcji „Balu" w jego ostatecznej wersji Si} okolice Bostonu ( ! ) , 
RiccarJo nie je.st królem SzweJów, lecz gubernatorem prowincji i 
księciem (królobójstwa na scenie w tym czasie unikano już skrupu
latnie). Ulryka pozostała czarowniq, inJiańskiego albo murzyń.skieg<? 
plemienia. (I en fakt umożliwił bez mała sto lat później występ na 
scenie M.etr~o1litan Qpera, 5 stycznia 1955 r. pierwszej czarnoskórej 
~lewaczce. Dyla to Marian .AiiJerson, która wcieliła się w postać 
Ulryki). Długa Jroga libretta „Balu maskowego" prrywioJła więc 
wreszcie operę aż Jo Ameryki Północnej. 
A w Neapolu, w maju' tego samego roku, kiecły oJbyła się prapre
miera „Balu", Jokonano kolejnego, tym razem skuteczne_go, zamachu 
na F erdynanJa II, króla - bombę, zaś właśnie oJ Sycylii GaribalJi 
rozpocz~ swój marsz na północ Włoch. Ale to już nie Jzieje 
„Balu maskowego" V erJiego. To epoka „Lamparta" LampeJusy. 

Ewa Janusz Łętowscy 

Verdi w latach 1850-tych. 
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Z nanUę<m,;CT ; uczerofć u=uCTa, wyrok Ponom •rtpty=y 
cpii~ z „Balu maskowego" najbardz!!J. Jojrzaly 
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wzór melodramatu,, 
V erdiowskiego po „Rigoletcie" i „ 1 'rubadurze . „Bal maskowy 

zes.r.~_la koloryrt romantyczny i tchnienie „ werystyczne" „Ris?letta " 
i „ 1 'rubadura" z akcentem Jramatycznym, spontaniczności·~, lekkości~, 
które V erJi· przej~} z teatru francuskiego (. . .). 
Wartkość, płyru:ość JI.s~ursu muzycznego charakteryzuj~ tę operę 
oJ pocz~tku do końca. W porównaniu z poprzednimi język muzyczny 
jest tu bogatszy i bardziej urozmaicony. Opera odcfy~a szerofu 
tchnieniem melodii, każde slowo staje się śpiewem, każda fraza jest 
zarysem śpiewnej linii, która biegnie bez rwania się oJ pocz~tku Jo 
I , " * li:onca . 
Ów „francuski akcent" to lekkość, ale i swoista elegancja mury-k.i 
„Balu maskowego", elegancja przejawiająca się n.ie tylko w dworskiej 
atmosferze otoczen.ia gubernatora, uosobionej najpełniej w n.ieco 
trzpiotowatej postaci pazia Oskara, .dla którego wz~rem 

11
bJ! n.iew~~

pliwie paź Cherubin z Mozartowskiego ,., Wesela Figara . Lekkosc, 
bpajmn.iej n.ie powierzchowną, odczuwa się zresztą w całej partyturze 
„.Balu maskowego". W muzyce zachowana jest idealna wprost rów
nowaga wzn.iosłości i lekkości, powagi i żartu, świateł i cien.i. Role 
czołowe przypadają tenorowi i sopranowi, a to wcale n.ie jest u 
Verdiego regułą. W ręcz przeciwn.ie: znaczn.ie częściej kierown.icza 
rola w rozwoju akcji dramatycznej powierzana była part.ii barytonowej, 
basowej czy - jeśli chodzi o gło,- żeńskie - .Jtowej. I tutaj zresztą 
zawiedziony . przyj~ci~, Re~to !_główna oś akcji~ jest ~arytonem, a 
przepowiedrue wrożki Ulryki (kontralt) popychają ak9ę do drama
tycznego rozwiązan.ia. UlrJka to w miniaturze Azucena z „ T ruba
dura", podobn.ie jak gubernator Riccardo jest uszlachetn.ionym odpo
wiednikiem Księcia z „Rigoletta". 
Muzyka „Balu maskowego" może być wzorem n.iemal zupełnej 
jednol.itości stylu. Mimo swego n.iewątpliwie kameralnego charakteru, 
obfituje w sceny zespołowe. Partia orkiestrowa jest bardziej niż 
kiedykolwiek dotąd u Verdiego potraktowana samodzielrue, barwn.ie 
i n.iezwykle starann.ie, ale n.igdy n.ie staje się krzykliwa, ani przez 
chwilę n.ie dominuje nad stroną wokalną. 
Doprawdy o muzyce tej opery mówić można tylko pozytywn.ie, bo 
i pomysłowość melodyczna zdum.iewająca świeżością, prostotą i przej

rzystosc formy idą w parze z~ znako~tym ~racowaniem s~cz~~
łów, a przy tym wszystko Jest lekkie, dowapne, eleganckie. Na 
wspomn.iane już elementy francuskości wpłynęły zapewne lata spędzo-

• Gatti C.: Verdi, Mediolan 1953 

ne przez Verdiego w Pa.ryżu. Gdy pisał dla Paryża - dostrajał 
się, wbrew własnym chęciom, do wymogów „ wielkiej opery". A 
tutaj, pisząc bardziej od innych kamer;by melodramat, 
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n.ie przestając 
ani na chwilę być sobą, stworzył coś „godnego Pa.ryża w głębszym 
sensie. Mimo sytuacji bardzo drama%cznych dominuje tu fu_yka, ale 
n.ie jest to „n.ieporadność dramatyczna kyków, pieśn.iarzy, debiutan
tów w dziedzin.ie opery. Jest tu też - można _b)' powiedzieć -
spojrzen.ie na bohaterów „przymrużonym okiem". Nie chodzi już o 
sam humor. Paź Oskar to uroczy trzpiot rówruez 1 w muzyce. 
„Groźn.i" przywódcy spiskowców, Samuel i Tom to ,rrawie że 
groteskowi i chwilam.i nawet _po prostu śm.ieszn.i „brzydcy chłopcy. 
A i sam główny bohater, szlachetny gubernator Riccardo, to równ.ież 
i pod względem muzycznym arbiter degantiarum. p rzr całej !ekkości 
jego partii dźwięczy w n.iej - gdy trzeba - nuta najbardz1e1 auten
tycznego uniesien.ia. ( ... ) 
P odziwiam7 m.istrzowski kwartet z „Rigoletta". Ale tutaj, w „Balu 
maskowym , n.iemal na każdym kroku, gdy tylko sytuac1a dramaty
czna się ustala, pojawia się tercet, kwartet lu~ kwintet, w którym -
i to z jakim m.istrzostweml - dawany jest wyraz przeciwstawnym 
uczuciom bohaterów. Nie wiadomo, co bardziej podziwiać: czy tercet 
w scen.ie przepowiadan.ia Ulryki, czy sławny kwintet po złowróżbnej 
przepowi~n.i, czy ,tercet po n.iespodzi~an~ nad_ej~ciu . Renata, czy 
też kwartet, w ktorym szyderstwa splSkowcow wiązą się z rozpac~ą 
Amelii i oburzen.iem rzekomo zdradzonego Renata, czy wreszae 
kwintet z ostatn.iego aktu, gdy paź Oskar przybywa z zaproszen.iem 
na bal u gubernatora. , 
Oto wreszcie wymarzone libretto, obfitujące w sytuacje dramatyczne, 
prawdziwy teatr, któremu kompozytor mógł dać stosowną muzykę! 
A przy tym wszędzie i n.iezm.iennie czuje się lekką rękę, która ze 
swobodą i pewnością splata kontrastujące partie, umiejąc zawsze wy
dobyć na plan .e_ierwszy to, co w danej cliwili jest najważn.iejsze. 
W partyturze „.Balu maskowego" ważn.iejszą niż dotychczas u V er
diego rolę odgrywa barwa brzm.ien.ia: wystąpien.iom pazia Oskara 
towarzyszy flet piccolo, Amelii - rożek angielski i wiolonczela, 
spiskowcom - niskie rejestry smyczków. Jednego tylko n.ie odnajdzie
my w tej partyturze: n.ie ma w n.iej ani śladu doktrynerstwa, akad;
mizmu, maniery. Raz jeszcze wspomn.ieć W}'Pada o „lekkiej ręce 1 

z jaką kompozytor w tej operze rzucał na papier prawdziwe skarby 
swych pomysłów. Raz też jeszcze wypada zauważyć, że „Bal mas
kowy" po z górą stu latach ma e._e!,ne prawo zachowania czołowej 
pozycji wśród wystawianych oper Verdiego. 



ANDRZEJ STRASZYŃSKI 
Kierownictwo muzyczne 

GRAY VEREDON 
Reżyseria i ruch sceniczny 

RYSZARD KAJA 
Sceno grafia 

MAREK JASZCZAK 
Kierownictwo chóru 

Asystenci reżysera: Dobrosława Gutek 
Waldemar Drozd 
Waldemar Stańczuk 

Asystenci scenografa: Bożena Smolec-Błaszczyk 
Ewa W oskowska 
Wanda Zalasa 

Inspicjenci: Urszula Rybicka, Andrzej Koperwas 

Akompaniatorzy-korepetytorzy: Elżbieta Zwierzchowska 
Maria Czerkawska 
Ewa Szpakowska 
Katarzyna Widera 

D yrygenci chóru: Elżbieta Kwiecień, Mai-el Jaszczak 

RICCARDO, hrabia Warwick - KRZYSZTOF BEDNAREK 
gubernator IRENEUSZ JAKUBOWSKI 

RENATO, oficer 

AMELIA, jego :i:ona 

ULRICA, wróżka 

OSCAR, paź 

SIL V ANO, marynarz 

- ZENON KOWALSKI 
ZBIGNIEW MACIAS 
RAFAŁ SONGAN 
ANDRZEJ SZKURGAN 

- ROMA OWSIŃSKA (gościnnie) 
KRYSTYNA RORBACH 

- JOLANTA BIBEL 
EW A S.2YMKIEWICZ 
JOLANTA ZIELIŃSKA 

- ANNA JEREMUS 
KATARZYNA NOWAK 
JOANNA WOŚ 

- RAFAŁ SONGAN 
JAROSŁAW WĄSIK 

SAMUEL} 
spiskowcy 

- BOGDAN KUROWSKI 
WŁADYSŁAW PODSIADŁY 

TOM - KAZIMIERZ KOWALSKI 
PIOTR MICIŃSKI 

- WIESŁAW PIETRZAK 
KR2YSZTOF DYTIUS 
(art. chóru) 
WOJCIECH STRZELECKI 
(art. chóru) 

- RYSZARD ADAMUS 
(art. chóru) 

CHÓR * ORKIESTRA 
Chór dziecięcy Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej przy uł. Sosnowej 

pod dyrel..cj~ Mirosława Kuchowicza 
Uc:zniowie Państwowej SzJ..oły Baletowej im. Feliksa Parnella „ 

Dyrygent - ALEKSANDER TRACZ 
ANDlµfJ STRA.Sn'ŃSKI 

Pierw.sza przerwa - 20 minut 

Druga przerwa - 15 minut 



AKTI 

O ds łon a pierwsza: Pałac gubernatora. N a porannej audiencji 
Riccardo przyjmuje podania i prośby. Wszyscy obecni odnosz~ się 
do gubernatora z szacunkiem i przyjaź~, z wyj~tkiem Toma, Sa
muela i innych spiskowców. Wieczorem ma się odbyć bal maskowy. 
Paź Oscar podaje gubernatorowi futę zafroszonych, gd:z:ie Riccardo 
z radoś~ zauważa imię Amelii, któr~ kocha. Ale jest ona żo~ 
jego najwierniejszego przyjaciela, Renata, który właśnie nadchodzi i 
ostrzega go przed knowaniami wrogów. Sędzia podaje Riccardowi 
do po4_isania dekret o wygnaniu wróżki Ulriki, trud~cej się cza
rami. To podnieca ciekawość Riccarda, który postanawia iść do 
wróżki w przebraniu. Renato chce iść z nim razem, aby go str:z:ec 
przed spiskowcami. 
O ds łon a drug a: N a uroc:_:z:ysku odbywa się t~emnic:z:y obrzęd, 
któremu przewodzi czarownica Ulrica. Nadchodzi R.iccardo w prze
braniu m~za i nie zauważony słucha, jak Ulrica wróży mary
narzowi Silvanowi, pomijanemu przy awansie, nagrodę i pi~dze. 
Riccardo wsuwa mu do kieszeni nominację na oficera i _p~ sumę 
pieniędzy. W chod:z:i Amelia. Ze swego ukrycia Riccardo dowiaduje 
się, że Amelia kocha _$0 także i pragnie, by Ulrica uleczyła j~ z 
tej grzesznej miłości. Czarownica radzi jej zerwać o północy jakieś 
tajemnicze ziele. Amelia odchodzi. Teraz nadchodz~ przebrani dwo
rzanie Riccarda. Riccardo każe sobie wróżyć i dowiaduje się, że 
wkrótce zginie gwałto~ śmier~ z ręki przyjaciela - tego, któremu 
pierwszemu poda rękę. W t~ chwili wbiega spóźniony Renato, 
niespokojny o be:z:pieczeństwo R.iccarda. Hrabia odruchowo wyci~ga 
dłoń na powitanie druha, co widz~c dworzanie cofaj~ się, zdjęci 
przerażeniem. Riccardo jednak śmieje się serdecznie z ich obaw. 

AKT II 

Po dzikiej okolicr noq b4dzi Amelia szukaj~c ziela, które ma j~ 
uleczyć z nieszczęśliwej miłości. Z oddali czuwa nad ~ Riccardo. 
Następuje spotkanie i oboje, nie mog~c ukrywać dłużej uczucia, 
wyznaj~ sobie miłość. Nadchodzi Renato, prag~c ostr:z:ec_guberna
tora przed maj~? nasąpić zamachem na jego życie. U stępuj~c 
prośbom przyjaciela Riccardo!ostanawia uciebć, przedtem jednak 
fr?'5i Renata, aby odprowadz · do miasta szczelnie osłonięt~ damę. 
W damie tej Renato nie poznał swojej żony. Ale na odchodz~cego 
r:z:ucaj~ się spiskowcy. Pośród zamieszania Amelia pada i odsłania 
twar:z:. Renato rozpoznaje j~ i zrozpaczony pragnie zemsty. Wiaro
łomna żona musi zg~ć. 



AKT ID 

O d ·sł o n a p ie r ws z a: Gabinet Renata. Nie przebacza on Ame
lii pomimo 1e1 zapewnień o niewinności. Amclia przed śmierci'ł 
pragnie ucałować swoje dziecko. Renato zgadza się - ca4 winę 
przypisuje Riccardowi i na nim przede wszystkim .e_ragnie wywrzeć 
zemstę. W chodz'ł spiskowcy. Dowiaduj'ł się, że .llenato cltce z 
nimi współdziałać, a rękoj~ szczerości ma być życie jego dziecka. 
Amelia własfi'ł r~ musi wyoąg_Il'łć kart.kę z nazwiskiem tego, kto 
zabije Riccarda. Los wskazuje .llenata. Sposobność zdarzy się na 
balu maskowym. 
O ds łon a drug a: Gabinet s'łsiaduj'łcy z sa.l'ł balow'ł w .eałacu. 
Z godnie z obo~zkiem i honorem Riccardo postanawia odesłać do 
Anglii Amelię i Renata. Z ciężkim sercem/odpisuje odpowiedni 
deket. Oscar przynosi list ostrzc:gaj'łcy _prze zamachem, maj'łcym 
nasąpić podczas balu maskowego . .lliccardo jednak lekceważy niebez
pieczeństwo i przebiera się w strój bal~~· 
O ds łon a trzeci a: Sala balowa. W tłum masek wmieszali się 
spiskowcy, a Oscar niediąi:r zdradził, w jakim przebraniu będzie 
gubernator. Gdy zjawia się .lliccardo, podchodzi do nie~ Amelia 
i błaga go o opuszczenie sali, gdzie czyb na niego śmierć. Zalodiani 
żegnaj'ł się i zapewniaj'ł o wzajemnych uczuciach. Riccardo zostaje 
rozpoznany i ginie z ręki Renata. Przed śmierci'ł wręcza zabójcy 
dekret dowodz'łcy, że nigdy nie splamił się zdrad'ł wobec przyjaciela. 



PREMIERA 
20 MARCA •993 

Znal.. łiterniay - Ryszard Kaja 
R.eJal..cja programu - Agnics:zb Smuga 
Recłal..cja tedmic:ina - Leszek Sochaaewsl..i 
Zdjęcie Graya V eredona i reprodulcje :zdjęć - Chwali.Jaw Ziełiń..J..i 

Wydawca - Teatr Wiell..i w Łod:ń 
NalJad - 5.ooo egz. 

PRZEDSTAWICIELSlWO 
TERENOWE 
Łódź, ul. Sienkiewicza 61 
tel. 32·81-69, 32-52-00 w. 44 
fax 32-79-24 

LABORATORIUM 
FOTOGRAFICZNE 
Łódź, ul. Narutowicza 811 O 
.EMPiK · tel.11ax 32·21-94 

Kodak 

ZAPRASZAMY 
DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG : 

o wywołujemy filmy barwne i slajdy 
o wykonujemy odbitki 

na najwyższym światowym poziomie 

MOŻESZ U NAS KUPIĆ: 

O filmy KODACOLOR GOLD, 
KODAK EKTACHROME i inne 

O baterie KODAKA 
o kasety video KODAKA 
o aparaty fotograficzne KODAKA 
o torby fotograficzne 
o albumy do zdjęć 
O koszulki z napisem KODAK EXPRESS 
o odczynniki chemiczne do fotografii 

czarno - białej 

FOTO-WORLD 
A JOINT VENTURE 

WITH KODAK 



Jesteśmy ze wszech miar ... 

Uniwersalni! 
• Atrakcyjna oferta asortymentowa 
• Atrakcyjne 'formy sprzedaży 

(również na raty - bez oprocentowania) 
DOM TOWAROWY 

UNIWERSAL tel. 
81-89-20 
fax. 
84-91-86 
tlx. 
88-62-60 

godz. otwarcia: - w poniedziałki 13-20 
- wtorki-piątki 8-20 
- soboty 9-16 

ZAPRASZAMY! Łódź, pl. Niepodległości 4. 

POL-KAUFRING Sp. z o.o. 
Oddział Terenowy w Łodzi 
ul.Sienkiewicza 61 
tel.32-81·69 

327924 



Ze zb1orow 

Działu Dokumentacji 

ZGZASP 

TEATR WIELKI W ŁODZI 
Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź 

Telex 884500 TWLP L 

Kasy Teatru czynne codziennie w godz. 12.oo-:i9.oo 
tel. '3'3-77-77, '3'3-99-60 
Przedsprzedaż biletów odbywa się codziennie z wyjątkiem niedziel 
i świąt ·na 15 dni naprzód. Bilety można rezerwować telefonicznie. 
Zamówienia zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów, 
tel. '3'3-'31-86, '3'3-99-60 w. 122. 


