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„FAUST" NA OPEROWEJ SCENIE 

Podanie o doktorze Fauście, to podobnie, jak historia Don 
Juana, czy antyczny mit o Erosie i Psyche, jedna z owych 
legend, które będąc ubranym w baśniową formę wyrazem 
ogólnoludzkich dążeń i tęsknot wyrosły niejako ponad epokę 
w której powstały pojawiając się w różnych środowiskach 
i różnych okresach historycznych. I ciekawą jest rzeczą obser
wować, jak każda z tych legend rozmaicie przekształca się 
w czasie, jak każda epoka wprojektowuje w nie własne treści 
ideowe przystosowując nawet postaci bohaterów do swych po
trzeb. Największe zaś przemiany przechodziła chyba właśnie 
postać Fausta, który z autentycznego zresztą, żyjącego w 
Niemczech w pierwszej połowie XVI wieku półteologa, a pół
alchemika parającego się modną wówczas i nie tylko zre5ztą 
wówczas „wiedzą tajemną", stał się stopniowo profesorem uni
wersytetu, wynalazcą sztuki drukarskiej, wreszcie przedsta
wicielem najszczytniejszych dążeń ludzkości, prometejskiego 
pędu wzwyż, tytanicznego buntu przeciw ustalonemu porząd
kowi rzeczy, buntu, który prowadzi bohatera aż do paktu 
z szatanem. 

Fascynująca postać Fausta bardzo prędko wykroczyła po
za ramy legend ludowych stając się już w drugiej połowie 
XVI wieku przedmiotem opracowania literackiego w drama
cie Marlowe'a. Wyrazicielem idei oświecenia stał się Faust w 
dziele Fryderyka Lessinga, zaś prometejskie porywy roman
tyzmu ucieleśniły się w monumentalnej tragedii Goethego. 
Również konflikty naszej, współczesnej epoki zdołał ogarnąć 
temat faustowski we wspaniałej książce Tomasza Manna pod 
tytułem „Doktor Faust" oraz w filmie Rene Claira wyświetla
nym w Polsce pod tytułem „ U rok sza tana". 

„Faust w muzyce" - to temat, któremu poświęcić by mo
żna obszerne, parotomowe studium, tak wiele dzieł muzycz
nych, podobnie zresztą jak literackich i malarskich, narosło 
wokół legendy o doktorze Fauście. 



Warto zauważyć, że pierwszym kompozytorem, który od
ważył się wzbogacić tragedię Goethego oprawą muzyczną, był 
Polak - książę Antoni Henryk Radziwiłł (1775-1833), namie
stnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Skomponował on w 
latach 1810-1831 potężną, liczącą 25 części partyturę, wyda
ną drukiem w roku 1835. Dzieło to, wykonywane początkowo 
we fragmentach, w całości zaś w tymże roku w Berlinie, cie
szyło się odtąd dużym powodzeniem także za granicą. 

Wcześnie zainteresowali się Faustem wielcy twórcy ro
mantyzmu: już w roku 1829 osiem scen muzycznych podług 
„Fausta" napisał Hektor Berlioz, naówczas jeszcze 25-letni 
młodzieniec, w czasie swych studiów muzycznych. 15 lat póź
niej w trakcie podróży koncertowej poprzez Pragę Czeską 
i Wiedeń począł Berlioz kontynuować pracę nad „Faustem"; 
w Budapeszcie prawdopodobnie powstał efektowny Marsz wę
gierski osnuty na temacie autentycznej pieśni żołnierzy rewo
lucyjnej armii Rakoczego, a po powrocie do Francji, w paź
dzierniku 1846 :roku, ukończył Berlioz całość dzieła nadając 
mu - rzecz ciekawa - postać nie opery, lecz kantaty drama
tycznej przeznaczonej do wykonania estradowego. Oczekiwał 
wielkiego triumfu. Niestety spotkał go zawód. Pierwsze wyko
nanie „Potępienia Fausta" w Paryskiej Operze Komicznej od
było się przy widowni zapełnionej zaledwie do połowy. Na
stępnego wieczoru również sala świeciła pustkami. 

Dopiero w kilka lat po śmierci Berlioza zmarłego w 1869 
roku - „Potępienie Fausta" odnosić zaczyna jeden sukces za 
drugim. Czy stało się tak dlatego, że romantyczny duch dzieła 
Berlioza odpowiadał specjalnie nastrojom i tęsknotom pokole
nia urodzonego po roku 1830, czy alatego, że temat faustowski 
spopularyzowany ogromnie przez powstałą w międzyczasie 
operę Gounoda stał się bliski ówczesnej publiczności, czy też 
zaważył tu szczęśliwy pomysł ubrania berliozowskiej kantaty 
w formę sceniczną wbrew pierwotnym intencjom jej twórcy -
dość, że fala powodzenia wyniosła nagle „Potępienie Fausta" 
wysoko, dając mu przewagę nawet nad innymi, autentycznie 
już operowymi dziełami Berlioza, jak „Benvenuto Cellini", 
„Trojanie", czy „Beatrycze i Benedykt". Szczególnie wspania
łe triumfy odnosiło „Potępienie Fausta", wystawione jako ope
ra w roku 1902 na scenie teatru w Monte Carlo z udziałem 
najsławniejszych ówczesnych artystów - sopranistki Nellie 
Melby i polskiego tenora Jana Reszke. 

Robert Schumann napisał w latach 1844-1853 monumen
talne oratorium „Sceny z Fausta"; Franciszek Liszt skompono-
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wał w latach 1854-1857 Symfonię „Faust", której trzy pierw
sze części są muzyczną charakterystyką trojga bohaterów dra
matu: Fausta, Małgorzaty i Mefista. 

Pierwszym jednak utworem sceniczno-muzycznym opar
tym na Fauście Goethego była włoska opera francuskiej kom
pozytorki Angelique Louise Bertin (1805-1877) Fausto, wy
stawiona, zresztą bez powodzenia, w Paryżu w roku 1831. 

Krótko po niej powstały na ten temat dwie opery: w ro
ku 1834 belgijskiego kompozytora Augusta Peellaerta (1793-
-1876), a w roku 1837 Włocha Luigi Gordigianiego (1806-
-1860). Kilkanaście lat później niemiecko-angielski kompozy-
tor Wilhelm Meyer-Lutz (1822-1903) napisał operę „Faust 
i Małgorzata". 

Jedynym zaś „Faustem" operowym, którego libretto opar
te było dosłownie na nie zmienionym (lecz skróconym) tekście 
dramatu Goethego, była wystawiona w Monachium w 1887 ro
ku opera Heinricha Zi::illnera (1854-1941), która jednak nie 
odniosła większego sukcesu (wznowiono ją tylko czterokrotnie 
w Niemczech, ostatnio w 1929 roku). Na początku naszego stu
lecia kompozytor niemiecki Alfred Bruggemann (1873-- 1944) 
napisał trylogię faustowską złożoną z trzech oper: „Doktor 
Faust", „Małgorzata" oraz „Faust i Helena". Z trylogii tej (li
bretto napisał sam kompozytor) deski sceniczne ujrzała jedy
nie „Małgorzata", którą wystawiono jeden raz w mediolań
skiej La Scali w roku 1910. Nieco większe powodzenie miała 
opera sławnego w swoim czasie włosko-niemieckiego pianisty
-wirtuoza a zarazem awangardowego na tamte czasy kompozy
tora Ferrucio Busoniego (1866-1924) „Doktor Faust'', jego 
ostatnie i najlepsze dzieło, którego zresztą nie zdążył ukoń
czyć. Operę dokończoną przez F. Jarnacha, wystawiono w 
Dreźnie w 1925 roku i wznowiono jeszcze potem na kilka sce
nach niemieckich. Jedną z ostatnich oper opartych na drama
cie Goethego jest „Faust i Helena" (1940) francuskiego kompo
zytora Mare-Andre Souchay (ur. 1906). Ten sam temat opra
cował w 1949 roku w formie opery radiowej pt. Helena i Faust 
kompozytor francuski Andre Jolivet. 

Znacznie dawniej jeszcze dużą sławę zyskał sobie „Mefi
stofeles", włoskiego kompozytora (a po matce Polaka ... ) Arriga 
Boito. Premiera tej opery w mediolańskiej „Scali" w dniu 
5 marca 1868 roku stała się swojego rodzaju sensacją, wywo
łując tak gwałtowne demonstracje i starcia zwolenników oraz 
przeciwników kompozytora, że potrzeba było aż interwencji 
policji dla przywrócenia spokoju w teatrze. Opera ta, w której 



~ 

jednoczą się po trosze wpływy Verdiego i Ryszarda Wagnera, 
ustępuje z pewnością pod względem melodyjnego uroku „Fau
stowi" Gounoda, stanowi za to znacznie wierniejsze odbicie dzie
ła Goethego. Libreciści Gounoda bowiem ograniczyli się w swej 
pracy jedynie do pierwszej części Goethowskiego „Fausta", wy
łączając z niej w dodatku cały szereg istotnych elementów tak, 
że w rezultacie treścią opery stał się niemal wyłącznie wątek 
miłości Fausta i Małgorzaty. Boito natomiast zbudował libret
to swej opery na całości tragedii Goethego, starając się w mia
rę możności zachować tak charakterystyczny dla niej pier
wiastek filozoficzno-mistyczny. Na pierwszy plan wysunęła się 
u Boita postać Mefistofelesa, który nie jest tu, jak u Gounoda, 
jakimś podrzędnym wysłannikiem piekieł, diabłem z podań lu
dowych, lecz raczej samym Lucyferem, księciem ciemności, 
władcą wszelkiego zła, który potęgą swą przeciwstawia się na
wet Bogu. Odpowiednio do treści dzieła, również i pod wzglę
dem muzycznym partia Mefistofelesa jest w operze Boita po
traktowana poważniej i znacznie szerzej rozbudowana, niż 
u Gounoda. Daje też ona wspaniałe pole do popisu znakomi
tym artystom-śpiewakom, wśród których najświetniejsze kre
acje stworzyli w tej partii wielki Teodor Szaliapin oraz polski 
bas Adam Didur. 

Największą jednak i w pełni zasłużoną światową sławę 
zdobyła sobie wystawiona po raz pierwszy w Paryżu 19 mar
ca 1859 roku opera Charlesa Gounoda. 

Pierwsze projekty napisania muzyki do goethowskiego 
„„Fausta" snuł Gounod już w 1938 roku, kiedy jako dwudzie
stoletni młodzieniec, laureat przyznanej mu przez paryskie 
Konserwatorium tak zwanej „nagrody rzymskiej" przebywał 
we Włoszech, między innymi w Neapolu i na uroczej wyspie 
Capri. 

Ostatecznym impulsem stało się zamówienie ze strony dy
rektora paryskiej Opery, Carvalha, który raz jeszcze podsunął 
Goundowi temat od dawna już obmyślany przez kompozytora. 
Ukończone w 1858 roku dzieło osiągało coraz świetniejsze suk
cesy i weszło na stałe do repertuaru największych teatrów 
operowych. Doskonałe wyzyskanie sytuacji scenicznych, świet
na, zespolona z akcją dramatyczną instrumentacja, a przede 
wszystkim niezwykła melodyjność i śpiewność zyskały „Fau
stowi" zasłużone, do dziś niesłabnące powodzenie. Po mistrzo
wsku opracowane partie wokalne, nie wpadające w pustą wir
tuozerię, a jednak pozwalające wykonawcom w pełni zabły
snąć walorami swej sztuki, pociągały najznakomitszych arty-



stów-śpiewaków, jak Adelina Patti, Nellie Melba, Battistini, 
Caruso, Titta Ruffo, czy Szaliapin. Wspaniałe sukcesy odno
sili też w „Fauście" artyści polscy - przede wszystkim feno
menalne rodzeństwo Reszków: „J an, Edward i Józefina, dalej 
Marcelina Sembrich-Kochańska, Janina Korolewicz-Waydowa, 
Tadeusz Leliwa, Adam Didur, niezapomniany odtwórca partii 
Mefista i wielu innych. 

Warto może jeszcze wspomnieć, że „Faust" Gounoda jest, 
poza Moniuszkowską „Halką", jedyną operą, która właśnie w 
Polsce na deskach Opery Warszawskiej osiągnęła imponującą 
liczbę tysiąca przeszło przedstawień. 

JÓZEF KAJ\TSKI „ 
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AKTi 
Jest noc. Stary mędrzec, doktor Faust, siedzi samotny w 

swej pracowni, zatopiony w posępnych rozmyślaniach. Ogar
nął już całą dostępną człowiekowi jego epoki wiedzę i dostrze
ga teraz jej nicość, czuje daremność swych badań, bezużytecz
ność wysiłków (monolog Rien! en vain j'interroge). Nie ocze
kując już nic od życia, Faust postanawia przekroczyć próg 
śmierci i sięga po kielich z trucizną. W tej chwili jednak zza 
okna dobiega chóralny śpiew, sławiący piękno budzącej się 
natury w świtający właśnie dzień wielkanocny. Samobójcze 
myśli odstępują mędrca, lecz ogarnia go żal za utraconą mło
dością, za nieznanymi radościami i rozkoszami. W chwili osta
tecznej rozpaczy Faust wzywa szatana. I oto zjawia się wy
słannik piekieł - Mefistofeles. Ofiaruje on Faustowi boga
ctwo, sławę i potęgę. Faust ·jednak pragnie tylko - młodo
ści ... Szatan przystaje, lecz w zamian żąda duszy Fausta po 
jego śmierci. Gdy mędrzec waha się, Mefisto w czarodziejskim 
zwierciadle ukazuje mu wizję pięknej Małgorzaty, obiecując 

jej miłość. Faust, oczarowany, zgadza się na warunki Mefista 
i podpisuje podsunięty cyrograf (duet O merveille!). 
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AKT li 
Poza murami miasta rozpoczęła się zabawa ludowa z oka

zji świąt Wielkanocy. Studenci śpiewają wesołą pieśń o wi
nie, żołnierze - o zdobywaniu serc dziewczęcych, dziewczęta 
kokietują chłopców, starsi obywatele spacerują nad brzegiem 
rzeki. Żołnierze mają właśnie wyruszyć na wojnę. Jeden 
z nich, Walenty, martwi się, iż musi zostawić swą siostrę, Mał
gorzatę, samą i bez opieki (aria Avant de quitter ces lieux). 
Jego przyjaciel, student Siebel, obiecuje czuwać nad Małgo
rzatą. Nadchodzi Faust. teraz już piękny młodzieniec. Towa
rzyszący mu Mefisto wprasza się wnet do wesołego grona, in
tonując pół wesołą, pół szyderczą Pieśń o Złotym Cielcu (Le 
veau d'or), następnie zabawia zebranych wróżbami, wreszcie 
uważając, iż wino, które piją zebrani, jest zbyt niskiego ga
tunku, zamienia je na szlachetne. Walenty domyśla się, kim 
jest tajemniczy elegant, i gdy Mefisto wznosi ironiczny toast 
ku czci jego siostry, porywa za broń i rzuca się na intruza, 
lecz miecz jego łamie się nagle w powietrzu. Widząc, że tajem
niczy przybysz rozporządza siłą nieczystą, Walenty i jego to
warzysze odwracają swe miecze rękojeściami do góry - przed 
wyobrażonym w ten sposób znakiem krzyża szatan ustępuje. 
Wśród zebranych ukazuje się Małgorzata. Faust zbliża się do 
niej, ofiarowując swe towarzystwo, jednak młoda skromna 
dziewczyna odtrąca zaloty obcego mężczyzny. Zabawa trwa da
lej - akt kończy się słynnym Walcem . 

i 
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AKT Ili 

W ogrodzie przed domem Małgorzaty zjawia się zakocha
ny w niej Siebel, by złożyć na progu wiązankę kwiatów (aria 
Faitez-lui mes aveux), które jednak więdną natychmiast pod 
wpływem tajemniczej siły. Świeżość przywraca im dopiero po
kropienie wodą święconą. Nadchodzi Faust i Mefisto. Szatan, 
drwiąc ze skromnego bukieciku Siebla, oddala się, pozostawia
jąc Fausta jakby nieco zmieszanego spokojem i urokiem nie
winności, jakim tchnie to ustronie (aria Salut! demeure chaste 
et pure), i powraca po chwili ze szkatułką pełną wspaniałych 
klejnotów. To będzie prezent Fausta dla Małgorzaty. W ser
cu Fausta odzywają się szlachetniejsze instynkty, waha się 
przed zrealizowaniem swych pragnień, lecz Mefisto nie daje 
mu czasu do namysłu i odciąga w głąb ulicy, bo oto zbliża się 
Małgorzata. Zasiada ona przy kołowrotku, śpiewając starą 

Pieśń o królu z Thule, myśli jej jednak zajęte są wciąż pięk
nym cudzoziemcem, który próbował zbliżyć się do niej pod
czas zabawy. Znajduje bukiecik Siebla, a następnie skrzynkę 
z klejnotami, w które stroi się z dziecinną radością, nie prze
czuwając, jakie pokusy kryje w sobie ten skarb (aria „z klej
notami" Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir). Gdy teraz 
zjawia się Faust z nieodstępnym Mefistem, słodkie jego słowa 
bez trudu już torują sobie drogę do serca młodej dziewczyny. 
Mefisto zabawia jej przyjaciółkę, starą plotkarkę Martę, nikt 
więc nie przeszkadza młodym. Szatan rzuca czar na kwiaty, 
aby rozkwitły i wonią swą upoiły ich zmysły (inwokacja Il 
etait temps). 

Zapada zwolna noc, Małgorzata żegna Fausta - do jutra. 
Jednak Mefisto zna dobrze tajemnice serc dziewczęcych. Za
trzymał doktora niedaleko domu. Niedługo czekają - w oknie 
stanęła Małgorzata, wzywając ukochanego. Faust biegnie ku 
niej i wdarłszy się na balkon, znika w ciemnościach izdebki. 
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AKT IV 
Odsłona 1. Faust rychło opuścił Małgorzatę. Małgorzata 

chce szukać ukojenia w modlitwie, lecz i w kościele zjawia się 
przy niej Mefisto - wypomina utraconą niewinność i budzi 
coraz straszniejsze wyrzuty sumienia. Małgorzata próbuje złą
czyć swój głos ze śpiewem wiernych w kościele, lecz gdy Me
fisto znów brutalnie przerywa jej modlitwę, pada zemdlona. 

Odsłona 2. Przy dźwiękach marsza powracają z wojny 
żołnierze (chór Gloire immortelle). Z ostrożnych, pełnych wa
hania słów Siebla dowiaduje się Walenty smutnej prawdy 
o siostrze. Zjawienie się Fausta, który nie mógł oprzeć się 
chęci ujrzenia raz jeszcze Małgorzaty, i szydercza serenada, 
jaką śpiewa pod jej oknem towarzyszący Faustowi Mefisto 
(Vous qui faites l'endormie), dopowiadają Walentemu resztę. 
Wyzywa więc do walki uwodziciela, jednak broń Fausta, wspo
maganego przez szatana, rani go śmiertelnie. Odtrącając z po
gardą pomoc Małgorzaty, która przerażona odgłosem walki 
wybiegła z domu Walenty umiera, przeklinając swą występną 
siostrę. 
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AKT V 
Odsłona 1. Jest tajemnicza Noc Walpurgii. Na dzikim od

ludnym uroczysku, na znak szatana, przed oczami Fausta zja
wia się roztańczony korowód najpiękniejszych kobiet. Wśród 
nich - nimfy, Wenus, bachantki, Junona, Erynia i erynie 
w otoczeniu faunów roztaczają przed oczyma Fauna erotycz
ny świat zmysłów i rozpasania. Lecz Faust powraca wciąż my
ślą do swej jedynej miłości. 

Odsłona 2. Na pół obłąkana z rozpaczy Małgorzata, oskar
żona o zbrodnię dzieciobójstwa, wtrącona została do więzie

nia. Mefisto, wykradłszy klucze dozorcy, wprowadza Fausta 
do jej celi. Głos kochanka na chwilę przywraca Małgorzacie 
przytomność; gdy jednak Faust namawia ją do wspólnej 
ucieczki, nieszczęśliwa zdaje się już go nie słyszeć. Mefisto 
nagli do pośpiechu - dzień zaczyna wstawać i lada chwila 
miasto będzie się budzić. Małgorzata odtrąca jednak pomoc złe
go ducha, odtrąca również Fausta, i z gorącą modlitwą na 
ustach umiera. „Potępiona" - woła Mefisto triumfalnie. „Zba
wiona" - odpowiada z góry niebiański chór. I oto podczas 
gdy szatan wraz z Faustem zapadają się w piekielne czeluście, 
wyzwolona dusza Małgorzaty unosi się ku niebu. 

wg przewodnika operowego Józefa Kańskiego 
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Obecna realizacja opery „Faust" Gounoda jest debiutem 
artystycznym młodego malarza-scenografa, Jana Bernasia, ab
solwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Opera Bał
tycka stworzyła znakomite warunki, w których możliwy jest 
debiut scenograficzny mego utalenowanego młodego kolegi 
i ucznia. 

Obejmując patronat nad pracq artystyczną Jana Bernasia, 
pragnąłbym nawiązać do tej linii artystycznej opieki jaką 
przed laty otaczał młodych ludzi teatru profesor Kar.ol Frycz, 
wielki wychowawca plejady scenografów naszego trzydziesto
lecia. Byłem uczniem prof. K. Frycza, który patronował moim 
pierwszym realizacjom teatralnym. Dzisiaj przychodzi czas, 
w którym wzorem mego znakomitego nauczyciela, prezentuję 
państwu przedstawiciela nowego pokolenia artystycznego. 
Czynię to z tym większym przekonaniem, że w jego młodzień
czych pracach malarskich, w rozumieniu wielości zagadnień 
estetycznych i kulturowych, składających się na ostateczny 
obraz spektaklu, odnajduję bliskie mi pojmowanie teatru. 

Subtelna malarskość scenografii mojego młodego kolegi, 
wydaje mi się ze wszech miar godna zaprezentowania teatral
nej publiczności. Warsztat twórczy artysty cechuje bogactwo 
inwencji, harmonijnie zespalającej zrozumienie stylu epoki 
z umiejętnością tworzenia własnego nastroju scenicznego. Ten 
nastrój ukazany przy pomocy środków plastycznych zawiera 
w sobie ładunek swoistego romantyzmu. Jest to romantyzm 
impresyjny wywodzący się z atmosfery kultury francuskiej 
XIX w. z kręgu wodza romantyków Victora Hugo. Mało zna
na twórczość malarstwa Victora Hugo, o wielkich walorach 
plastycznych - odbija się subtelnym echem w scenografii 
gdańskiego „Fausta" zarówno w formie jak i konstrukcji. Jest 
to więc świadomy powrót współczesnego artysty do epoki 
w której powstało dzieło Gounoda. 

Zamysł obecnej inscenizacji przybliży nam czas roman
tyzmu i atmosferę w jakiej przed ponad stu laty odbyła się 
w Paryżu światowa prapremiera opery „Faust" Ch. Gounoda. 

ANDRZEJ MAJEWSKI 
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• • •· . • • i ZESPÓŁ SOLISTO W ŚPIEW AKOW i 
: : 
i Anna Bartoszyńska i 
+ Leokadia Borowska + 
+ Anna Dębińska : 
: Elżbieta Gałuszyńska + 
+ Teresa Sandurska + 
: Alina Kozłowska : 
+ Helena Mołoń + 
+ Magdalena Nysler + 
+ Zofia Paluchowska : 
: Bożena Porzyńska + 
+ Jadwiga Rossa + 
• Urszula Szerszeń-Małecka : 
: Stefania Toczyska + 
+ Halina Wojtowicz + • • • • i Czesław Babiński i 
+ Zbigniew Borkowski + 
+ Stefan Cejrowski : 
: Henryk Czujkowski + 
+ Jerzy Dąbrowski + 
: Józef Figas i 
+ Jan Gdaniec 
+ Marek Kalisz 
: Franciszek Kokot I + Jan Kusiewicz 
+ Wojciech Lewandowski 
+ Jerzy Podsiadły 
: Kazimierz Sandurski 
+ Kazimierz Sergiel : 
: Florian Skulski i 
+ Zdzisław Suski 
+ Jerzy Szymański 
: Antoni Tempski i 
+ Paweł Trzebiatowski 
+ Franciszek Warecki 
: Maciej Wójcicki : 

: : 
: Korepetytorzy solistów: : 

: Urszula Kulkowa Dorota Czerny + i Laura Popławska Grażyna Siegmilller i . ~ T+++++++++++••••••••••••••••++++••••••••••••••T 
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l i 
: CHOR OPEROWY i 
: . 
: Kierownik Chóru - WIESŁAW CZERSKI : 
: Dyrygent chóru - KAZIMIERZ SKRZYŃSKI : 
: Korepetytor - HENRYK SPYCHAŁA : 
: Inspektor Chóru - ZDZISŁAW SZLA WSKI : 

i Soprany Teno r y i 
: Jadwiga Bielawska Edward Bykowski t 
i Rozwita Deptulska Józef Danielczyk + 

Stanisława Gibczyńska Jan Dobrzyński + 
Kornelia Gonera Jerzy Gurzyński i 

ł 
Jadwiga Korzeniowska Krzysztof Konowalski 
Katarzyna Kalka Konstanty Kulka : 
Urszula Kamińska Erwin Miszker 
Urszula Krasnowska Waldemar Myśliński : 

i Cecylia Leszczyńska Ryszard Ratuszny + 
Krystyna Lupińska Michał Sywec : 

+ Felicja Manikowska Grzesław Wielikaniec + 
+ Halina Massalska Jan Szatkowski + 
+ Anna Naruszewicz Mieczysław Dubrawski : 
: Michalina Podbilska i + Marta Szeleszkiewicz 
+ Regina Zienkiewicz 
: Wiesława Krasnowska + 
• • i B;!.SY + 

Alty : 
+ Stanisław Adamczyk + 
+ Czesława Andersz Zdzisław Barbużyński + 
+ Halina Bartkowiak Jerzy Budnik : 
: Władysława Filipiak Jerzy Dunajski + 

i Ursz~la Glasenapp Marian Ellwardt + 
Gabriela Iwor Stanisław Kamiński : 

+ Zdzisława Jungowska Tomasz Kalisz + 
+ Barbara Kordulska Bogdan Łukaszewski + 
+ Alicja Krzyżanowska Kazimierz Nowiński : 
: Ewa Kulawianka Zdzisław Szlawski + 
+ Jolanta Poznakowska Kazimierz. S~aniucha + 
+ Mana Radula Michał ZeJms : 
+ Irena Snarska + 
: Anna Węgrzyn-Sliwińska + 
+ Anna żagiel! + 
: Maria Lewandowska : 

t : 
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ZESPOI. BALETU POiFB 

Kierownik baletu 
i choreograf 
Pedagog baletu 

- JANINA JARZYNóWNA SOBCZAK 

- WIERA PIETROWNA ŁOGWINA 
(ZSRR) 

~ Choreograf - ZYGMUNT KAMIŃSKI 
- KRZYSZTOF RZESZOT 8 Inspektor baletu 

8 Primabalerina 
0 

Alicja Boniuszko 

P ierwsi soliści 

Joanna Górska 
Oksana Kowalówna 
Ewa Napiórkowska 
Wanda Tillert 
Andrzej Bujak 
Zygmunt Jasman 
Bronisław Kropidłowski 

Soliści 

Dagmara Graezer 
Ewa Henke 
Jacek Jakimiak 
Janusz Jakubowski 
Zygmunt Kamiński 
Gustaw Klauzner 
Leonard Rybicki 
Krzysztof Rzeszot 
Jerzy Sidorowicz 
Henryk Sliwa 
Marceli Żędzianowski 

Koryfeje 

Antonina Gienca 
Krystyna Grześkowiak 
Regina Hallen 
Ewa Hirszband 
Róża Korzeniowska 
Halina Krygier 
Zofia Poświatowska 
Izabella Zub 
Barbara Wybierała 
Danuta Żurawska 
Armand Bazaniak 
Jacek Drozdowski 

Zespół 

Iwona Bazaniak 
Ewa Cząstka 
Maria Domagalska 
Ewa Hoppe 
Teresa Jania 
Krystyna Kasyna 
Elżbieta Lewicka 
Ewa Pawlak 
Iwona Piotrowska 
Barbara Jakubowska 
Elżbieta Wilewska 
Andrzej Jałoszyński 
Rajmund Nirewicz 

Korepetytorzy baletu: 

Mariusz Rosiński Elżbieta Piskorska 
K onrad Leppek § 
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ORKIESTRA PAŃSTWOWEJ OPERY BAŁTYCKIEJ 

Kierownik Artystyczny i I Dyrygent: ZBIGNIEW CHWEDCZUK 
Dyrygenci: ZBIGNIEW BRUNA 

ZBIGNIEW DROSZCZ 
Inspektor Orkiestry: HENRYK NIEMIRO 

Skrzypce 
Tadeusz Kochański 

(koncertmistrz) 
Wojciech Szmaj 

(koncertmistrz) 
Franciszek Bujalski 

Jerzy Kucał 
(koncertmistrz) 

Wiesław Jeziorny 
Alicja Komszczyńska 
Henryk Niemiro 
Michał Mleńko 
Irena Zielińska 
Jerzy Słodkowski 
Kazimierz Stein 
Władysław Adamowicz 
Maria Langowska 
Jerzy Malecki 
Wacław Butowski 
Bronisław Brochocki 
Marla Krzemińska 
Barbara Turkowska 
Aleksandra Marczyńska 
Stefan Osterczy 
Wojciech Skowroński 
Mariola Frąckowiak 
Stanisław Kosiorek 
Edward Stachnik 

Altówki 
Mieczysław Smllgln 
Jerzy Wojtkowski 
Kazimierz Mańkowski 
Krystyna Lejman 
Piotr Budny 
Jan Kopczyński 
Krzysztof Serweta 
Andrzej Murowanieckl 

Oboje 
Romuald Buczkowski 
Józef Raatz 
Jerzy Czapor 

Rożek angielski 
Henryk Chrapkowski 

Klarnety 
Władysław Swiercz 
Ryszard Swiercz 
Jan Zaręba 
Janusz Haller 

Bas-klarnet 
Marek Rajnowskl 

Fagoty 
Benedykt Radula 
Mirosław Stracewskl 
Eugenia Raatz 

Kontrafagot 
Jerzy Pawłowski 

Waltornie 
Tomasz Tylewskl 
Wojciech Cabańskl 
Hubert Szczypiorski 
Eugeniusz Woronln 
Leon Brzostek 
Leonard Gajewski 

Trąbki 
Józef Stachnik 
Franciszek Tabaszewskl 
Alicja Artwińska 
Szymon Pawłowski 
Zygmunt Ziętek 

Puzony 
Roman Wachowski 

Wiolonczele Marian Stefanowicz 
Andrzej Fiiar (koncertmistrz) Jan Konkel 
Janusz Swlłlo (koncertmistrz) b 
Franciszek Pokornleckl Tu Ja Ul ki 
Karol Baryła erzy atows 
Tadeusz Tomczak 
Danuta Andrzejewska 
Jan Firlej 
Paweł Pędrasik 

Kontrabasy 
Zdzisław Piotrowicz 
Stanisław Rosiek 
Roman Skurzyński 
Wanda Mierzicka 
Alicja Zielińska 
Maciej Langa 
Stansław Zuoel 

Flety 
Ryszard Klaman 
Adam Łazarewicz 
Jarosław Kazlńskl 
Mieczysław Kwiecień 

Perkusja 
Marian Szymański 
Bronisław Rugienis 
Wacław Wiśniewski 
Bernard Jastrzębski 
Elżbieta Pawłat 
Zenon Elert 

Harfa 
Anna Bachleda 

Fortepian 
Urszula Kulkowa 

Organy 
Henryk Spychała 

Korektor fortepianów 
Władysław Oglęckl 
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o o o o o o o o o o B ZESPOŁ TECHNICZNY B 
o o g Kierownik techniczny - Krzysztof Bumbul g 
O Kierownik pracowni - Tadeusz Stachowski O B dekoracji i kostiumów B 
B Kierownik sceny - Czesław Wierzbicki § 
B Kierownik światła - Bronisław Ciba B 
o o 
O Kierownicy pracowni: O 
o o 
O perukarskiej - Halina Wasielewska O 
o o 
O stolarskiej - Bronisław Rapicki O o o 
O modelarskiej - Barbara Kasprzak O o o 
O malarskiej - Zbigniew Olobry O o o 
O krawieckiej damskiej - Krystyna Wasiewicz O 

B krawieckiej ihęskiej - Władysław Mielczarek B 
o b . . l " o O o uwmczeJ - Ha ma Sadowska O 
o . o 
O Rekwizytor - Jan Walerzak O 
o . . o 
O Modniarka - Genowefa CzarnoJan O 

B Farbiarka - Zofia Backiel B 
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AKTUALNY REPERTUAR 

B. ASAFIEW 

G. BIZET 

A.BLOCH 

F. CHOPIN 

P. CZAJKOWSKI 

G. GERSHWIN 

CR.GOUNOD 

J. HAYDN 

M. KARŁOWICZ 

- FONTANNA BAKCZYSARAJU 

- CARMEN 

- GILGAMESZ 

- SYLFIDY 

- JEZIORO ŁABĘDZIE 

- AMERYKANIN W PARYŻU 
- BŁĘKITNA RAPSODIA 

- FAUST 

- APTEKARZ 

- ODWIECZNE PIESNI 

R.LEONCAVALLO -PAJACE 

C. MILLOCKER - STUDENT ŻEBRAK 

L. MINKUS - DON KICHOT 

ST. MONIUSZKO - FLIS 
- STRASZNY DWÓR 

M. MUSORGSKI - BORYS GODUNOW 

F. NOWOWIEJSKI - LEGENDA BAŁTYKU 

G. PUCCINI - MADAME BUTTERFLY 
- TOSCA 

G. ROSSINI -- CYRULIK SEWILSKI 

C. SAINT-SA~NS - SAMSON I DALILA 

J_ STRAUSS - NOC W WENECJI 
- PIERWSZY WALC 
- ZEMSTA NIETOPERZA 

K. SZYMANOWSKI - KRÓL ROGER 

G. VERDI - RIGOLETTO 
- TRAVIATA 

\ 
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