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Giuseppe Verdi, syn ubogiego oberżysty ze wsi Le Róncole, odległej
o 3 kilometry od prowincjonalnego miasteczka Busseto, urodził się

roku 1813, będącym również rokiem uro-dzenia Ryszarda Wagner-a.

Dorn, W którym urodził się Verdi

Twórczość tych wielkich kompozytorów ozna-cza dwa niezależne świa-
ty muzyki operowej drugiej połowy XIX w. Wagner był — jeśli spró-
bować ująć to złożone zagadnienie w .kilku słowach — twórcą dramatu
muzyczne-go., podczas gdy Verdi stworzył operę dramatyczną. I jeszcze
jedno nie ulega wątpliwości, iż z «całego (pokolenia kompozytorskiego
drugiej połowy XIX w. jedynie Ver-di był istotnie godnym partnerem
mistrza z Bayreuth. Partnerem zupełnie niezależnym, idącym własną
drogą, realizującym inne cele i ideały. Zapewne obydwaj byli dziećmi
romantyzmu, ale romantyzm włoski posiadał jakżeż odmienne oblicze
od niemieckiego. Wagner i Verdi — to kontrastowo różne tempera-
menty artystyczne, różne charaktery tswórc-ze, dwa odmienne, czerpiące
z innych tradycji „warisztaty” kompozytorskie, dwa lb'ie-gunowo różne
świat-opoglądy i dwaj kontrastowo różni ludzie.
Verdi był niewątpliwie w równym stopniu włoski, jak Wagner nie-

miec-ki. Twierdził, iż „gdy geniusz narodu nie uwidacznia się wyraźnie
w muzyce, jest ona pozbawiona uroku i wartości.”.
T'eatr był jego żywiołem. I to też jest „włoskim rysem” w portrecie

muzycznym Verdiego — bowiem w operze widział idealne połączenie
„narodowych” zam'iłowań swych rodakow do muzyki i teatru. Znane
jest powiedzenie Verdiego: „Nasza muzyka, w odróżnieniu od niemiec-
kiej, kżtórej symfonie żyją w salach koncertowych a kwartety przeni-
kają domieszkań prywatnych —— ma swoją siedzibę w teatrze”.
Rossim nazwał młodego Verdiego, robiąc aluzję do politycznych akcen-

tów, których jest wiele w„ pierwszych operach twórcy „Rigoletta” —
„kompozytorem w hełmie” (compositore in casco). Istotnie, w młodości
swej .był Verdi w całym tego słowa znaczeniu artystą narodowym i to
w; politycznym sensie.
Są to lata pełne dramatycznego, patriotycznego napięcia. poprzedza-

jące zrzucenie przez Włochy jarzm-a austriackiej niewoli. Genialny syn
ludu włoskiego, Giuseppe Ver-di, staje się bohaterem muzycznym Risor-
gimenzta (włoski ruch narodowo-wyzwoleńczy; również nazwa czas-o-
pisma. „Risorg—imento” oznacza „zmartwychwstanie” wzgl. „wyzwole-
nie”.
Na murach i domach miast włoskich pojawiają się często słowa:

Viva VERDI! Świadczą „one nie tylko .o popularności kompozytora.
Posiadają ›bow'iem ukryty w literach sens polityczny, patriotyczny:
Viva V(ittoriov) E(manuele) R(e) D'I(talia). Tak więc nazwisko Verdiego
staje się symbolem, zakontspi-rowanym hasłem — zawołaniem włoskich
patriotów.
W muzyce ›Oper młodego Verdiego wiele jes-t „patriotycznych, płomien-

nych alqu'i. Słynny chór z opery „Natbuuch'odounozor”: „Va, pensiero snu
ali dorate” (Wzlatuj myśli na złotych skrzydłach), pewne ustępy
w „Lombardozykaoh” i „Ernanim” — wywołują patriotyczne demon-
stracje publiczności włoskie-j, które osiągną swą kulminację w czasie
rzymskiej prapremiery „Bitwy pod Legnano" (1849).
Nazwisko Verdiego znane jest już w całych Włoszech. Ale dopiero

„Rigoletto”, (1851) „Trubadur” (1853) i „Trawiata” (1853) przyniosą



kompozytorowi sławę europejską i światową. Za „Aidę” (premiera
w r. 1871), napisaną na uroczystość otwarcia Kanału Suezkieg-o otrzy-
muje cd chedywa Egiptu, Izmaiła Paszy, zawrotne na owe czasy ho-
norarium W wysokości... 150.000 franków.
Syn biednego oberżysty z Roncole jest człowiekiem bardzo sław-

nym i bardz-o bogatym, chlubą swej ojczyzny.
Gdy zjednoczone Włochy odzyskują wreszcie upragnioną niepod-

ległość — Verdi, przyjaciel Cavoura i Manzoniego wycoiuje się zu-
pełnie z życia politycznego, znikają też w jego opera-ch akcenty po-
lityczne. Poszukuje librett pogłębionych psychologicznie, mówiących
«o sprawach ogólnoludzkich. Jako przedstawiciel rom-antycznego poko-
lenia żąda od librecistów, ›by stwarzali sytuacje dramatyczne i przed-
stawiali zdecydowane, wyrażnrie zarysowane charaktery oraz Wieiki-e na—
miętności.
W, życiu codzinnym był ujmujące ”prosty i skromny, niemal skryty.

Nie znosił .reklamy, gadulstwa dziennikarzy i recenzentów. Chętnie
przebywał w swej ,.ślicznej wiejskiej posiadłości Sant' Agata, dopusz-
czając jedynie nieliczne t-ową-rzystwo ludzi bliskich i przyjaciół.

„Casa di niposo” fundacja Verdi'ego

Niedługo przed śmiencią fun-duje dom dla starych artystów „Casa di
riposo” i zabezpiecza [fundację olbrzymimi legatami.
Jego pogrzeb, a był to zgodnie z wolą zmarłego „pogrzeb drugiej

klasy” — groomadzi 200000--czny tłum, pragnący oddać ostatnią posłu—

gę wielkiemu artyście i patriocie, genialnemu synowi ludu włoskiego.
Twórczość operową Verdiego, obejmującą 26 oper, podzielić można

na trzy okresy.
W pierwszym widoczne są jeszcze wpływy «Donizettiego i Belliniego,

ale niezwykły talent melodyczny oraz rytmiczny — dodają muzyce
młodego Ver-diego cech dramatycznych o większej sil-e oddziaływania.
Najważniejsze dzieła tego okresu, inspirowane w widoczny sposób prze-z
wydarzenia polityczne to: „Nabuchodonozor”, „Ernani” i „Bitwa pod
Legnano".
Drugi okres obejmuje opery, które przyniosły kompozytorowi mię—

dzynarodową sławę: ,.Rigollvetto”, „Trubadur” i „Traviata”. Dalsze to —
„Bal maskowy”, „Don Carlos” i „Ania”. Verdi Wprowadza do swych
oper technikę motywu przewodniego, wzbogaca harmonię i dzięki sub-
teinemu zróżnicowaniu obrazu dźwiękowego orkiestry, podnosi jej rolę
i udział w dramaturgii swych oper.
Ostatnie dzieła: „Otello-” i zdumiewające arcydzieło osiemdziesięcio-

letniego starca „Falstaff” nie tylko kończą, ale w całym tego słowa zna-
czeniu koronują twórczość oper-ową Verdiego. Otello — to ostatnia
konsekwencja wyciągniętą z dramatycznych możliwo-ści tkwiących _

w Włoskiej melodyce i w 'bel canto, zaś „Falstaff”, nieporównana „ka-
meralna. opera-buffa”, stwarza naiedościgły ideał, wywodzącego się
z włoskiej melodyki lekkiego, celnego w wyrazie i mistrzowskiego
w koncepcji parianda.
Dwa ostatnie ..arcydzieła Verdiego oparte zostały na dramatach

Szekspira, którego kompozytor uwieibiał i którego dzieła znał świetnie,
dzięki doskonałym włoskim przekładem. Libnetta tych Oper napisał
Anrigo Boito, kompozytor obdarzony wybitnym talentem literackim,
związany z Verdim w ostatnich latach jego życia serdeczną przyjaźnią.
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KŁOPOTY Z LIBRETTEM

Gdy W marcu 1850 zwrócił się do Verdiego dyrektor słynnego Teatro
Fenic—e W Wenecji z propozycją napisania opery — kompozytor poszuki-
wał włalśnie „nowych, wielkich, pasjonujących ź'śmżałych tematów”.

Wnętrze „Teatro Fenice” W Wenecji z .okresu premiery „Rigoletto”

Wybor Verdiegjo pada na dramat Wiktora Hugo pt. „Król się bawi"
(Le roi s'amuse). Wybór ten był nieco ryzykowny, ponieważ sztuka Hugo
cieszyła się «sławą „republikańskiej i antymonarchżstycznej” oo więcej,
paryska premiera zakończyła się burzliwą, jednoznaczną W intencjach
demonstracją publiczności. Po tym „skandalu” dalsze przed-stawienia
zostały przez ministra zawieszone.

Viktor Husgo autor dramatu „Le roi s'amuse”

Austryjacka cenzura okazała się równie nieprzej-ednana jak francuska.
Libretto-, :kztóre «opracował Francesco Maria Piave zostało ocenione jako
„odrażająco amoralne”. Verdi był zrozpaczony, ponieważ niieprzejednane
początkowo stanowisko «cenzury było równoznaczne z zerwaniem bardzo
korzystnego kontr-aktu. Właśnie do tej opery, siedemnastej z rzędu,
odnosił się ze specjalnym sentymentem, oceniając ją jako- najlepsze ze
swych dotychczasowych dzieł ovperorwych.
Rozpoczynają się perypetie z librettem, które mogły by posłużyć jako

temat do opery komicznej.



Francesco Maria Piave librecista „Rigoletta”

Dyrektor policji weneckiej, Carlo Martello, był niezależnie od skrupu-
latnie wykonywanego, nie nazbyt jed-mającego «sympatię rodaków cza-wo-

du, — ogromnym entuzjastą Verdiego. Starał się więc „uzgodnić inte-
resy sztuki z interesami państwa”. Jak wiadomo, jest to w pewny-ch
sytuacjach, — a polityczna sytuacja ówczesny-ch Włoch nie była prosta,
sprawą bynajmniej nie łatwą.
Zmieniono więc nazwiska bohaterów, pierwszoplanowe u Wiktora

Hugo postacie (zeszły teraz na plan drugi — słowem -— dokonano pracy
będącej sWoi-sty'm arcydziełem „twórczośc-i cenzorskiej”. Verdi, gdy ten
przysłowiowy „kamień” spadł mu wreszcie .z serca, rad nrie rad musiał
się «pogodzić, pod groźbą zerwania kontraktu, z „umoralniajacy-mi" za-
biegami dokonanymi na akcji i treści. Dowcipkowal nawet na temat tej
badz co bądź niezwykłe-j w dziejach opery współpracy kompozytora,
librecisty i dyrektora policji.
Nie należy więc zbyrt drobiazgowo porównywać sztuki Wiktora Hugo

z 'librettową przeróbką osobliwej „spółki autorskiej”: Piave-Martello,
wyłapywać różnic i jaskrawych rozbieżności, skoro to właśnie libretto,
podobnie jak większość librett posiadające liczne braki i „słabe stro-
ny”, — 'nie zamknęło operze drogi do światowej i trwałej popular-ności.
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MUZYKA

W czasie powstawania muzyki „Rigoletta" Verdi pisał w jednym
z listów: „Chcę jasno i wyraźnie stwierdzić, że mojej muzyki, niezależ-
nie od tego czy jest ona piękna czy Odrażająca, nie piszę tak sobie, od
ręki, lecz staram się nadać jej charakter”. Bard-zo cenna to wypowiedż,
zwłaszcza że fama głosi, iż kompozyt-or 'na-pisał ogromną partyturę tej
opery zaledwie w ciągu 40 dni.
W innym liście Verdiego czytamy: „Długie doświadczenie utwierdziło

mój sad o oddziaływaniu teatralnym, chociaż nie miałem poczatkow od-
wagi inaczej, niż częściowo go tylko wyrażać. Nie odważyłbym się na
przykład przed dziesięcioma lanty skomponować „Rigoletta” dzisiaj nato—
miast odrzuciłbym takie tematy jak „Nabuchodonozor”. ,.Foscari” itp.
Zawierają one wprawdzie przejmujące sceny, ale pozbawione różnorod-
ności wyrazu. Rozbrzmiewa w nich jedna jedyna struna; jeśli ktoś
chce, przyznaję że struna to bardzo podniosła, lecz zawsze ta sama-”.

Temat, charaktery i «sytuacje, nawet w tak skrupulatnie „przystrzyh
żonym” przez cenzora-literata libretcie — dały Verdiemu możn ość po-
ruszenia całego bogactwa strun wyrazowych jego muzyki. Ta nowa
w muzyce twórcy „Rigoletta” pełnia wyrazu dopomogła do pierwszego—,
pełnego wykrystalizowania styl-u ver-diowskiego. Wszystkie, wcale licz-
ne niedostatki libret'ta zakrywa i szczodrze wynagradza muzyka, inspi-
rowana zresztą przez wersję pierwotną, którą jeśli idzie o układ i na-
stępstwo scen opracował sam Verdi, pozostawiając libreciście jedynie
„ub-ranie treści w wiersze”.
Dla Verdiego głos ludzki jest zawsze głównym wyraziciele-m afektów.

Orkiestra współdziała, wprowadza akcenty sytuacyjne, ilustracyjne,
współtworzy atmosferę poszczególnych .scen —'—- lecz nigdy, jak to ma
miejsce u Wagnera, nie przejmuje prowadzącej roli. Nie—wyczerpane
i niezwykle w swej inwencji linie melodyczne partii wokalnych uner-
wiają i ożywiają tekst, nadając wagi nawet banalnym słow-om. Gdy
jednak prawda wyrazu wymaga, by słowo na chwilę otrzymało pry-
mat nad melodią, — kompozytor oznacza to dokładnie, umieszczając pod
danym fragmentem wskazówkę „declamato”.
Orkiestra nie tylko tworzy „bierne”, dostosowane do nastroju scen

tło, lecz np. w pierwszym obrazie, przez działanie kontrastami (swo-
bodne parlando. na tle rytmów tanecznych menucta) stwarza pełne
teatralnego wyrazu i napięcia sytuacje.
Verdi jest jeśli idzie o tradycję „bel canto”, wielkim reformatorem.

Impas maniery wynikłej z bardzo jednostronnej troski o nieskazitelne
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piękno rysunku melodycznego (często z zupełnym lekceważeniem treści
i wyrazu tekstu) i brawwrę «popisu wokalnego — wyprowadził na nowe
drogi dramatycznego wyrazu. Od śpiewaków wymagał bezwzględnie
dokładnego wykonywania tekstu muzycznego przy ścisłym przestrze-ga-
niu wskazówek kompozytora jeśl-i idzie o tempo, dynamikę i ekspresję,
nieraz przekładając wykonawcę o małym głosie lecz posiadającego
„teatralną inteligencję” — nad «olśniewające potęgą, skalą i techniką
głosy „gwiazd”.
Słynny kwartet z ostatniego aktu W którym Gilda, Magdalena, Ksią-

że i Rigoletto śpiewają partie różne wyrazowo, melondyczn-ie i tekstowo
jest wręcz genialnym przykładem dramatycznego ujęcia tradycyjnego
„ensemblu”. Wiktor Hugo, usłyszawszy ten kwartet w czasie paryskiej
premiery „Rigoletta” powiedział: „Gdybym mógł kazać przemawiać
w ten sposób czterem osobom w moich dramatach, by publiczność była
w stanie rozumieć ich słowa i uczucia — osiągnąłbym podobny efekt”.
Tnudno o bardziej przekonywujące słowa uznania!
Zdobyicze, odkrycia, inowacje i reformy Verdiego w dziedzinie „dra-

matycznej opery” zawarte W muzyce „Rigoletta.” są ogromne i wprost
zdumiewa pnostóta środków, którymi zostały zrealizowane, — zwłasz-
cza gdy uświadomimy sobie, że w tym samym czasie, po drugiej stro-
nie Alp, powstawały pierwsze, przełomowe w historii opery, skompli—
kowane i coraz bardziej g'igan-ty-czne partytury Wagnera („Tannh'źuser”,
„Lchengrin”, rozpoczęty „Pierścień Nibelunga”).
„Rigoletto” jest pierwszą operą Verdi-ego, ›która w triumfalnym po-

chodzie obiegła sceny europejskie. We Włoszech, aż do chwili wyzwo—
lenia, nie zyskała mimo „retuszów” Marteila sympatii cenzury i ukazy-
wała się pod różnymi tytułami jak „Visca-rdello”, „Clara di Perth”
i „Licnello”.
Warszawska premiera „Rigoletta.” (operę śpiewano po włosku) odby-

ła się w dwa lata po weneckiej prapremierze, w roku 1853. Tym razem
Warszawska Opera uprzed'ziła nawet Paryż,

Tekst programu: TADEUSZ MAREK
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TREŚC LIBRETTA

AktI
Czas i miejsce akcji: Mantua, wiek XVI.

_
Akt I (Obraz 1)

Projekt dekoracji Ireny Lorenstowicz

Książę Mantui, młodzieniec urodziwy i bez skrupułów, cieszy się
nieco dwuznaczną sławą uwodziciela. Zepsuty łatwym dzięki swej po—
zycji powodzeniem, bogaty, chętnie korzystający z usług gorliwych
dworzan, «dzieli beztrosko swój czas pomiędzy miłostki, polowania i za-
bawy.
Dzisiejszy wieczór wypełnia świetny bal. .Salę «zapełnia barwny tłum

gości. Młody gospodarz rozmawia z dworzaninem Borsą o pięknej nie-
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znajome-j, którą często spotyka W... kościele. Nie wie jednak kim jest
owa dziewczyna, «nie wie też, jak nawiązać z nią znajomość. Usłużny
Borsa wskazuje swemu panu zdobycz o wiele łatwiejszą: piękne, przy--
byłe na bal panie. Książę zainteresował się śliczną hrabiną Coprano. Jak
jednak traktuje to uczucie, poucza słuchacza pełna wdzięku ballada:
„Ta lub inna” (Questa o queclla...) Mąż hrabiny patrzy z niepokojem na
zaloty księcia, które mogą rzucić cień .nriesławy «na żonę, jego zaś
W oczach opinii ośmieszyć.
Nadworny [błazen księcia., garbus Raigoletto, spostrzega niepokój hra-

biego i bierze go za cel dla swych cynicznych «dowcip-ów. Bezczelność—

pewnego opieki książęcej Rigoletta nie zna granic. Ośmieszony Ceprano
poprzysięga zemstę znienawidzonemu przez wszystkich błaznowi.
Dworzanie opowiadają sobie po cichu niewiarygodną wprost plotkę:

odrażająco brzydki Rigolett-o ma piękną i młodą kochankę, która za-
zdrośnie wkrywa przed światem.
Następny zgrzyt mąci nastrój balu. Hrabia Monterone, cieszący się

powszechnym szacunkiem ~star~zec,'przybywa na bal wzburzony i rzuca
W twarz księciu, który uwiódł jego córkę, słowa pełne pogardy i gróźb.
Tragedia «ojca, któremu shańbiono ukochaną córkę, stanowi dla Rigo-
letta temat do nowych, cynicznych dowcipów i szyderstw. Książę wydaje
rozkaz aresztowania hrabiego. Ten, opuszczając salę balową, rzuca na
błazna przekleństwo.
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Uliczka W Mantui, przy której wznosi się pałac hrabiego
Cepnano i domek Rigoletta. Noc.

Akt I [(obraz 2)
Projekt dekoracji Ireny Loren-t.owicz

Błazen wraca z balu. Drogę zastępuje mu Sparafucile, oprysze-k, który
za odpowiednią zapłatą podejmuje się wszystkich łajdactw, do zbrodni
Włącznie. Rigoletto nie potrzebuje chwilowo jego usług, lecz na wszelki
wypadek zapamiętuje sobie jego nazwisko.
Cyniczny i brutalny Rigoletto zmienił się teraz nie do poznania. Tam,

na książęcym dworze, był wyzuty'm ze wszystkich ludzkich unczuć dwo—

rakiem, teraz, przestępują-c próg swego domu, jest czułym i kochają-
cym ojcem. W domu bowiem, pilnie strzeżona przez opiekunkę Giovan—
nę, przebywa jego «córka Gilda, która nie domyśla się hańbiącego za-
wodu voj-ca. J-ecst zupełnie odcięta «od kontaktów ze światem, mimo to,
chodząc W niedziele do kościoła, poznała przeliotnie pięknego studenta,
który jest W rzeczywistości osławionym księciem Mantui. Znajomość ta
wywarła «na [dziewczynie silne wrażenie. Gdy Rig-oletto na chwilę opusz-
cza dorn, zaniepokojony niezwykłym o tej porze hałasem na ulicy, ksią-
żę wkrada się na dziedziniec i W pięknych oszałamiający-ch słowach za—

pewnia naiwną Gildę o swej płomiennej miłości.
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Na ulicy rozgrywa się scena, będąca zalążkiem tragedii Rigoletta.
Namówieni przez hrabiego Ceprano dworzanie .księcia zapewniają błaz-
nia, 'iż przybyli po to, by uprowadzić dla swego pana piękiną hrabinę.
Rigolet-to przywykł od dawna ›do [tego rodzaju „za=baw”, nie tylko więc—
uwierzył, ale pozwolił sobie nawet zawiązać oczy 1 gorliwie pomaga
przy ustawianiu drabiny. Gdy wreszcie zrywa opaskę z oczu, jest już
za późno. Prawda, jatka natychmiast odkrywa, łamie go. Srtfraszli-we
i zasłużone przekleństwo hrabiego Montenore zaczyna się spełniać.

Akt II

Sala w pałacu księcia Mantui.

Projekt dekoracji Ireny Lorentowicz

Książę powraca z nocnej wycieczki bardzo przygnębiony. Dom
w którym mieszkała Gilda zastał pusty. Przypuszcza, że ktoś uprowa-
dził dziewczynę i grozi śmiałkowi zemstą. Ale oto rozbawieni dworza-
nie przynoszą niezwykłą wiadomość: uprowadzili rzekomą kochankę
Rigoletta fi ukryli ją w sypialni księcia. Książe natychmiast domyśla się
o kogo chodzi i spieszy do Gildy.
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Nadchodzi Rigoletto. Wszyscy obserwują jego zachowanie. Ale błazen
jest opanowany i próbuje nawe-t żartować. Z rozmów dworaków, niby
przypadkowy-ch, lecz dla niego przeznaczonych, domyśla się wnet całej
prawdy. Wyb-ucha rozpaczą i gniewem. Grozi i prosi, złotrzeczy i żebrze
o litość. Ale dworzanie, wśród nich hrabia Ce'prano, nie dają się wzru-
szyć. Zbyt wiele 'zniewag i obelg musieli znosić od znienawidzonego
błazna i teraz upajają się zemstą.
Z komnat książęcych dobiega krzyk Gildy. Za chwilę następuje prze-j-

mująoe spotkanie ojca i córki. Dworzanie, nasyciwszy zemstę, pozosta—
wiają ich samy—ch. Rigoletto zaprzysięga uwo—dzi-cielo'wi córki krwawą
zemstę. W tym momencie przez salę przechodzi hrabia Monterone, pro-
wadzony «przez straż książę-cą do więzienia. Zbyt póżno pojął Rigolett-o
ogrom wyrządzonej hrabiemu krzywdy. '

Akt III

Przedmieście Mantui. Oberża Sparafucile nad brzegiem rzeki
Mincio. Noc.

Projekt dekoracji Ireny Lorentowicz
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Spa'rafucile — oto ten, „który pomści hańbę Gildy. Rigoletto przy-
pomniał sobie nocne spotkanie z opryszkiem i postanawia skorzystać
z jego usług. Obmyślił 'szatański plan. Teraz przyprowadził córkę, aby
Wreszcie przekonała się naocznie, jaką wartość posiadają przysięgi
i zaklęcia kisięcia. '

Nadchodzi książę w przebraniu .i żąda od Sparaf-ucila «noclegu w jego
obskurnej, podejrzanej oberży. Książę, jak łatwo się domyśleć, jest
W pogoni za nową przygodą; W tym wypadku chodzi o siostrę .S'parafu-
oila, piękną i 'zalot'ną Magdalenę. Mimo .ni-e ulegającej już żadnej wąt-
pliwości niewierności księcia, Gilda kocha go nadal. Rigoletto poleca

„Kwartet” z ostatniego aktu „Rigoletta”w;g współczesnego drzeworytu

teraz córce powrócić do domu i przygotować się do podróży, sam zaś
pozostaje i wręcza Sparafucile pieniądze, zadatek za zamordowanie
oficera. O północy bandyta otrzyma resztę zapłaty, zaś Rigoletto —
worek kryjący zwłoki uwodziciela córki.
Tymczasem nad Mantuą rozszalała się burza, której sceniczną grozę

znakomicie potęguje współudział orkiestry i .naśladująceg-o zawodzenie
wiatru chóru.
Wino i przygoda zmęczyły księcia, który udaje się na spoczynek do

izde-bki na poddaszu oberży. Magdalena prosi brata, by darował życie
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pięknemu oficerowi. Zbir jest początkowo nieubłagany, potym godzi
się zamordować, jeśli nadarzy się okazja, jakiegoś samotnego nocnego
przechodnia i jego ciało zaszyć w worku. '

Zjawia się Gilda przebrana w męski strój, do konnej jazdy i słyszy
rozmowę Sparafucila i Magdaleny. Jej decyzja jest krótka: poświęci
Własne życie, by uratować księcia. Puka do drzwi oberży i odważnie
idzie na spotkanie śmierci.
0 północy przybywa Rig-oletto. Wręcza bandycie resztę należności

otrzymując wzamian worek kryją-cy straszliwą zawart-ość. Nim jednak
zdecydował się zepchnąć ofiarę Sparfucile w fale rzeki, dobiega go swa-
wolna piosenka księcia o niewieście-j zmienności uczuć. Rażony nagłym
podejrzeniem Rigoletto rozwiązuje worek i rozpoznaje zwłoki G-ildy
Sztylet, który miał przebić serce księcia, zabił córkę błazna. Wypełniło
się przekleństwo hrabiego Monterone Rigoletto poniósł za swe występki
najstraszliw'szą karę. *
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ORKIESTRA:

I SKRZYPCE:
Edmund Sieja — konce-rml.
Janusz Kucharski — koncertm.
Mieczysław Halik — koncem-tm.
Cze-sław Lewandowski
Anna Szponko
Krystyn-a Huzarska
Gwidon Bela
Zbigniew Schmidtchen
Antoni Morzykowski
Franciszek Przystupa
Stanisława Filipczak
Sabina Kostyra
Sławomir Jankowski
Czesława Małowi—eczka
Waldemar Turalski
Leon Liskowski
Krzysztof «Szamuowski
Jerzy Sadowski
Wiesław Bąkowski

II SKRZYPCE:
Kazimiera Petry
Feliks Pająk
Leonid Spiro
Toma-sz Kokot
Stanisław Czajkowski
Zygmunt Marciuch
Roman Ciarkows'ki
Mieczysław Duszyński
Aleksander Syrrtoft
Czesław Landy
Józef Stonkus

ALTÓWKI:
Józef Banaś
Zygmunt Garbarski
Antonina Wiśniowska
Karol Mika
Jarosław Lawrance
Józef Laskowski
Janusz Wojnicki
Jerzy Roziewicz
Hubert Pniewski
Ksawery Stanicki

WIOLONCZELE:
Jerzy Węsłavmski — koncer-tm.
Marian Raczak — koncertm.
Janusz Klekowski
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Jerzy Ługiewicz
Zygmunt Kulas
Sławomir Klemt
Zygmunt Bebrysz
Tadeusz Zawada

KONTRABASY:
Zdzisław Marczyński
Henryk Wołłowicz
Józef Frey
Marian Płaza
Jan Jasiński
Stanisław Karpiński
Bogdan Boczkowski

FLETY:
Tadeusz Wołoszyn
Henryk Bartnikowski
Andrzej Wojakowski
Monika Wieczyńska
Zdzisław Bieńkowski

OBOJE:
Ludwik Szymański
Marian 'Szwarczyńscki
Jerzy Kwaśnia'k
Mieczysław Mazurek

ROŻEK ANGIELSKI:
Józef Klukowsgki

KLARNETY:
Jerzy Lubisze—wski
Zdzisław Błaszkiewicz
Marian Smolis
Roman Chrusszzcz

BAS-KLARNET:
Andrzej Burzyński

FAGOTY:
Romuald Arndt
Ryszard Paciorkiewicz
Benedykt Górecki
Janusz Wiśniewski
Franciszek Krowicki

KONTRA-FAGOT :

Edward Błach

WALTORNIE :

Michał Pankowski
Roman Matuszewski
Aleksander Wal-czak
Józef Niziński
Jan Mikszto
Tadeusz Kielak
Józef Szyport
Zdzisław Gó-rny

TRĄBKI :

Ryszard Kupiecki
' Jan Rydelek
Józef Semik
Władysław Szuksztel
Stanisław Lenkiewicz

PUZONY:
Tadeusz Tuzin'owsłki
Marian Szymański

Jan Borkowski
Henryk Snarski
Michał P-raworski

TUBA:
Stanisław Czerwiec

HARFA:

Iva Ślehtowa
Teresa Szułowicz
Regina Ru-żkowa

PERKUSJA:
Stefan Bin-der
Barbara Rutkowska
Ryszard Gubała
Antoni Tenc'za'r
Barbara Załoga

Inspektor Orkiestry
JAN RYD—ELEK
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CHÓR:

Kierownicy chóru:
STANISŁAW NAWROT
KAZIMIERZ KORD

Korepetytor chóru
WACŁAW KASZTELAN

Anna Bieńkowska
Alicja Birnska
Barbara Choj eekra
Maria Czarnecka
Alina Dąbrowska
Anton-ina Dutkiewicz
Maria Domańska
Zofia Filepowicz
Lucyna Gilska
Helena Globie
Irena Górska
Józefa Górska-Beb-rysz
Janina Gornis'iewicz
Jadwiga Gromulska
Irena Ivzbreeht
Halina Jankowska
Antonina Janiszewska
Danuta Kaczorówna
Janina (Kasprzak:
Halina Kępińska "

Mar-ia Kołodziejska
Stanisława Kwaśnik
Janina Kwiatkowska
Anna Less
Barbara LUbESIńSkG.
Barbara Ł-aW'oeWi-c-z
Kirysty'na Ługiewicz
Halina Maciejewska
Teresa Maj-Jarzębska
Janina Małujło
Krystyna Marc-inkówna-

Grzegorzewska
Barbara Mroszczyk
Halina Nossek
Wanda Nowak
Krystyna Owczarzak
Maria Pietrzak
Janina Rataj
Krystyna Sadowniczy
Helena Salrnawska
Teresa Sawicka
Maria Seroczyńska
Halina Skalska
Zofia Sosnowska
Halina Szumska
Zuzanna Szamowska
Wiesława Urban

Alicja Wojtas
Barbara Zielińska-Czerbnia'k
Renata Zielińska
Zbigniew Adamski
Hipolit Arcichowskri
Eugeniusz Chmielewski
Jan Chmielewski
Klemens Czekała
Władysław Dłużniewski
Dymitr Dubrowski
Zbigniew Grabowski
Zenon Gruszka
Zdzisław Guzowski
Ryszard Iliński
Edward Jabłoński
Tadeusz Jarzębski
Marian Josicz
Cze-sław Kaczkiełło
Stanisław Kacprzak
Władysław Kazrbowiajk
Kazimierz Kasparek
Tadeusz KtlJimkowsaki
Jarosław Kluczyk
Tadeusz Korpas
Kazimierz Krawczyk
Stefan Krusiewicz
Stanisław Kuczewski
Józef Kusiakowski
Wiesław Kuźmi-ak
Władysław Lewandowski
Zdzisław Lichowski
Edward Magry't-a
Jerzy Maicherczyk
Leopold Matusiak
Antoni Mika
Borys Mularczyk
E'dward Najda
Rozcisław Niewiarowski
Wincenty Nowakowski
Marian .Pęciński
Józef Pila/rski
Zygmunt Przybyłowski
Marian Rajzer
Roman Saar
Antoni Skomorucha
Witold Sosnowski

.Michał St'ojek
Ludwik Szul
Jarosław Szulc
Antoni Wyd-ra
Michał Xinxo
Zbigniew Zalewski
Edzmund Zapała
Inspektor chóru i

MARIAN PĘCINSKI
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BALET:

Kierownik baletu
RADSSA KUZNIECOWA

Pedagodzy baletu:
Prof. LEON WÓJCIKOWSKI
EDWARD SOBLSZEWS'K-I

Korepetytorzy baletu: .
JERZY SMIOCZYNSKI
TADEUSZ BŁACHNIO

Barbara Andrzejaczek
Barbara Bar-ska
Marta Bokota
Aleksandra Borsch
Krystyna Bukowska
Danuta Chrościewi-cz
Irena Cieślikówna
Mariquita Compa
Bożena Gadzińska
Barbara Gierałtowska
Olga Glimkówna
Elżbieta Ja'noń
Bartbara Kasprowicz
Bożena Kociołkowska
Ryszarda Kołtuniak
Krystyna Kor-da
”Hanna Korkozowicz
Jadfwiga Kos't'rzemska
Irena Kowalówna
Lidia Kow-cz
Mari-a Krzyszkowska
Wiesława Latkowska
Barbara Leśniewska
Irena Ładowska
Barbara Mazurowna
Krystyna Mazurówna
Irena Mrówczyńska
Teresa Nikodem
Olga Oleszkiewicz
Wiesława Olkiewicz
Barbara Piekarska
Stanisława Selmówna
Elżbieta Spratek
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Krystyna Stankiewicz
Maria Surowiak
Hanna Szajewska
Sabina Szatkowska
Danuta Szorcówna
Alina Tomaszewska
Jolanta Willkońska
Halina WitkoWska '

Barbara Włodarczyk
Hanna Wopińska
Henryka Zwienzówna
Mieczysław Bagiński
Witold Borkowski
Marek Braziewi-cz
Stanisław Cywiński
Jerzy Dan
Benon Dymecki
Stanisław Dziuk
Marian Florkowski
Wacław Gaworczy-k
Henryk ~Giero~ _

Zbigniew Juchnowski
Bog-dan Kamiński
Zbigniew Kilińaski
Stanisław Kowalski
Jeremi Kunicki
Franciszek Lewandowski
Feliks Malinowski
Ludwik Małecki
Ryszard Majka
Czesław Met-te
Zdzisław Panoszewsnki
Bolesław Pnocner
Zygmunt Sidło
Kazimierz Skrzypkowski
Janusz Smoliński
Zbigniew Strzałkowski
Grzegorz Strzelczyk
Stanisław Szymański
Wojciech Wiesiołłowski
Jerzy Wlazło
Bogusław Wolczyński

Inspektor baletu
BARBARA KASPROWICZ

Kierownik techniczny
FRANCISZEK PIETRZAK

Brygadier maszynistów Światła sceny
PIOTR TROJANOWSKI JERZY MORAWSKI

Kierownik rekwizytami ' Kierownik garderób
STANISŁAW SUŁKOWSKI ALOJZY

,
SK-WARSKI

. .
£

Kier. pracowni malarskiej
KONSTANTY PĘKALSKI

Kier. pracowni stolarskiej
FELIKS ZIELINSKI

Kier. pracowni modelatorskiej
STEFAN KĄKOL

Kier. pracowni krawieckiej
damskiej
TERESA M.I'SIERE-WIC'Z

Kier. pracowni krawieckiej
męskiej
JAN ROTUSKI

Kier. pracowni szewskiej
CYRYL ROJEK

Kier. pracowni perukarskiej
IGNACY SOBCLZYNSKI

Kier. pracowni modniarskiej
IRENA PIOTROWSKA

Kier. pracowni tapicerskiej
BOLESŁAW SOŁTYSIAK

Kier. pracowni ślusarskie]
JÓZEF CHMIELEWSKI

Kier. pracowni kwiaciarskiej
MAnRIA STRZELECKA

Kier. pracowni farbiarskiej
inż. WIESŁAW KALINOWSKI
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