
PAŃSTWOWA 

OPERA 

I FILHARMONIA 

BAŁTYCKA 

• 



PAŃSTWOWA OPERA I FILHARMONIA 
BAŁTYCKA 

GDAŃSK-WRZESZCZ, 

AL, ZWYCIĘSTWA 15 

DYREKTOR 
ZBIGNIEW MAKUSZEWSKI 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 
ZBIGNIEW CHWEDCZUK 

KIEROWNIK BALETU 
JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK 

BELA BARTOK 

ZAMEK 

SINOBR01DEGO 

PREMIERA 81 

30 STYCZNIA 1972 



Razem z Fallą, Janaćkiem i Szymanow
skim Bartek zaliczany jest do grupy kom
pozytorów „narodowych" XX w., którzy 
dążyli do osiągnięcia artystycznej synteiy 
elementów nowoczesnej techniki z tworzy
wem muzycznym melodii ludowych. Jest 
jednym z nielicznych twórców XX w., 
którzy do chodząc do indywidualnego stylu, 
potrafili równocześnie dać propozycje pew
nego uporządkowania stylistycznego w 
sensie ogólniejszy m. Elementy folklory
styczne uległy w muzyce Bartoka zespole
niu z j ęzykiem artystycznym jako mate
riał motywiczny, nie zaś jako czynnik 
wpływający na konstrukcję formalną. 

Bartok stworzył własny, oryginalny (choć 

nieradykalny) j ęzyk harmoniczny. bogaty, 
zróżnicowany, lecz utrzymany zc..wsze w 
porządku tonalnym. Terenem szczególnej 
wynalazczości jest u niego kolorystyka 
dźwiękowa: niezwykle subtelna, wyrafino
wana wrażliwość na barwę dźwięku po
zwoliła Bartokowi osiągnąć fascynujące 

efekty (np. II część I Koncertu fortepia
nowego, Muzyka na instrumenty strunowe, 
perkusję i czelestę, III i IV Kwartet 
smyczkowy). Charakterystyczna właściwość 
warsztatu kompozytorskiego Bartoka, to 
technika motywiczna (specyficznie Barto
kowskH linia melodyczna budowana jest 
z rwących się krótkich motywów), która 
rzutuje nawet na szczególnie uprzywilejo
waną przez kompozytora linearność w or
ganizacji materiału dźwiękowego. W za
kresie metrorytmiki Bartok pozostawił 

wiele niezmiernie interesujących realiza
cji, rozwiązań konstruktywnych dla roz
woju współczesnej techniki metrorytmicz
nej. 

„Przewodnik Koncertowy" 
(T. Chylińska, S. Haraschin, B. Schaffe~) 



W marcu 1911 roku w czasie spotkania 
towarzyskiego w gronie przyjaciół usłyszał 
Bela Bartok dramat poety węgierskiego 

Beli Balazsa „Na Zamku Ksi !':cia Sinobro
dego". Utwór ten wywarł na Bartoku sil
ne \vrażenie; zarówno jego tematyka, jak 
i forma pobudziły muzyczną wyobraźnię 

tak dalece, że z miejsca zdecydował się na 
pisanie opery. 
Praca trwała pół roku. 
Stara legenda o Księciu Sinobrodym, któ
ry mordował wszystkie swe kolejne żony 
- znana głównie z „Baśni minionych cza
sów·· (16 97) Charles 'a Perraulta - zyskała 

w ujęciu Balazsa zupełnie nową, alego
ryczną postać . Zamek z tajemniczymi 
drzw iami, których Sinobrody nie chce 
otworzyć przed ukochaną kobietą, symbo
lizuje duszę mężczyzny pełną tajemnic 
tragiczną w ostatecznej prawdzie. 

Treść dramatu Balazsa idealnie odpowia
dała osobowości Bartoka i jego artystycz
nym w~·maganiom. Zawarty w dramacie 
problem etyczny i psychologiczny - nie
naruszalność tajemnych skrytek w duszy 
człowieka - musiał być szczególnie bliski 
Bartokowi, z natury zamkniętemu w so
bie. 

Surow a brutal r. o ś ć scener ii i użytych sy m 
boli łatwo znalazła drogę do jego wyobraź
ni dźwi c; kowej. 

Baśniowość libretta inspirowala go ponad
to do nadania s wemu dziełu stylu drama
tycznej ballady. 

Objawia się to w pierwszym rzędzie \\" 
melodyce opery, której surowość i po
wściągliwość - na prwkór XIX-wi <> cznym 
tradycjom opero,vym - jest chyba najbar
dziej uderzającą cechą stylu „Zamku S i
nobrodego„. Nie trudno też dostrzec jej 
źródło: jest nim najstarszy folklor węgier
ski, jego cec hy skalowe i interwałowe, a 
także rytmiczne. Cechy te wyko:zystuje 
Bartok w sposób nie narzucają cy r.atar
czywych skojarzeń z folklorem, ale zara
zem nadający muzyce wysoce odrc;bny kli
mat. 



Wkrótce po napisaniu tego dzieła zgłosił 

je Bartok na konkurs Komitetu Sztuk 
Pięknych na najlepszą operę węgierską. 

Jury odrzuciło jego opere;, określając ją 

jako „nie nadającą się do w ykonania"'. 
Był to nie pierwszy wypadek niedocenia
nia dzieła genialnego twórcy przez rodzi
me środow i sko. 

Budapeszt 28. V. J.918. 
Recenzja z prapremiery „Zamku Księcia 

Sinobrodego" 

„Wykona nie było jednym z najpi(;knicjszych 
tego sezonu .. IVIuzyka Bartoka zabrzmiała 
chyba po raz pierwszy tak, jak była po
myślana. 

Teraz oto ten cud się powtórzył i z pew
nością przy każdym następnyn~ powtórze
niu coraz więcej ludzi odkryje, że muzyka 
ta nie jest wcale tak niezrozumiała". 

(Z recenzji w „Nyugat") 

SZKIC AKCJI 

Spotkało sic; dwoje ludzi. 
Judyta ściąga pelerynę przeszłości. 

Obraz I KATOWNIA 
Konflikt ze Ś\viatem. Sinobrody walczy -
gwałci - morduje. 

Obraz Il ZBROJOWNIA 
Role się zmieniają. On jest osaczony. 

Obraz III SKARBIEC 
Sinobrody pożąda bogactwa władzy. 

Obraz IV OGRÓD 
Piękno, miłość. On przechodzi obok. 

Obraz V ZAMEK 
Zbudował go z krzywdy ludzkiej. 

Obraz VI MORZE ŁEZ 
Sinobrody za wszystko płaci cierpieniem. 

Obraz VII ŻONY SINOBRODEGO 
Żona Poranku, żona Południa, Żona Wie
czoru. 
Jest i Judyta ... 

Spotkało się dwoje ludzi. 
Miłość wsparła cierpienie. 

BELA BARTOK 

ZAMEK 

SINOBRODEGO 

Kierownictwo muzyczne 
ZBIGNIEW BRUNA 

dyrygent 

Inscenizacja, reżyseria i choreografia 
JANINA JAR,ZYNOWNA-SOBCZAK 
ALICJA BONIUSZKO 

Scenografia 
STANISŁAW BĄKOWSKI 

\\'ykonawcy: 

Judyta - taniec ALICJA BONIUSZKO 
W ANDA TILLERT 

- śpiew i-\NNA BARTOSZYŃSKA 
ALINA KOZŁOWSKA 

Sinobrody - taniec ZYGMUNT .JASMAN 
MIŁOSZ DĄBROWSKI 

GUSTAW KLAUZNER 

- śpiew KAZIMIERZ SERGIEL 
JERZY SZYMAŃSKI 

BALET I ORKIESTRA 
PAŃSTWOWEJ OPERY 
I FILHARMONII BAŁTYCKIEJ 

Uczniowie Państwowej Szkoły 
Baletowej w Gdańsku 

Inspicjenci: 
Michał Kaszyc 
Lech Stachowski 

Korepetytorzy: 
Urszula Kulkowa 
Mariusz Rosiński 



Trzy sprawy były dla 
mnie niezwykle istotne 
przy k onstrukcji t ego 
spektaklu. 
Pien ·sza - dobór re-
pertuaru. 

„Zamek Sinobrodego" i „Szecherezada" -
Bartek i Rimski-Korsakow. 
Dwa odrębne światy wyobraźni, di:wi c;ku, 
barwy - myśli scenicznej. 
Kontrast zamierzony. Państv;o odpowiecie 
czy słus zny? 

Druga - wprowadzenie do „Zamku Si
ncbrodego " - po raz pierwszy w dziejach 
tej op2ry - baletu. 
Co skłoniło mnie do tego? 
Bartoka zawsze pasj onował świat wielkich 
namiętności ludzkich - ale temat mus iał 

był daleki od jednoznaczności. 
W „Sinobrodym·· i „Mandarynie„ urasta 
on do ymbolu. 
Muzyka Bartoka wyrastająca z tego świa
ta wyobraźni - tworzy niepowtarzalne 
wartości brzmieniowe i kolorystyczne. 
Ten specyficznie emocjonalny symbolizm 
urzekł nas. Sztuka baletu -- źy\va plasty
ka ruchu i barwy - jest predysponowana 
do wizualnych interpretacji takich „treś

ci ". 
Proszę nie utożsamiać słowa balet - z 
konkretami znanych środków formalnych. 
Zastosowaliśmy środki oszczędne, po
wściągliwe - wobec wielkiej muzyki. 

Trzecia - debiut choreograficzny Alicji 
Boni uszko. 
Jest rzeczą cenną dla środowiska arty
stycznego, jeżeli z jego kadr wychodzi no
wy twórca. 
Dla mnie osobiście jest to realizacja moich 
upartych zamierzeń. I głębokie wzrusze
nie. 

JANINA JARZYNOWNA-SOBCZAK 

MIKOŁA.J RIMSKI
-KORSAKOW 

SZECHEREZADA 

PREl\f!ERA 81 
30 STYCZ'.';li\ 1972 



MIKOŁA...J RIMSKI-KORSAKOW 
(1844-1908) 

Zainteresowania twórcze Korsakowa kon
centrowały się głównie wokół opery i mu
zyki symfonicznej. Spośród jego 15 oper 
najwazmeJsze są: „Pskov.rianka" (1872), 
„śnieżka" (1881), „Noc wigilijna"' (1895), 
„Sadko„ (11896), „Bajka o carze Sałtanie" 

(1899), „Zloty kogucik" (1907). Choć war
stwa techniczno-formalna oper Rimskiego
Korsakowa posiada widoczne powiązania 

z muzyką Wagnera (technika motywów 
przewodnkh), jednak jego ideologia ope
rowa była odrębna i nowa. Dla RimskiEgo
Korsakowa opera byla bardziej dziełem 

muzycznym niż scenicznym, muzyka ra
czej opisywała i ilus trowała, aniżeli wyra
żała. Na kształtowanie materii dźwięko

wej znaczny wpływ wywarła rosyjs!rn 
muzyka ludowa, oddziałując głównie na 
strukturę melodyczną; w miejsce zam
kniętych arii pojawiają się u Rimskiego
Korsakowa śpiewne recHativa. Na usłu

gach programu lub wątków fabularnych 
pozostaje wspaniała, arcybogata i odkryw
cza instrumentacja. 

Rimski-Korsakow dal początek nowoczes
nemu pojmowaniu instrumentacji; była 

ona dlań organicznie zrośnięta z formą 

dzieła muzycznego: kompozycja winna 
być - jego zdaniem - pomyślana orkie
strowa, jej idee winny rodzić się od razu 
w swym kształcie kolorystycznym. Party
tury Rimskiego-Korsakowa -· obok rewe
lacyjnej barwności - cechuje przejrzy
stość i logika faktury, precyzja, jasność i 
ścisłość formy. 
Dziś muzykę symfoniczną Korsakowa re
prezentują .przede wszystkim: „Kaprys 
hiszpański" (1887), „Szecherezada" (1888), 
dużo :::zadziej - „Uwertura na tematy ro
syjskie" na skrzypce i orkiestrę (188!'i), 
„Koncert fortepianowy" (1883). Pełną war
tość artystyczną zachowały pieśni na głos 
z fortepianem. Rimski-Korsakow pozosta
wił też zbiory ludowych pieśni rosyjskich. 

„Przewodnik Koncertowy" 
(T. Chylińska, S. Haraschin, B. Schaffer) 



Ciągle jeszcze trwają spory na temat po
wstania „Szecherezady". 
Książc; Liewen opisuje narodziny „Szeche
rezady "' opierając sic; na relacji Aleksan
dra Benois: 

„Diagilew wpadł na pomysł wystawienia 
„Szecherezady '· Rimskiego-Korsakowa ... 
Ben1Jis słyszał w młodos ci tę muzykę i 
bardzc mu się podobała. Z jakichś przy
czyn skojarzył ją s obie w wyobraźni z 
prologiem do „Bajek z tysiąca i jednej no
cy". Utwór Rimskiego-Korsakowa został 

napisany do zupełnie inaczej zaplanowa
nej treści ... 

Konferencje przyjaciół przebiegały zwykle 
w następujący sposób: przegrywano mu
zykę tak długo, dopóki nie wywołała u 
s łuchaczy jakiegoś plastyczriego wyobraże
nia ... Pewnego razu Benois wpadł \ trans, 
krzyknął na innych, aby się uci szyli, i na
gle - przy akompaniamencie muzyki -
rozpoczą t opowiadać właściwą tresć bale
tu "' . 

Opinie współczesnych na temat „Szeche
rezady " są podzielone. Niektórzy uważają, 
że balet ten nie wywołuje obecnie tak 
oszalamic;jącego jak niegdyś wrażenia. 

Mimo to „Szecherezada „ należy do często 
przedstawianych baletów na scenach ca
ł ego ś wiata. 

Została świetnie skonstruowana na funda
mencie symfonicznego poematu Rimskiego
Korsakowa. 

Gł ~boki romantyzm „Szecherezady"' być 

może jest daleki współczesnemu odbiorcy, 
lecz mimo to utwór ten pozostaje w pełni 

przekonywującym dziełem artystycznym. 

SZKIC AKCJI 

OBRAZ I 

Taj emnicza ozięblolć ukochanej żony Zo
be idy niepokoi Sult:rna. 
Trwają p:-zyg :; Lr ,,·ania przed udaniem się 

na polc\vanie. 
U Sul ta na budzą si ę podejrzenia. Każe 

przyn ieść klatkę i na czas jego nieobecnoś
ci umieszcza swą żonę w zamknięciu ... 
Władca ze św i tą udaj':! s i ę na polowanie. 

OBRAZ Il 

Zobeida tęskni za wolnością. 
Jej pragnienia udzielają się innym kobie
tom haremu . 
Rozpoczyna si ę taniec wolności, marzeń i 
tęs knot. 

Drogocennymi perłami Zobeida kusi chy
trego Eunucha, który ulega żądzy boga
cl\,·a. Wykrada mu klucz od lochów, w 
których w ięziony jest ukochany . 



OBRAZ III 

Ko chankowie wyznają sobie wzajemną 

m'.]ość. 

OBRAZ IV 

:i a dca ze świtą wraca z polowania . 
Pcddani oddają h old Sułtanowi. 
Służba wprowadza Nie\\·olnika. 
Zcbeida nie potrafi ukryć swoic h uczuć . 

Szach przejrzał zdrad ę . 

Z jEgc r ozkazu ginie Nie\volnik, a Zobeida 
popełnia samobójstwo. 

MIKOŁAJ RIMSKI-KORSAKOW 

SZECHEREZADA 

Kierownictwo muzyczne 
ZB~GNIEW BRUNA 

dyrygent 

Inscenizacj , reżyseria i choreografia 
JANINA JARZYNOWNA-SOBCZAI\: 
ALICJA BONIU~\ZKO 
Scenografia 
STANISŁAW BĄKOWSKI 

\\rykonawcy : 

ZOBEIDA - ALICJA BONIUSZKO 
.JOANNA GÓRSKA 
EWA NAPIÓRKOWSKA 

SUŁTAN - ZYGMUNT .JASMAN 
BRONISLA W KROPIDŁOWSKI 

NIEWOLNIK- BRONISŁAW KROP!DLOWSKI 
ANDRZEJ BUJAK 
MILOSZ DĄBROWSKI 

EUKL"CH - RRONISLA W CESARZ 
ZYGMUNT KAMIŃSKI 

ODALISKI - EWA NAPIÓRKOWSKA 
WANDA TILLERT 
REGINA HALLEN 

I ŻONA 

II ŻONA 

ŻONY 

EWA HIRSZBAND 
ELŻBIETA WILEWSKA 

- JANINA ZIELIŃSKA 
DANGIA DĄBROWSKA 
ANNA GIENCA 

HALIN A P ANKO W 

- GENOWEFA BRE'IT 
DAGMARA GRAEZER 
DANUTA ŻURAWSKA 

- koryfejki i zespół 

STRAŻNICY - soliści, koryfeje, zespół 

ŚWITA - uczniowie Państwowl'j Szkoły 
Baletowej 

Asystent choreografa: 
Bogusław Chojnacki 

Korepetytor: Inspic jenci: 
Liliana Kućmierczyk · Michał Kaszyc 

Lech Stachewski 

Solo skrzypc'owe: 
TADEUSZ KOCHAŃSKI 

WOJCIECH SZMAJ 



BALET 

Kierownik baletu i I Choreograf 
JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK 

Choreograf 
ZYGMUNT KAMIŃSKI 

Korepetytorzy 
LILIANA KUĆMIERCZYK 
MARIUSZ ROSIŃSKI 

Pedagog 
BOGlJSLAW CHOJNACKI 

Kons ultant akrobatyki 
LESZEK OSMAŃSKI 

Inspektor baletu 
MARCELI ŻĘDZIANOWSKI 

PRIMABAL:'e:R! ' A 
Alicja B c n :us zko 

PIERWSI SOLISCI 
J oanna Górska 
Zygmunt Jasman 
Bronisław Kropidłowski 

SOLIŚCI 

Genowefa Brett 
Ewa Napiórkowska 
Wanda Til!ert 
Janina Zielińska 
Andrzej Buj ak 
Bronisław Cesarz 
Zygmunt Kamiński 
Bronisław .Prądzyński 

Jerzy Sidorowicz 
Henryk Sliwa 
Marceli Z~dzianowski 

ZESPÓL BALETOWY 

Ewa Ciemniak 
Maria Domagalska 
R egina Katzor 

KORYF E JE 

Dangia Dąbrowska 

Anna Gie nca 
Dagmara Graezer 
Regina Hallen 
Ewa Hirszband 
Róża Korzeniowska 
Zofia Poświatowska 
Halina Pankow 
Halina Przybył 
Krystyna Stemplewska
-Grzeskowiak 

Milosz Dąbrowski 

G u staw Klauzne r 
Leonard R ybicki 
Krzysztof Rzeszot 

Krystyna Kobielska-Kasyna 
Barbara Mlchalska 
Ewa Pawlak 
Barbara s , a n uch 
Elżbieta Wile w s:rn 
Maria Z emb 
Danuta Żurawska-Błądek 
Władysiaw G :azdo w ski 
Wojciech M'.s iuro 
Stanisław Ulaszek 



ORKIESTRA 

Kierownik Artystyczny i I Dyrygent 
ZBIGNIEW CHWEDCZUK 

Dyrygent 
ZBIGNIEW BRUNA 

Dyrygent-asystent 
GRZEGORZ SUTT 

Inspektor orkiestry 
HENRYK NIEMIRO 

I skrzypce 

Tadeu sz Kochański 
(koncertmis trz) 

Wojciech Szmaj 
(koncertmistrz) 

Franciszek Bujalski 
Eugeniusz Namyś:ak 
Jerzy Kuca! 
Kazimierz St ei n 
Maria Langowska 
Wiesław Jeziorny 
Henryk Niemiro 
Michał Mieńko 

Wanda Popielska 
Alicja Komszczyńska 

Franciszek Pokorniecki 
Karo l Baryła 
Tadeusz Tomczak 
Krzysztof Sperski 
Tadeusz Andrzejewski 

kontrabasy 

Barbara Popkiew1cz 
Stanisław R osiek 
Adam Chamera 
Adolf Mazur 
Zdzisław Piotriow1cz 
wanda Mierzicka 
Alicja Zielińska 

Irena Zielińska flety 
Wieslawa Wytrykowska 
Ewa Raatz 

Il skrzypce 

Zbigniew Wytrykowski 
Sylwester Sztukowski 
Jerzy Małecki 
Wacław Butowski 
Stefan Osterczy 
Bronisław Brochocki 
Joanna Lubowicz 
Norbert Kress 
Jerzy Pit!czonko 
Andrzej Kowalczyk 

altówki 

Miec7.yslaw Smilgin 
Jerzy Wojtkowski 
Kazimierz Mańkowski 
Krystyna Lejman 
Piotr Budny 
Roman Sajek 
Jan Kopczyi1ski 

wiolonczele 

Bożena Zabo r owska 
(koncertmistrz) 

Janusz Swiłlo 
(koncertmistrz) 

Andrzej Filar 

Wacław Gągalka 

Ryszard Klaman 
Jarosław Kaziński 

Mieczyslaw Kwiecień 

oboje 

Erwin Gassan 
Romuald Buczkowski 
Stanisław Sękowski 

Józef Raatz 

rożek angielski 

Henryk Chrapkowski 

klarnety 

Władysław Swiercz 
Jan Zaręba 
Andrzej Pietras 
Ryszard Swiercz 

bas-klarnet 

Kazimierz Guzc wski 

fagoty 

Benedykt Radula 
Mirosław Stracewski 
Maksymilian Piłat 
Halina Milej 

kontrafagot 

J erzy Paw ł o \vski 

\Valtornie 

A l k sander S u choples 
Ka zi rn~er z Filipo wicz. 
Zy<>:m u n t K l'.mck 
T r n1a s z Ty lewski 
L ::!o n Brzc sle k 

trąbki 

Rysza rd Hatajcza k 
Francisz..::k Tnbasze\vski 
J ózef Stachnik 
Al.icja Art\Virl ska 

Szymon Pawto w ok i 

puzony 

Aleksa n der Trns 
R o ma n \Va cho\ sk i 
Alfons Kasprz y ck i 
E d vard Gryg o rowicz 

tuba 

J erzy Ula to wsk i 

p e rkusja 

i\lfar ia n zyrnańsk i 

Br<· nis ław Rugie nis 
\V ocław VViśn icwsk i 

B:= r na rd JastrzęlJsl<i 

harfa 

A nna \V'ożn i e\vska 

fortepian 

Urszula Kulk o wa 

organy 

Henry!< Spychała 

korektor fortepianów 

Władysław Ogli:cki 



KIEROWNIK TECHNICZNY 
KIEROWNIK SCENY 
SWIATŁA 

- Stanisław Mazur 
- Janusz Dutkiewicz 
- Bronisław Ciba 

KIEROWNIK WARSZT:\TÓW - Franciszek Lenc 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

perukarskj ej - Halina Wasilewska 
stolarskiej - Bronisław Rapicki 
modelarskiej - Jerzy Biliczak 
malarskiej - Zdzisław Bubella 
krawieckiej damskie;- Sabina Ostrowska 
krawieckiej męskiej - Władysław Mielczarek 
obuwniczEj 

REKWIZYTOR 
MODYSTKA 
FARBIARKA 

- Redakcja programu 

- Jerzy Borysiewicz 
- Jan Walerzak 
- Genowefa Czarnojan 
- Zofia Backiel 

- ANDRZEJ SZCZEPAl'\ISKI 

Opracowanie graficzne 
- ALEKSANDRA BALISZEWSKA-WALICKA 

Najbliższa premiera: 

Stanisław Moniuszko 

PAR I A 

REPERTUAR AKTUALNY 

B. Asafiew 

Il. Bartok 

P. Czajlrnwski 

G. Gershwin 

H. Jabłoński 

S. Mo niusz ko 

M. Musorgski 

G. Pergoles i 

G. Puccini 

Fontanna R1kczysaraju 
libre t to \Vg A. Puszkina 

Zan1ek Sinobrodego 
l ibretto B. Balazs 

- J ezioro t.allędzie 

l ibretto \V. Bi e wiczew 
i W. H e lccr 

- Atneryknnin \V Pary~u 

- Błękitna Rapsodia 
libret to Z. Kamińsk; 

- Gdańska r.oc 
!:icenn r i u sz A. Żu rowski 

Halka 
t e k s t w. Wolski 

- Straszny dwór 
te k s t J. Ch ęciński 

- Borys Godunow 
iekst w g A. Puszkina 

- Służąca panią 

tekst G. Federic o 

- Tosca 
td<s t w g V. Sardou 

- Turandot 
teks t G . Adami 
i R . Simo ni 

- Madame Butterfly 
teks t wg D. Belasco 

M.Himski-Korsakow - Szecherezada 
libretto A. Benois 

G. Rossini 

J. Strau55 

G. Verdi 

W . Żeleński 

Cyrulik Sewilski 
t e k st wg P. Beaumar
chais 

- Kopciuszek 
tekst J. Feretti 

- Noc w Wenecji 
libretto F. Zell i R. 
Gen ee 
Pierwszy walc 
l ib retto Z. Kamiński 

- Baron Cygański 

tekst J. Schnitzer 

- Traviata 
tekst wg A. Dumasa 

- Rigoletto 
tekst wg w. Hugo 

- Trubadur 
tekst wg A. Gutierreza 

- Otello 
tekst wg w. Szekspira 

- Goplana 
tekst wg J . Slowcickieg•i 



EGZ. 8EZPŁATN't 
Cena. zł 5,-

\ 

:ZGGdy-180. 5000 W·2. 


