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PAUL ABRAHAM 
* 2 XI 1892, Apatin; t 6 V 1960, Hamburg. 

Do operetek i przebojów doszedł Abraham przez solidne wykształ
cenie muzyczne (1910--16 Konserwatorium w Budapeszcie) i liczne 
utwory kameralne i symfoniczne, które komponował bez większego 
powodzenia (pieśni, 5 kwartetów smyczkowych, Koncerl 11·iolonc::.e/mry 
i in.) . W 1927 został dyrygentem w Operetce Budapesztańskiej ; to 
odmieniło całkowicie jego muzyczne zainteresowania. Uzupełniał i wy
gładzał cudze partytury, niekiedy aranżował je na nowo, wreszcie sam 
napisał operetkę: Wiktoria i jej huzar (Victoria _und ihr Husar; 1930), 
która przyniosła mu natychmiastowy sukces. Abraham przeniósł się 
wówczas do Berlina. W Niemczech powstały następne jego operetki: 
Kiriat Han·ajótr (Die Blume von Ha1rnii, 1931) i Bal \\ ' Sroyu (Ba/I im 
Savoy; 1932), a także !iczne ilustracje muzyczne do filmów. Kiedy do 
władzy doszedł Hitler, Abraham wyjechał do Wiednia , gdzie napisał trzy 
dalsze operetki o mniejszym znaczeniu: Pr::ygoda w Grand Hotelu 
(Marchen im Grand-Hotel; 1934), Dschailnah, das Mcidchen aus dem 
Teehaus (1935), Roxy i jej drużyna (Roxy und ihr Wunderteam ; 1937). 
W 1938 wyjechał przez Budapeszt i Paryż na Kubę, a stamtąd do 
Nowego Jorku, gdzie jednak nie odniósł sukcesó w. Popadł w depresję 
psychiczną, w 1946 został umieszczony w szpitalu psychiatr cznym, ·kąd 
po dziesięciu latach przewieziono g_o do Hamburga. 

Najlepsze spośród utworów Abrahama utrzymane są w stylu 
operetki rewiowej, z wielką wystawą. Wzbudzają sporo zastrzeżeń swym 
eklektyzmem (fragmenty liryczne do złudzenia przypominają Lehara, 
instrumentacja - Pucciniego), ich zaletą jest na tomiast bogactwo 
!nwencji melodycznej i wprowadzenie do operetki e uropejsk iej rytmów 
Jazzu. 

Lia San - Akt li 



BERNARD GRUN 
Paul Abraham ( 1892-1960) był naturą skomplikowaną: fantasta, epiku
rejczyk, melancholik ulegający depresjom, hipochondryk; powierzchow
ny, lecz pedantyczny; apodyktyczny i sceptyk; gnuśny i popędliwy. 
Imponujący był jego muzyczno-dramatyczny instynkt i talent do tworze
nia popularnych melodii, a wręcz rewolucyjna. o lata wyprzedzająca swój 
czas technika orkiestrowa . Niczym przysłowiowy huragan przeleciał 
przez całą europejską scenę operetkową, po raz ostatni porywając ów 
gatunek do wielkiego lotu . Gdy po raz pierwszy poza granicami Węgier 
zjawił się w jednym z filmowych atelier berlińskich , był szczupłym, 
wysokim, ciemnowłosym mężczyzną pod czterdziestkę . Pewien węgierski 
reżyser filmowy ści<+gnąl owego nikomu nic znanego czlowieka z Budape
sztu, a fama o niezwykłych jego zdolnościach stała się niebawem 
tematem rozmów w kawiarniach przy Kurfi.irstendamm. Wieści na temat 
jego przeszłości były osobliwe i sprzeczne. Raz opowiada! reporterom. że 
był pierwszym uczniem Akademii Muzycznej w Budapeszcie, to znowu 
czytano, że prowadził w swym rodzinnym mieście lukratywne interesy 
bankowe. Nie sprawiał wrażenia zrównoważonego, wyglądał raczej na 
dystrakta pozbawionego oparcia i potrzebującego pomocy. W rok 
później nazwisko Abrahama pyszniło się świetlnymi literami na setkach 
fasad teatralnych i ogromnymi czcionkami na wszystkich słupach 
ogłoszeniowych w Niemczech ... Wiktoria i jej huzar" ( 1930) przyniosła 
mu światową sławę, pół miliona marek, dziesiątki umów filmowych 
i rokokowy pałacyk przy Fasanenstrasse. W istocie była to dawna 
kalmanowska operetka z węgierską dziewczyną, cygańskimi skrzypkami, 
starą. miłością., co nie rdzewieje, konfliktem kobiecego sumienia pomię
dzy obowiązkiem a skłonnością serca i ze szczęśliwym połączeniem się 
pary zakochanych na zakończenie. Lecz młode, świeże tchnienie dawało 
się wyczuć w tym wszystkim i publiczność była zafascynowana. Libretto , 
którego sukces osiągnięty został wspólnymi siłami Alfreda Grunwalda 
i Fritza Lohner-Beda w 'efektownym kalejdoskopie ukazywało austriac
kich jeńców wojennych na Syberii, japor1ski kult kwiatu wiśni , świat 
amerykańskiej dyplomacji i starą wieś węgierską; wszystko zaś nader 

„ 

barwnie, przyjemnie i z dramatycznym nerwem . Melodie - od czardasza 
Jedna jest tylko na świecie dziewczyna", aż po boston „Pardon, 

Madame" i fokstrot „Myszko, jak piękna byłaś nocy tej" - nie mo&IY 
być bardziej chwytliwe. Orkiestra zdumiewała całkowicie no~ym brzmie
niem: były tam trąbki z tłumnikiem, miękkie, r:ielodyjne ~uzony, 
kaskady fortepianowe i ciasno prowadz~ne harmome saksofonow. ~a 
scenie tańczyli i błaznowali Oskar Denes i Rosy Barsony. budapesztans
ka para komiczna o niebywałej werwie i humorze: N1ezwy~le witalne 
przedstawienie odniosło oszałamiający sukces, w ktorym pełm entuzpz
mu bracia Rotter mieli swój zasłużony udział . 

Ktokolwiek uważał Abrahama za awanturnika, a „Wiktorię" za 
przypadkowy sukces, wkrótce przekonał się . o swojej pomyłce. W 1931 
roku poj a wił się „Kwiat Hawajów" , dzieło o jeszcze wyrazistszym prorylu 
i bardziej orzeźwiającej sile muzycznej. Libr~tto - z ro~antyką, .morz 
południowych i polityczną walką o wolnosc, abdykacją i szczęsltwym 
rozwiązaniem wszelkich problemów w Monte Carlo - było nader 
urozmaicone i zgrabne, przedstawien.ie równie porY:wające jak. poprz~
di_1ie, a numery muzyczne - „Przepiękna perło morz. połudrno.w.ych , 
„Swiat _złożę ci do stóp", „My golden baby" - w najpopularmeJszym 
stylu. Abraham stał się czołowym kompozytorem operetkowym. Wy
dzierano sobie jego prace. zazdroszczono mu. ~aślad.owano g?, wybacza 
no mu nawet mało pomysłowe, stanowiące mieszanmę wąt~o.w z opere
tek .,Zemsta nietoperza" i „Ideale Gattin" libretto trzeciej operetki, 
zdradzającej wyraźne osłabienie jego sił twórczych - '.,Balu. w Savoyu". 
W okresie Bożego Narodzenia 1932 roku tłumy publtcznosci biegły do 
Grosses Schauspielhaus, podśpiewując „toujours l'amour" - później zaś 
przys?edł styczeń 1933 i kres. . . 

Abrah{1m opuścił Berlin. W Theater an der Wien zagrano JeS!C?e 
w ł 934 roku komediową „Marchen im Grand-Hotel" według po~!esc1 
Alfreda Savoir „Gro/3fi.irstin und der Zimmerkelner", rok pozmeJ 
„Jainę" o japońskim kolorycie, a w 1937 roku wodewil futbolowy „Roxy 
i cudowna drużyna·-, Były to prace świadczące ~ talencie, zawierały 
mnóstwo interesujących szczegółów. Lecz żadna z mch me utrzymała się 
w repertuarze dłużej niż dwa miesiące. Publiczność, która mogłaby 
powitać je owacyjnie, rozproszyła się. 

„Dzieje operetki" 
Przekład: Maria Kurecka PWM 1974 



„WIKTORIA I JEJ HUZAR" 
(Victoria und ihr Husar) 
Operetka w 3 aktach z prologiem; libretto: Emmerich Foldes, Alfred 
Grunwald i Fritz Lohner-Beda. 
Prapremiera: Wiedeń 23 XII 1930. Premiera polska: Warszawa 23 IV 
1931. 

PROLOG. W obozie internowanych na dalekiej Syberii oczekuje wyko
nania wyroku skazany na śmierć rotmistrz węgierskich huzarów, Stefan 
Koltay. Wraz z nim pozostaje jego ordynans, Janczi . 

Wydaje się że dla Koltaya nie ma już ratunku, ostatnie chwile 
poświęca wspominaniu cini spędzonych na Węgrzech . Janczi wyjmuje 
swój największy skarb - ocalałe skrzypce, a Koltay śpiewa tęskną pieśń 
o ukochanej , którą zostawił w ojczyźnie („Jedną tylko mi przezna
czył los. „ "). 

Strażnik, kozak, bardzo kocha muzykę: za skrzypce gotów ułatwić 
1m ucieczkę. 

AKT I 
W ogrodach poselstwa szwajcarskiego w Piotrogrodzie trwają 

przygotowania do zaślubin brata Wiktorii, Ferriego ze śliczną Japon
ką Lia San. Z okazji tej uroczystości ogród poselstwa udekorowany 
jest lak, że przypomina zupclnic ogród japoński. Obecni są: ambasa
dor Carting, jego żona Wiktoria oraz goście japońscy i europej
scy. Wiktoria marzy o powrocie na swoje ukochane Węgry. Równo
cześnie wspomina ze swoim mężem Cartingiem moment ich poznania 
się w Wiedniu, na balu („Pardon, Madame"). 

Tymczasem do ogrodów poselstwa dostają się Koltay i Janczi, 
wpowadzeni przez pokojówkę Riquette. Po ucieczce z niewoli znaleźli 
się w Pivlrugrodzie. Nadd10dzi Carling. Kvltay na w::.zelki wypa
dek przedstawia się innym nazwiskiem, jako rotmistrz Czaky, i opowia
da o swych dramatycznych przygodach wojennych. Carling zapewnia 
mu azyl, tym hardziej, 7e - jak wyznaje - jego żona jest Węgierką , 
ucieszy ją zatem na pewno możliwość rozmowy z rodakami. Carting 
proponuje, aby rotmistrz Czaky z ordynansem pozostał w Piotrogro
dzie. a następnie jako kurierzy dyplomatyczni wyjadą do kraju, na 
Węgry. Gwarantuje im pełne bezpieczeństwo. Do ogrodu wchodzi Ferri, 
obładowany prezentami ślubnymi , a wkrótce potem - Lia San, jego 
narzeczona . Ferri nic może się nadziwić skąd u tej małej Japonki 
tak wicie wdzięku. Lia tlumaczy więc, że foponkL) jest tylko w połowic, 
w połowie zaś - paryżanką („Moja mama z miasta Jokohama, tato zaś 
z Paryża jest!.„). I jeszcze jedna zakochana para zjawia się w ogrodzie: 
to Janczi . który oczarował pokojówkę Riquette i zapewnia. że zabierze 
ją z sobą na Węgry. Rozpoczyna się uroczystość zaślubin Ferriego i 
Lia San. Carling zamierza też zaprosić swego gościa, rotmistrza. 
Wiktorię przeraża wiadomość, że mąż pragnie jej przedstawić węgier
skiego huzara . 



AKT II 
Przyjęcie w poselstwie szwajcarskim w Piotrogrodzie. Nie przebiega 

ono jednak w miłej atmosferze: przestraszony Ferri widzi, że cały gmach 
otoczony jest policją ; stwierdzono podobno, że w poselstwie ukrywa się 
dwu jeńców, w tym jeden - z wyrokiem śmierci. Janczi, równie przera
żony, nakłania Koltaya do jak najszybszej ucieczki, ale rotmistrz 
postanawia zostać tutaj dopóty, dopóki Wiktoria nie zgodzi się odjechać 
razem z nim. Nie dochowała mu wierności, nie czekała, wyszła za innego, 
niemniej on kocha ją nadal i nie chce z niej zrezygnować. Pragnie 
przynajmniej porozmawiać z nią, tymczasem Wiktoria go unika. Ferri 
i Riquette przyrzekają namówić Wiktorię na rozmowę z rotmistrzem, 
okazuje się zresztą, że dzisiaj ona sama go szuka. Dotarła do niej 
wiadomość o niebezpieczeństwie, jakie grozi Koltayowi; błaga , aby 
jeszcze dziś wyjechał. Koltay jednak przede wszystkim domaga się 
wyjaśnień, więc Wiktoria wyznaje mu wreszcie, jak czekała na niego, jak 
tęskniła, jak otrzymała wiadomość o jego śmierci, jak czekała nadal, jak 
wreszcie wiadomość tę potwierdził przybyły z frontu jego przyjaciel. .. 
Wtedy dopiero, aby nie być samą ze swym smutkiem, wyszła za Carlinga, 
szlachetnego przyjaciela, który wiedział o jej tragedii i pomagał szukać 
zaginionego. Teraz nie może od niego odejść. I wprawdzie bez przekona
nia, lecz mówi Koltayowi, że kocha Carlinga: jej miejsce jest obecnie przy 
nim. 

Ich rozmowę przerywa Carling, prosząc Wiktorię do tańca, a do 
salonu wbiega Ferri za swą żoną. Lia San szczerze przyznaje. że jest nieco 
rozczarowana co do temperamentu swego młodego męża; Ferri musi się 
gęsto tłumaczyć („Myszko, przyjdzie noc taka znów" ... ). 

W chwilę później nadchodzą Wiktoria i Stefan. Jego namowy, aby 
Wiktoria wyjechała z nim, spdzly na niczym: ona musi dochowa~ 
wierności mężowi („Dobranoc, dobranoc, dobranoc ... "). Koltay - za
wiedziony, oszukany - decyduje się ostatecznie odjechać samotnie, ale 
oto do Carlinga podchodzi sekretarz i przekazuje życzenie policji. aby 
wydał ukrywającego się tutaj rotmistrza Koltaya ... Terez dopiero orien
tuje się Carling w sytuacji, teraz już wie, że rzekomy Czaky to dawny 
narzeczony jego żony. Czuje się okłamany, lecz Wiktoria zapewnia, że 
nic już jej ze Stefanem nie łączy, a on potwierdza jej słowa. Carling 
odmawia wydania rotmistrza, zapewnia mu azyl na eksterytorialnym 
terenie poselstwa, jednak Koltay, dla którego życie straciło już sens, sam 
oddaje się w ręce policji. „Nie chcę hyć dla nikogo ciężarem. I nie chcę 
ratunku od człowieka, który zabrał mi wszystko ... " 

AKT III 
Rok później, w Doroszmie na Węgrzech, świ\:tO winobrania. Zgod

nie ze starą tradycją trzy młode pary powinny wziąć tego dnia ślub, ale 
- dokładnie trzy, inaczej małżeństwa nie będą szczęśliwe ... Pierwsza 
para to Janczi z Riquette (która zresztą okazała się także Węgierk<). 
Mariką), druga Ferri z Lia San, jako że ich ślub jest na Węgrzech 
nieważny, a trzecia?... Do Doroszmy powróciła po latach hrabina 
Wiktoria. I dla niej planowane jest małżeństwo, w dodatku - aż 
z dwoma mężami! 

J 

Wiktoria - Akt li 



Janczi czeka na przybycie Koltaya. Rotmistrz został zwolniony 
z niewoli i znowu służy w huzarach; Janczi wysłał mu zaproszenie na 
dzisiejsze święto. Ferri natomiast zaprosił na dziś Carlinga, będącego 
obecnie ambasadorem w Budapeszcie. Ferri liczy na to, że Wiktoria i jej 
mąż, chociaż rozeszli się przed rokiem, dzisiaj połączą się ponownie. 
Sama Wiktoria o niczym nie wie, gdy jednak przybywa niespodziewanie 
dla niej Carling, godzi się na powtórne z nim małżeństwo . Uczciwy 
Carting tajemniczo uprzedza ją, aby nie decydowała zbyt pochopnie ... 
i słusznie radzi, bo kiedy tradycyjnym pocałunkiem ma już przypieczęto
wać ich ponowny ślub, rozbrzmiewa marsz Honwedów. a na czele 
huzarów wkracza do Doroszmy Stefan ... I Wiktoria , która była pewna, 
że Koltay jest już dla niej stracony na zawsze, natychmiast rzuca mu się 
na szyję. Z nim bierze dzisiaj ślub! Koltay, wiedząc, że swe szczęście 
zawdzięcza Carlingowi - on bowiem wystarał się o zwolnienie go 
z niewoli - ściska mu serdecznie dłoń, dziękując z całego serca. No 
i - „piękna ta baśr\. już skończyła się właśnie i czas już powiedzieć 
dobranoc .„" 

„WIKTORIA" była pierwszym wielkim sukcesem Abrahama i jednym 
z najwięk szych sukcesów operetki lat trzydziestych . Atrakcyjna zmien
ność scenerii i związane z nią zmiany muzycznego klimatu (Rosja, 
Węgry), melodramatyczna treść, melodie utrzymane jeszcze w duchu 
Kalmana i Lehara , lecz już korzystające z rytmów modnych wówczas 
tańców, arie i duety niezmiernie łatwo wpadaj<1ce w ucho - to 
niezawodne atuty „Wiktorii". 

Wielką popularnością cieszy się piosenka Lia San „ Moja mama 
z miasta Jokohama ... ", „kalmanowska" pieśń Koltaya „Jedną tylko mi 
przeznaczył los, „slow-fox Ferriego"-i - Lia San „Myszko„.", ale 
przebojami na światową skalę stały się przede wszystkim dwa walce 
angielskie: „Dobranoc" i „Pardon, Madame". Z nowych adaptacji 
libretta grywa się u nas najczęściej wersję Władysława Krzemińskiego. 
Najpiękniejsze arie i duety znalazly się na płycie Muzy (XL 317), 
w wykonaniu Haliny Słonickiej, Agnieszki Kossakowskiej, Mieczysława 
Wojnickiego, Lesława Wacławika i Józefa Wojtana. Pierwszą polską 
- znakomitą - Wiktorią była osiedlona u nas Szwedka Elna Gistedt 
( 193 l ). We wznowieniu warszawskim ( 1937) Wiktorię śpiewała Mary 
Didur, Stefana - Witold Conti, Riquette - Loda Halama, Jancziego 
- Władysław Walter. Z wersji filmowych , największym powodzeniem 
cieszyła się pierwsza, nakręcona w 1932 przez Richarda OswJ.ldJ. 
z Ivanem Petrovichem w roli Koltaya. 

wg Lucjan Kydryński : 
„Przewodnik operetkowy" 

PWM, 1984 

Ferri - Akt Ili 



Paul Abraham 

„WIKTORIA I J EJ HUZAR" 
(Victoria und ihr Husar) 

Libretto: Alfred G ru nwald, F ritz Lohner-Beda 
Przekład i adaptacja: Andrzej Marian Trzos 
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ZUZANNA PIĄTKOWSKA 
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KRYSTY1'A TYBLiROWSKA 
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JAN MIGAŁA 
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.JAN WI LGA 
ANDRZEJ BERNAGIEWICZ 
FRANCISZEK MAKL1CH 
WOJCIECH WRÓBLEWSKI 
ANTONINA MALARZ 
M IROSLA WA OGl:'l KA 
BOŻENA ZA WIŚLAK 
KO RAD SZOTA 
WOJCI ECH WR()BLEWSKI 
JOAN'.'IA 1-tAKOCZY 
ZDZISLA WA SZN JDER 
JADWIGA WIERZBI KA 
PA WEL MIŚKOWI EC 
STANISŁAW ZIÓLKOW Kl 
ANNA KORCZYŃSKA 
\VLADYSLAW GuZIK 
ADAM KOSSEK 
JERZY SZAWEL 
STA'.\IISLAW KNAPIK 
ADAM SADZIK 

Bonza T okeramo · · RANCISZEK MAKUCH 

Oficer rosyjski 
Muchi San, Kiki San 

llinka, Pirożka 

· KAZE\llERZ RÓŻEWICZ 
DAM KOSSEK 

ZOFI A CISZEWSKA 
ALEKSA"IDRA SOTNICKA 
ZDZISŁAWA SZ'.'IAJDER 
ELŻBIETA MIKULSKA 
MAŁGORZATA HYŻY 
JADWIGA W IERZBICKA 



CHÓR 
Soprany 
MARIA CZARNECKA 
ZOFI.\ CISZEWSKA 
BOGUMIŁA GORCZYCA 
MAŁGORZATA HYŻY 
ELŻBIETA MIKULSKA 
LIDIA RAYMOND 
JOANNA RAKOCZY 
ZDZISŁAWA SZNAJDER 
BEATA WĄSOWICZ 
ANNA WĄTROBSKA 
JADWIGA WlcRZBlCKA 

Alty 
ALINA ANTONIK 
LUCYNA BEŁTOWSKA 
AGN.1 ESZKA CZEKAJ 
AGAT A GONDEK 
ANNA KORCZYŃSKA 
ANNA MIŚKOWIEC 
MARIA PAWLISZ 
JOANNA ROGOWSKA 
ALEKSANDRA SOTNICKA 

Tenorv 
JAROSŁAW DIJUK 
JÓZEF GARLAK 
KRZYSZTOF KOGUT 
JAKUB MANASTERSKI 
WIESŁA\V POPIOŁEK 
WOJCIECH RADOŃ 
RYSZARD SŁYSZ 
PAWEŁ SZCZEPANEK 

Bas)' 
IGOR GOŁUBIEW 
TADEUSZ HAJDUK 
JERZY KASPRZAK 
KRZYSZTOF KIELBIŃSKI 
STANISŁAW KNAPIK 
ADAM KOSSEK 
PAWEŁ MIŚKOWIEC 
LUDOMIR ROGALEWSKI 
ADAM SADZIK 
JERZY SZA WEL 
ANDRZEJ WARTALSKl 

BALET 
I tancerze 
ALINA TOWARNICKA 
W/\CLi\W NIEDŹWIEDŹ 

soliści 
RENATA DROZDOWSKA 
JURATE MASKALIUNIENE 
JACEK DROZDOWSKI 
RAYMUNDAS MASKALUNAS 
MICHAŁ ZUBKOW 

koryfeje 
WIKTORIA BU rw1cL1EN1t: 
RENATA GODEK_ 
GRAŻYNA KARAS 
ELŻBIETA PIWOWARSKA 
JWONA WÓJCIK 
DARIUSZ BUTWIELA 
ADAM KLA FCZYŃSKI 
TOMASZ WOJCIECHOWSKI 

Lt'SpÓł 
MARZENA BIESIADECKA 
WIOLETTA MACIEJEWSKA 
MAŁGORZATA PIECHNIK 
MAJA WITKOWSKA 
WASILIJ MASLIJ 
TOMASZ SZARO 

Korepetytor baletu MARIAN MALINOWICZ 

Inspektor baletu ALINA TOWARNICKA 

Keorepetytor chóru LUCYNA DZITKO 

Inspektor chóru PAWEŁ MIŚKOWIEC 

ORKIESTRA 
I skrzypce 
SWI FTŁA NA SIEMIANNIKOWA -
konc:-: rtmist rz 
LESZ E K SKROBACKI 
koncertmi strz 
EW A SORCZAK 
T F R S SZAREK 
AI EKS Y BIELSKI 
JR E1 A WAWAK-WÓJTOWICZ _ 
BARB A RA ŁOBACZEWSKA-KUZ 1 IA 
MAR E K M !C HA 
A N A SJ O LARZ 
Il skrzypce 
ANNA- BURZY ŃSKA-BANDOSZ 
BOŻENA BA R A N 
TOM ASZ K UZ NIA 
EW A JA lC KA-W EL ANYK 
ZBI GN IEW ULIASZ 
HA LIN BORONI 
A G JE SZKA l'vli\JERSKA 
JAN MALIK 
altówki 
J RIJ SZEWCZ E KO -
konce rtm istrz 
BOG DA N RUSIN 
MAŁGORZATA PIEKARCZYK 
ALEKSA N DRA MICHAJLENKO 
wiolonczele 
WI KT R GU J. ZCZ E KO -
kc11Kertmi st rz 
A LI A GROCHALA _ 
BA RBA RA DRO BN IAK-JAKOBIK 
BARBA R A WROŃSKA-KORZENIOWSKA 
L ESZE K PACANE K 
STA I SŁAWA STOPA 
DA LrI P - CZ Y K 
kontrabasy 
MAREK -MARKOWICZ 
JERZY POROSŁO 
MAR E K BE R . A R CZ Y K 
łlety 

BRON I SŁAW Z JĄC 
A NN A BOR E YCZ K-K U PCZYK 
MA LG ORZ A fA KOPER-GŁADYS 

klarnety 
STANISŁAW OLKO 
IG N ACY WYCZYŃSKI 
fagoty _ 
PIOTR MIS _ 
SŁAWOMIR SZYMANSKI 
trąbki 
MIKOł,AJ SKICZKO 
MAURYCY BIESIADECKI 
TADEUSZ JODŁOWSKI 
waltornie 
RYSZARD RAKOCZY 
JURIJ PRONIUK 
WITOLD WIDERSKI 
ANTONI PIETRAS 
JÓZEF WRÓBEL 
oboje 
MIROSŁAW DRAK 
LEONID POZO EW 
SYLWIA TOM E RA 
puzony 
KRZYSZTOF PRZYBYŁ 
BOGDAN PIZNAL 
KRZYSZTOF WĘGRZYN 
perkusja 
STANISŁAW KOKOSZKA 
JA EK WAĆ 
MIECZYSŁAW DECOWSKI 
JOA NN A KIEŁBAS 
harfa 
LILIANA KOSIOROWSKA 
-WYSOCKA 
fortepian 
MARIA MAZURKOWSKA 

Inspektor orkiestry _ 
BARBARA WRONSKA 
-KO RZEN IOWSKA 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik produkcji - ZDZISŁAW JAROSIK 
Kierownik techniczny sceny - TApE SZ KONIECZNY 
Kier. prac. elektr.-akustycznej - JOZEF RYBARCZYK 
Kier. prac. kraw. damskiej - ALICJA TEKIELA 
Kier. prac. kraw. męskiej - MARIA ODROBINA 
Kier. prac. perukarsko-fryz. - CZESŁAW A GW !ZDAŁA 
Kier. prac. stolarskiej - HENRYK CZARNECKI 
Kier. prac. malarskiej - MAREK JAROSZ 
Prac . modniarska - HELENA DZIUBEK 
Kier. prac. tapicerskiej - TADEUSZ SZCZERBA 
Kier. prac. modelarskiej - WACŁAW DIDUR 
Kier. prac. ślusarskiej - FRANCISZEK SZUMNY 

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 
kierownik - URSZULA LALURNY-WAĆ 
BIURO OBSŁUGI WIDZA 
kierownik - EWA ŚWIDERSKA-WINNICKA 

OPERA I OPERETKA W KRAKOWIE 
DYREKCJA TEATRU 31-002 Kraków, ul. Senacka 6 
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 
Sekretariat - tel. 22-62-10 
V-CE DYREKTOR - tel. 22-62-10 
BIURO OBSŁUGI WIDZA tel. 21-16-30 
SCENA OPERETKOWA I SCENA DZIECIĘCA 
ul. Lubicz 48, centrala tel. 21-22-66, 21-42-00 
Kasa - tel. 21-16-30 
SCENA OPEROWA W TEATRZE IM . J . SŁOWACKIEGO 
Pl. św. Ducha I, tel. 22-45-7 5 
Kasa - tel. 22-45-75 

Skład: Zakład Składu Tekstów KRAKSET - Kraków. ul. Halicka 9 
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne DEKA - Kraków, ul. Golikówka 7 






