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p I I 

lUiL ltllRltJ1lUIT ( 1892-1960) 

by/ naturą skomplikowaną: fantasta, 
epikurejczyk, melancholik ulegający 

depresjom,hipochondryk: powierz-
chowny, lecz pedantyczny: apodyk

tyczny i sceptyk: gnuśny i popędliwy. Imponujący 
był jego muzyczno-dramatyczny instynkt i talent' 
do tworzenia popularnych melodii", a wręcz 

rewolucyjna, o Jata wyprzedząjąca swój czas, tech
nika orkiestrowa. 

Niczym przysłowiowy huragan przeleciał przez 
całą europejską scenę operetkową, po raz ostatni 
porywając ów gatunek do wielkiego lotu. Ody 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 ściągnął owego nikomu nie znanego 
człowieka z Budapesztu, a fama o niezwykłych 

jego zdolnościach stała się niebawem tematem 
rozmów w kawiarniach przy Kurfurstendamm. 

Wieści na temat jego przeszłości były osobliwe 
i sprzeczne. Raz opowiadał reporterom, że był 
pierwszym uczniem Akademii Muzycznej w Bu
dapeszcie, to znowu czytano, że prowadził w swym 
rodzinnym mieście lukratywne interesy bankowe. 
!'/ie sprawia/ wrażenia zrównoważonego, wyglądał 

raczej na dystrakta pozbawionego oparcia i po
trzebującego pomocy. W rok później nazwisko 
Abrahama pyszniło się świetlnymi literami na 
setkach fasad teatralnych i ogromnymi czcionkami 
na wszystkich slupach ogłoszeniowych w Niem
czech. „ Wiktoria i jej ffuzar" ( 1930) przyniosła mu 
światową sławę, pól miliona marek, dziesiątki 
umów filmowych i rokokowy pałacyk przy 
tasanestrasse." * 

„ Wiktoria" była jednym z największych 

sukcesów operetki lat trzydziestych. Atrakcyjna 
zmienność scenerii i związane z tym zmiany 
muzycznego klimatu, melodramatyczna treść, 

melodie utrzymane jeszcze w duchu Kalmana 
i Lehara, ale już korzystające z rytmów modnych 
wówczas tańców, arie i duety niezmiernie łatwo 
wpadające w ucho - to niezawodne atuty tej 
operetki. 

Przepiękne melodie „ WiktonT od razu stały 
się szlagierami - „ 1'1oja mama z miasta Jokohama" , 
,,Jedną tylko mi przeznaczy/ los", „ 1'1yszko ... ". 

Światową sławę zyskały przede wszystkim dwa 
walce angielskie: „ Dobranoc" i „Pardon, madame„." 

Po roku P. Abraham pokazuje „Kwiat ffawajów" 
(1931), udowadniając, że „ Wiktoria" nie była jego 
przypadkowym sukcesem. Stąje się czołowym 

kompozytorem operetkowym, jest na ustach 
wszystkich. 

Rok 1932 - kolejny hit „ Bal w Savoy'u" a „ Tojour 
/'amou(' nuci Paryż, Berlin i Wiedeń. Cały muzyczny 
światek z niecierpliwością oczekuje, co będzie 

dalei czy znowu czymś zaskoczy. 
Ale przychodzi rok 1933, do władzy dochodzi 

/filler. Abraham opuścił Berlin, przenosząc się do 
Wiednia. Tam tworzy trzy kolejne operetki 
„Przygodę w Orand-ffotelu" ( 1934), ,,Janinę" (35) 
i wodewil „ Roxy" (1937). Były to prace świadczące 
o jego wielkim talencie, za wieraly szereg 
interesujących szczegółów ale żadna z nich nie 
powtórzyła sukcesu jego pierwszych operetek. 

W 1938 r. P. Abraham wyjeżdża przez Budapeszt 
i Paryż na lfubę a stamtąd do !'/owego Jorku, 
gdzie jednak nie odniósł spodziewanych sukcesów. 
Popadł w depresję psychiczną. W 1946 r . 
umieszczony został w szpila/u psychiatrycznym, 
skąd po JO Jatach przewieziono go do ffamburga. 

Zmarł w 1960 r. w nędzy i zapomnieniu, nie 
. wiedząc kim jest. 

• Bernard Orun „Dzieje operetki:, PWl'1 1974 



Librecistzt - zztwód zztpomniztny 

„ Operetko, ty słodka idiotko, nędzo idiotyczne_qo 
szablonu„ - wymyśla/ jej Julian Tuwim. 

Pisa/ takie jeszcze dosadniej „ cala ta instytucja 
sceniczna, zwana opere/ką, powinna być tak 
gruntownie w odpowiednie miejsce lwpnięta, aby 
się w niej coś przewróci/o„ - po czym zasiada/ do 
tlumaczenia i adaptacji lub tworzenia lwlejnych 
librel/ dla licznych warszawskich teatrzyków 
o_qródkowych i rewiowych. 
Żaden inny gatunek, nie dawał mu bowiem 

/al<ich możliwości „ twórczego pofantazjowania, 
bajkowego szaleństwa i nieoczekiwanych zwrotów 
akcji: ja/; poczciwa stara opereta" . 

op-eretka, jako _qatunek otwiera/a przed autorami 
librett nieOf.jraniczone możliwo_cici, tu mOf.JIO zdarzyć 
się wszystko. niemożliwe s tawa/o się możliwym. 

Aby zaistnieć na rynku libreciści prześc~qali się 

więc w pomysłach, t worząc nier ealne i sensacyjne 
baśnie dla dorosłych. 

W okresie tzw. „Wielkiej Dekady Operetki" (1858-
19.38 ), lib r ecis t a - to profesja ciesząca się 

olbrzymim powodzeniem i uznaniem . W przeci
wieństwie do obfitości ta lentów kompozytorskich 
pan o1va la w Wiedniu prawdziwa posucha na 
librecistów. Dobry autor by/ na wagę złota. /'Iowa 
lilera /ura ze wz,qardą odnosiła się do operetki. 
Zarówno uznani jak i począllwjący autorzy nie 
chcieli kalać swego pióra niedorzecznymi tel1s/ami 
i schlebiać _qustom tlumów, mimo namów 
nąjwiększych - Lehara, /{ a /mana, Straussa. 

Z dru_qicj strony zaistnienie na operetkowym 
rynku by/o takie utrudnione, ponieważ ci, /\lórzy 
mieli władzę i cieszyli się uznaniem, uniemożliwiali 
star/ młodym, zdolnym autorom, posuwając si~· 

niejednokrotnie do gróib i szantażu. Wytworzy/o 
się zatem błędne kolo. Przebijali się najodporniejsi 
psychicznie i najwy tnvalsi, odpadali najczęściej 
najzdolniejsi. W sumie kilku librecistów zaspokaja/o 
potrzeby l;ilkunastu kompozytorów. Ta sytuacja 
prowadzi/a do konfliktów, niedbalstwa a w re
zult a c ic do degcn r acji gatunku. Prawdziwie 
iviel/; ic, 1vartościowe dzieła poja1.,1ialy się rzadko. 

Z d ody c i w l asnc_qo, nadwornego niejako 
librecis ty było nic lada sul<ccs em . !'lajwię/\si uznani 
twórcy, zab ic_qali o względy wziętych librecistów, 
bo od nich w dużej micrze zależał ich sukces. To 
oni niejt·dno kro t nie inspirowali kompozytorów. 
dzięlii min powstawały światowe przeboje. Dobrze 
znając ,qusty publiczności libreci.ści wiedzieli jalf 
należy sterować al•cją i ja/\ich używać chwytów 
i schematów aby dana pozycja nie pad/a po ki/Iw 

• 

spektaklach. 
Czasami, dopiero nowe libretto zwraca/o uwagę 

na operetkę, która poniosła klęskę. Tak by/o m.in. 
w przypadku „Krainy uśmiechu" . /'1/ody, nieznany 
jeszcze Fritz Lóhner-Beda przekona/ Lehara, 
zawsze otwartego na wszelkie zmiany, skłonnego 
do przeróbek i nie bojącego się młodych, że kilka 
zręcznych poprawek nada jego „Żółtemu 
kaftanowi" nowego blasku. I oto dawny niewypał 
doczeka/ się jako „ Kraina uśmiechu" triumfalnego 
zmartwychwstania a F. Lóhner-Beda zdobył 

nazwisko. 
Do nąjbardziej znanych i płodnych librecistów 

należał w owym czasie Robert Bodanzky. Jego 
nazwisko związane jest z 30 wystawionymi i cie
szącymi się dużą popularnością operetkami m.in. 
„ Hrabia Luxemburg" . !'lieznacznie ustępuje mu 
Artur /'1ana Willner, twórca 28 pozycji. !'lapisal 
libretta do 7 operetek Lehara m.in. „Ewy", 
„Skowronka " , ,,Frasquity': 6 operetek L. Falla, 
„ Domku trzech dziewcząt" Schuberta, napisał 
dobre librella dla Kalmana, Sto/za i innych. 

Do wziętych librecistów zaliczyć należy: V. Leona 
(20 pozycji), A. Grunwalda (18), J. Brammera (16), 
F. Lóhnera-Beda (1.3), B. Jenbacha (14). Twórczość 
tego ostatniego bardziej ważka jakościowo niż 
ilościowo, zawiera/a kilka szczytowych osiągnięć 
operetkowego gatunku jak „ Paganini' : „Carewicz·: 
„Biały mazur" Lehara czy „Księżniczka Czardasza" 
ff a/mana. 

W myśl zasady co dwie głowy, to nie jedna 
libreciści chętnie współpracowali ze sobą. Do 
historii operetki przeszły takie tandemy jak m.in. 
J Brammer - A. Orumvald pisząc wspólnie 16 
librett, A. /'1. Willner - R. Bodanzky (9), L. Stein -
B. Jenbach (8). 

Twórcami librella „ Wiktorii i jej huzara" Paula 
A brahama, bylo dwóch bardzo znanych autorów 
Alfred Or1Jnwald i Fritz Lóhner-Beda, do których 
dołączy/ Emmerich Fóldes. A . Grunwald, urzędnik 



agencji teatralnej miał na swym koncie tak znane 
poz,;:cje jak „Róża Stambułu " L. Falla czy 
„Bapdera': „hrabina l'larica ' : „ffsiężna Cyrkówka" 
E. Ila/mana. 

_F. Lóhner-Beda był prawnikiem, twórcą licznych 
w1er~zy satyrycznych i kabaretowych szlagierów. 
Napisał nawet dramat o Oskarze Wildzie pt. ,,Jfról 
życia '~ który cieszył się dużym uznaniem. Przed 
poznaniem Paula Abrahama zasłyną/jako librecista 
F. _Le~ara, tworząc dla niego „Fryderykę" i „/frainę 
usm1echu". 

Obaj wykorzystali w nowym libretcie stare 
spra~dz'?ne pomysły - węgierska dziewczyna, 
cygansk1 skrzypek, święto winobrania, zupełnie 
jak u /{a/mana. 

D~lei stara miłość która nie rdzewieje, konflikt 
kobiecego sumienia - obowiązek a skłonność 
serca. To zawsze robiło wrażenie. A w finale 
oczywiście szczęśliwe połączenie się zakochanych 
par. Obaj zafascynowani ws chodem i orientem 
dorzucili j eszcze elementy japońskie. 

f!mmerich Fóldes, j ako specjalista od węgier
skiego folkloru konsultował sceny „węgierskie ". 

Autorzy przy pisaniu libretta puścili na szerokie 
wody wodze swej fantazji, jak w barwnym 
ka!e!aoskopie al<cja przenosi się z miejsca na 
m1e1sce. l'lamy tam obóz jeniecki na Syberii, 
ambasadę amerykańską w Tokio, Petersburg i starą 
węgierską wieś. 

Nieprawdopodobne zwroty aifcji, nieoczekiwane 
i cud~wne wybawianie bohaterów z opres}Z 
wspawały nieznany świat Xraju lfwitnącej Wiśni 

i. uwi~lbiany węgierski folAlor - ~o wszystko sprawiło, 
ze pierwsza operetka Paula Abrahama przyniosła 
mu od razu światowy sukces. F. Lóhner-Beda 
i ~· Orur;wafd zostali „ nadwornymi" autorami 
1:· Abrahama. Stworzyli razem „/\wiat ttawajów" 
1 „ Bal w Savoy'u". 

Dzisiaj pamiętamy tylko o kompozytorze, nucą c 
przeboje z jego op eretek, zapominając o współ
autorach j ego sukcesów. 
Zżymając się niejednokrotnie na nierealna 'ć 

SY_tuacj 1; przyjrzyjmy się uważnie współczesnym 
fi lmom sensacyjnym i przygodowym , 
hoffywoodskiej p rod ukcji, p rzypomnijmy sobie 
p erypetie boha terów słynnej „ Dynastii" - to są 
nasze współczesne operetki: Nie zapominajmy więc 
o dawnych lib recistach. 
. _Spójrzmy z przymróżeniem oka na tę „słodką 
1d1otkę, poczciwą starą operetę" i bawmy się 
przygodami jej bohaterów w takt porywających, 
operetkowych m elodii: 

Anna Nowak 

PEfiETKeW:t: 
grane były w Warszawie zaraz po ich 
wiedeńskich lub berlińskich premierach, 
szybciej niż w innych europejskich 
stolicach. Operetka odgrywała w życiu 

towarzyskim Warszawy ogromną rolę. Europejskie 
nowości adaptowano tale aby aluzje librett 
kierować na miejscowe osobistości i instytucje: 
operetka zastępowa/a kabaret i teatr satyryczny, 
była czymś żywym, szeroko komentowanym, 
operetkowe arie stawały się szlagierami. 

Prapremiera „ Wiktorii i jej huzara" odbyła się 
23..Xll. 1930 r. w Theater an der Wien w Wiedniu 
a już po czterech miesiacach nowa operetka 
nieznanego dotychczas Abrahama pojawiła się 
w Warszawie. 23.IV. 193 I r. na scenie Teatru 
„Nowości" huzar Xo/tay śpiewał słynnego czarda
sza ,,Jedna jest tylko na świecie dziewczyna ... " 
Nową pozycję wprowadzi/a na scenę t:LNA 

OISTEDT primadonna operetki Warszawskiej lat 
międzywojennych - Szwedka, która zjawiła się 

w Polsce na dwutygodniowe występy gościnne 

a pozostała tu przez 22 lata. 
Warszawską prapremierę wyreżyserował J. Ko

chanowicz, orkiestrą dyrygował Aapelmistrz Opery 
Warszawskiej J. hirszfeld. W obsadzie obok Etny 
Oistedt - Wiktorii, znalazły się same sławy, Xoltay 
- 1'1. Wawrzkowicz, Cunlight - X. Dembowski, Ferri 
- W. Szczawiński. 

Operetka miała olbrzymie powodzenie, przy
niosła mimo to deficyt. f;Jna Oistedt wycofała się 
w;ięc, z Aierownictwa imprezy. Sui<ces opereti<i 
Abrahama wpłynął jednai<że na wystawienie po 
niespełna roku, nowego dzieła tegoż kompozytora 
pt. „/\wiat hawajów" również z udziałem szwedzkiej 
primadonny. 

Po Warszawie wystawił „Wiktorię" Teatr Wielki 
we Lwowie, na jubileusz zasłużonego śpiewaka 

i reżysera Filipa I\ uligowskiego, klary grai 
Cun11:qhta . Tytułową partię śpiewała l'laria 
Nochwicz, Lia San - J. rontannówna, Janczego -
F. rolańsi<i, f"erriego - W. Ruszxowski. 

W stolicy po raz drugi ulrnzała się „ Wii<loria" 
w 1937 w teatrze „ 8.15 " - reżyserował W. Zdz1~ 

towiecki. Tytułowe role zagrali: l'lary Didur-Załuska 
i Wii<tor Conti. Sensacją wznowienia była feno
menalna para Riquette i Janczi: Loda Halama 
„płomień tańca ': pierwszy raz występująca w cha
rakterze operetkowej divy i Władysław Walter, 
wtedy u szczytu sławy i popularności. 

Po wojnie „ Wiktoria i jej huzar" przeżywała 
swą drugą młodość, wystawiały ją wszystkie 
operetki w kraju. W Lublinie pojawiła sie na afiszu 



dwukrotnie: 
- 29.X //. 1948 r . w reżyserii Kazimierza 

Dembowskieg o, który w warszawskiej prapre
mierze stworzył wspaniałą kreację Cun/J:qhta, 
powtarzając w Lublinie swój wielki sukces. Wiktorią 
była Wanda Pawlikowska, Jloltayem - Edmund 
Wayda. Lia San grała matka obecnego dyrektora 
Andrzeja Chmielarczyka - Stefania Cybulska. 
Wspaniałą postać Riquette stworzyła Alina Że/iska, 
której dzielnie sekundował 1'1arian Kondracki -
Janczi. Ta para okazała się największą rewelacją 
spektaklu. 

- 29.JX.1958 r. w reżyserii Witolda Zdzitowiec
kiego, twórcy tego spektal<lu w warszawskim 
teatrze „B.15'~ W roli Wiktorii wystąpiła gościnnie 
Barbara Kostrzewska na zmianę z Urszulą 1'1alecką 
i Teresą Darnowską. Cunlighta śpiewał Czesław 
Pręgowski i Zdzisław Sikora, Koltay'a Józef Kasper
ski (obecnie grający Konsula) i Jerzy 1'10/enda. 
W obsadzie pojawiło się nazwisko adepta Lecha 
Chodziakiewicza, który grai japońskiego dyplomatę 
Tokeramo. Obecnie także zag ra tę rolę. 

Po trzydziestu sześciu la tach dzielny huzar Koltay 
znowu zaśpiewa swoj ej Wiktorii: 

Jedną tylko mi przeznaczy/ los ... 
Jedną tylko wola uczuć głos! 
Do niej biegnie zawsze myśl stęskniona ... 
w moim sercu ona - tylko ona.I ... 

Ryszrd Zarewicz, reżyser dzisiejszego spektaklu 
wystąpi/ w „Wiktorii" już jako ośmioletni chłopiec. 
W przedsta wieniu przygotowywanym przez 
Poznańską Operę i Operetkę Objazdową w 1937 
r .. choreografię ustawiła Halina Lubicz (matka 
reżysera). która grała także rolę Riquelte. /Yie 
chcąc zostawiać synka, samego wieczorami w do
mu, przebrała go w japońskie kimono i wpro
wadzi/a na scenę. Dla pana Ryszarda był to chleb 
powszedni, często b o wiem występował z matką 
na scenie. „Wiktoria" wywarła na nim olbrzymie 
wrażenie, był zaur oczony atmosferą spektaklu. 
Senty ment d o tej operetki przetrwał Jata. Teraz 
na lubelskiej scenie mógł nareszcie powrócić do 
swej dziecięcej fascynacji piękną Wiktorią i jej 
dzielnym huzarem . 

„ 

C>&W:ED&KR GWJR&Dlt 
RPl PeLC>KJ':EJ C>e.:ERJ.:E 

Nazwisko Elny Oistedt, która wprowadziła na 
polską scenę „ Wiktorię i j ej huzara" niewiele dziś 
mówi współczesnemu pokoleniu m elomanów i mi
lośn i kó w t ea tru muzycznego. W okresie 
międzywojennym była jednak gwiazdą p ierwszej 
wielkości. Z okazji premiery „ Wiktorii" warto 
przypomnieć tę niezwykle barwną postać Szwedki 
dla której Polska stała się drugą ojczyzną. 

elna Oistedt pojawiła się w Warszawie na 
początku 1922 r. Urodzona w Sztokholmie 
zadebiutowała w wieku 14 lat. Szesnastoletnia 
Dna otrzymuje już angaż do „Apo/loteatern" w Hel
sinkach, gdzie przez pól roku śpiewała tytułową 

rolę w „ Księżniczce Czardasza ". Odniosła 

oszałamiający sukces, odtąd „Czardaszl<a " stała 
się jej popisową partią, śpiewała ją w sumie ponad 
dwa tysiące razy. 

Rok 19 17 to początel< międzynarodowej kariery 
Dny Oistedt. Zostaje zaproszona na wielkie tournee 
do Petersburga i 1'1oskwy. 1'1imo wybuchu rewolucji 
pozostaje w Rosji. Wraca do kraju dopiero .v kwiet
niu 1919 r . Po kilku miesiącach gościnnych 
występów na południu Szwecji: otrzymuje stały 
angaż w /1elsinka ch. !Yie zagrzała tam długo 

miejsca. „ 1'1oja żądza podróżowania - pisze w swo
ich wspomnieniach - wciąż i natarczywie domaga/a 
się zaspokojenia„ . Los okazał się łaska wy. Elna 
Oistedt zostaje zaproszona do !Yiemiec. 

„ W grudniu 1921 r . wyjechałam do Berlina, na 
gościnne występy w „1'1etropolu" . Dano mi dwa 
miesiące na uczenie się języka i na ćwiczenie 
repertuaru, premiera mia/a odbyć sie w kwietniu. 
Fritzi 1'1assary, wielka gwiazda „ 1'1etropolu " , 
pokłóci/a się z dyrekcją. miałam ją zastąpić. /Ya 
samym początku pobytu w stolicy !Yiemiec 
zetknę/am się z rosyjskim impresariem, k tóry 
namawiał na występy w Warszawie. Uważałam, 

że to mag/oby okazać się ogromnie interesujące, 
tylko czy mogłam liczyć n a zgodę dyrekcji 
„ 1'1et r opolu " ? (. .. ) Dyr ekcja okazała się wspa
niałomyślna, udzieliła blogosławieńst wa. umoż
liwiając dwutygodniowe występy na polskiej s cenie. 
( .. .) 

Drugiego lutego 1922 r . opuściłam B rlin. a 20 
odbyła się w Warszawie premiera „ !Yitouche"
wystąpiłam w roli tytułowej 

Niemiecki teatr zwolnił mnie na dwa tygodnie. 
cóż. los chciał inaczej !Yie wróciłam do Berlina. 
Z dwóch tygodni zrobiły się 22 la ta ! Dopiero 14 
października 1944 r . opuściJam Polskę. moją drugą 



ojczyznę, straciwszy przedtem wszystko, co nadaje 
sens życiu: męża, dom, przyjaciół. Frzybylam do 
Szwecji jak o uciekinierka („.r 

W okresie d wudziestolecia międzywojennego 

operetka przeżywa/a w Folsce swój zloty okres. 
!Yajslynniej<>zą była Operetka Warszawska, która 
mieściła się w gmachu teatru „!Yowości" przy 
ulicy Danilowiczowskiej 

Dyrek tor L u d wik Śliwiński skompletował 
wspaniały zespól. Jego trzon stanowiły trzy 
gwiaz dy: Mieczysława Ćwiklińska, Wiktoria 
Kawecka i Lucyna Messal. Obok ni ch występowały 
tak świetne śpiewaczki i aktorki jak: Olga Orleńska, 
Maria Chaveau, l\azimiera Jtorbowska, Józefina 
Bielslfa. Wśród p anów prym wiedli: Józef Redo 
i Władysław Walter oraz młodsi: Kazimierz 
Dembo wski, Bolesław Mierzejewsk l Wincenty 
Rapacki: Ludwik Sempoliński. Zespól uzupełniała 

znakomita p a ra charak terystyczna-komiczna: 
Wanda Manowska i Rufin Morozowicz. 

?od Jrnniec 192 I r. operetk a przeniosła się do 
odbudo wanego po pożarze gmachu p rzy ulicy 
Bielańskięj i od tej ch wili zaczęły się nieustanne 
perypetie i kłopoty tej sceny, połączone z częstymi 
zmianami dyrekcji i licznymi kryzysami. 

I właśnie wtedy poj awi/a się w Warszawie 
młodziutka d wudziestodwuletnia Szwedka. t:lna 
Oistedl nie miała łatwej sy tuacji aby zaistnieć 

i utorować sobie drogę na sam szczyt. Musiała 
konkurować z uznany m i i wi lkimi gwiazdami 
podkasanej muzy. Jako bardzo młoda artystka 
nie posiadała bogatego doświadczenia, a będąc 
cudzoziemką i nie znając początkowo języka ani 
stosunków panujących w teatralnym światku, 

musiała wytrwale pokonywać nie Jada trudności. 
Ale miłość czyni cuda i dodąje sil. fina zakochała 
się bez pamięci w Folaku. Po półrocznym pobycie 
w Folsce wyszła za mąż za Witolda K iltyno wicza. 
właściciela fabryki dywanów. 
Była najmłodszą wśród gwiazd warszawskiej 

operetki. !'1ieczyslawa Ćwiklińska, przesz/a w 192 1 
r. do teatru komediowego. Wiktoria łfa1vecka, 

starsza od Dny o 25 lal kończyła swą karierę 
operetkowej divy. 
Największą jej rywalką była słynna Messa/ka, 

s tarsza od t:Jny o 14 lat. I chociaż zachwycała się 

talentem Szwedki na terenie Rosji, w Warszawie 
robiła wszystko aby utrudnić występy s wej 
Jwnkurentce. która była dla niej poważnym 
zagrożeniem. /l!essalka nie dopuściła do debiutu 
t:Jny Oisledt w „Księżniczce Czardasza". 

(ciąg dalszy na str. 16) 
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C)PEKTliKL 
KREliLJKeWliLJ 

Reżyseria 

RYSZARD ZAREWICZ 

Kierownictwo muzyczne 
LUCJAN JA W ORSKI 

Scenografia , 
TERESA POIYl!YSKA 

Choreografia 
f!EIYRYKA KOMOROWSKA 
KLAUDIUSZ GŁĄBCZYŃSKI 

Przygotowanie chóru , 
WŁODZIMIERZ FRUZllYSKI 

Asystent reżysera 
ZBIOJY/!5W SZT/5JMA!Y 

Asystent choreoprafa 

Beata l\AMllYSKA 

l\orep ctytorzy solistów 
Maria Bf!YIĘDA 

Anna SCffELL/5/'IBERO 
Marek S/5RWETA 

X orepetytor baletu 

Tadeusz l\RUKOWSKI 

Insp icjent 
Andrzej W!YUK 

X ontrola tekstu 
Jadwiga !YOWISZt:WSKA 

Duet „Moja Mama z miasta Jokohama " 
w wykonaniu 

!5wy Mierzyńskiej i Andrzeja Smogór 
w choreografii TADEUSZA WIŚNII5WSl\/EOO 



JO!t!Y CUIYL/OftT BOLESŁAW ffAMALUK 
ambasador amerykański 

WllfTORM 
jego żona 

KSEIYM OÓRSl\A-ROSIJYSl\A 
ELEOIYORA KRZESlfiSKA 

FERRI ftEOEDUS 
jej brat 

l!A SAJY 
jego narzeczona 

RIQUETTE 
pokojówka 
Wiktorii 

STEFAIY KOLTA Y 

ARTUR KOCIĘCKI 
(gościnnie) 

AJYDRZEJ SMOOÓR 
(gościnnie) 

AOIYIESZl\A KURKÓWIYA 
EWA MIERZYŃSKA 

(gościnnie) 

BOŻEIYA SA ULSKA 
KRYSTYIYA SZYDŁOWSKA 

JAROSŁAW CISOWSKI 
rotmistrz (gościnnie) 
huzarów PAWEŁ STAIYISŁA W WROIYA 
węgierskich 

JAIYCZI ZBIOIYJEW SZTEJMAIY 
jego ordynans JERZY TUROWICZ 

BELA PERKELTY MARMJY JOSICZ 
burmistrz Doroszmy A!YDRZEJ SIKORA 

TOKERAMO LEC!t CftODZIAKIEWICZ 
JAOO!YI 
japoński dyplomata 

OM/Kl WALDEMAR STARCZYfiSKI 
pokojowiec Wiktorii' 

JAMES AJYDRZEJ CftMIBLARCZYI\ 
sekretarz ambasady 

t 

OFICER ROSYJSKI RYSZARD ZAREWICZ 

WACftMISTRZ AJYDRZEJ 511\0RA 

BOIYZO JAIY KRZYSIAK 

J<aplan 

V 

JULISKA ftALllYA LEWARTOWICZ 

V 

f'IROSl\A BOGUSŁAWA MATYS 

KOIYSUL JÓZEF KASPERSKI 

DAMY KSEIYM OÓRSl\A-ROSIŃSl\A, 
ELEOIYORA l\RZESIŃSl\A, 

ftALllYA LEWARTOWICZ, 
BOOUSŁA WA MATYS, 
BOŻEJYA SA ULSl\A, 

l\R YSTYIYA SZYDŁO WSl\A 

WIEŚ!YMCY LEC!t C/fODZIAJ\JEW/CZ, 
JÓZEF l\ASFERSK/, 

JAIY l\RZYSMI\, 
AIYDRZEJ 511\0RA, 

WALDEMAR STARCZYfiSlfl 

ŻOŁIYIERZE LEC/f CftODZIA/f!EWICZ, 
JÓZEF l\ASPERSl\I 

lfllfl-SAJY l\RYSTYIYA Elf/ELSl\A 
przyjaciółka ELŻBIETA ORĄDZIEL-ZA WADA 
l!A-SAIY IREIYA OLBROMSKA 

(artystki chóru) 

DYRYOE!YCJ 

LUCJAIY JAWORSKI 
RYSZARD KOMOROWSl\I 



SOPRAJYY 

Agnieszka DOBROWOLS!fA, 
/frys tyna f;ff!ELSKA, 
Elżbieta GRĄ DZIEL-ZA WADA, 
Malgorzata LIPIJYSKA, 
Beata 1'1Af\OWSKA, Sylwia WARDA 

ALTY 

1'1ałgorzata IWAIY/ClfA, Dorota KOZŁOWSKA, 
Irena OLBROf'1SKA, Danuta POLAK 

TENORY 

Bogumił FRUZ/tYSKJ, Tomasz OŁĘBOC/fl, 
Zenobiusz ff WA SEK, Piotr PRE/DL, 
Janusz WLIZŁO (inspektor chóru), 
1'1arcin WOŹ!YIAK 

BASY 

Piotr C/1.ĘĆ, f'1irosław DROZD, 
Tomasz IWA!YIAK, Stanisław IWAJYICKI, 
Adam l\OŁTYŚ, Piotr PECIO, 
Wojciech ZASADA 

Bff1f'f 

SOLIŚCI 

lfrystyna BYSTRZEJEWSl\A, Beata KAf'1frYSKA, 
Barbara f'1/ECZ/\OWSKA -f'1ARKIEWICZ, 
ffalina PA WlAK, Barbara SlOW/tYSl\A, 
Roman lfAMIŃSKf, Janusz TES, Leszek TES, 
Jaros/llw ŻÓŁTOWS/fl (inspektor baletu) 

lfORYf'EJE 

Agata ŹÓŁTOWSl\A, f'1irosław SZERSZEŃ 

SKRZYPCE 

Anna lfRZEM/tYS!fA koncertmistrz 
!1alina LASKO z-ca koncertmistrza 
Anna NIKITA, !1enryk WYRZYCK/, Beata BARĆ, 
Narta BAUER-PĘDZISZ, Krystyna NOWACKA, 
Anna POLISZUK, Danuta l\OŁTYŚ, Stanisław 
SZYf'1CZYK 

ALTÓWKI 
Stanisław DZIES!tYSKI (inspektor orkiestry) 
lfrystyna 1'1/C/1ALS!fA 

WIOLO/V CZELE 

Ewa SOBIECl\A, Elżbieta JUSZ/f!EWICZ, 
1'1agdalena SZUSTAK 

KO!VTHABASY 
Stanisław BŁAC/1, Edward RAUBO 

FLETY 
Alicja MRÓWCZYrYSl\A, f'1ariusz KUKURY!f 

OBÓJ 

Lucjan PATROrY 

KLAR/VETY 

Adam CEOIEŁl\OWSKI, 
Zbigniew ZASTA W!YY, 
Andrzej SC/1AB 

FAGOT 

Aleksander ŁUSZCZYtYSKI 

WAL TOR/VIE 
ffenryk KRÓL, Bogdan KOBIAŁl\A 

TRlfBKI 
Robert f'1RÓWCZYtYSKI, 
Antoni CEOIEŁKOWSKI 

PUZO/V 
Benedykt JUR/\OWS/fl 

PERKUSJA 

Janusz BACA, Piotr WRÓBlEWSl\I 



„Po przyjściu do teatru dowiedziałam się, że 
nie będę śpiewać w „l\siężniczce Czardasza", ~la 
której przyjechałam do Fo/ski. Miałam n~tom:ast 
zaśpiewać w „!Yitouche" (. .. ) Powodem lej zmtany 
była intryga primadonny Luc;:ny Mess~/. (...).Cala 
Fo/ska zna/a ją i /ubiła. J'fatom1ast dla k1erowmctwa 
i impresaria (dlatego tak chętnie . mnie za
angażowano) fochy i kaprysy divy były JStną pla_gą, 
zadręcza/a otoczenie, zrywa/a spektakle, staw1a~a. 
wysokie wymagania, a dyrekcji ze względu na !eJ. 
pozycję nie pozostawało J?iC innego, jak sr:eln~a~ 
je dla świętego spokoju. Spiewala role, ~tore '.Ja 
miałam w repertuarze. Zwietrzy/a we mme grozną. 
konlwrentkę i uzna/a za obowiązek wobec samej 
siebie pozbyć się mnie. (...) Postanowi/~ zatruć 1:1,i 
życie. Pierwszym posunięciem by/o me p~zwo/J~, 
bym wystąpi/a w mej pop~s?i:_ej ro_J~· A Ja 
postanowi/am obojętnie przyJ~C Je.J. mtryę1 1 przel~
nąć „!Yitouche" - potem się Jakos u/ozy. Ta_k się_ 
też stało. Właściwie Lucyna Messal wygładzi/a m1 
drogę, wszyscy uznaJj za niesprawiedJjwe; że znan'! 
i ceniona primadonna poniża się do przesladowama 
małej nowicjuszki z obcego kraju. Z początku 
wszyscy mnie żałowali, potem po~ubili". 

Wreszcie J lipca 1922 r. Dna 01stedt pokona/a 
swą rywalkę - zaśpiewa/a w „Czardas~ce". To 
jeszcze bardziej rozsierdzi/o zdetr~mzowan.ą 

J\rólową. Tym bardziei że Dna odmosla tak_ze 
wielki sukces w „Gwieździe filmu': operetce, ktora 
z Messalką poniosła fiasko, a dzięki Elnie zaczęła 
iść kompletami. Plotkom i pomówienia"! n~e było 
końca. Warszawa śledziła z rozbaw1emem tę 

osobliwą wojnę. . , . . . 
„Łatwo by/o Lucynie Messal obrzydz1c_ "!' zyCJe, 

kiedy mia/a na to ochotę. ( .. .) Z drugiej stron;: 
była przecież dostatecznie . wielk~ _by okazac, 
wspaniałomyślność i toleranCJę. Ogolme uzn~wana 
za pierwszą w Polsce primadonnę, piękna, 

uwielbiana a jednak narażała r:a szw~nk s~ą 
popularność usiłując intrygowac przeciw mn~e,_ 

choć jednym rezultatem było, ż~ _n~wet Jej 
przyjaciele uznali, że postępuje ni~wlasc~w1e. Była'}1 
drobna, chuda a przede wszystkim duzo mlods~a_ 
od niej Ona była wysokiego wzrost~, wtedy !uz 
dość pełnej tuszy, odrobinę przekwllła. By ly sn:y 
tak różne, że zupełnie sobie nie przeszkadzając 
mogłyśmy obie pomieścić się w repertuarze 

teatru". 
Drugim „zagrożeniem" dla szwedz/\iej g1~i~zdy 

było pojawienie się J<..azimiery l'fiewiarow_s~i~J, ale 
w tym przypadku obeszło się bez powazmejszych 
incydentów. Niewarowska tolerowała młodszą_ 

0 JO /at rywalkę. Często występo~alJ: .ra_zem w t~J 
samej operetce w odrębnych 1 rozmących się 

charakterem rolach. Przez pewien czas prowadziły 
także wspólnie teatr. 
Głównym atutem Elny Qjstedt w walce o palmę 

pierwszeństwa na operetkowej scenie by/ jej 
niezrównany temperament i młodość. 

Zaprezentowała publiczności nowy styl gry 
operetkowej wywodzący się z rewii, a więc 

,frywolną skrótowość zagrań, maestrię w gim
nastycznych wręcz tańcach nowoczesnych, śmiały 
negliż kostiumu". 

Elna Oistedt nje posiada/a głosu na miarę Lucyny 
Messal, ale jej temperament sceniczny połączony 
z kunsztem aktorskim i dużą muzykalnością 

zwracały uwagę, budziły zainteresowanie swą 
oryginalnością. By/a inna. Ludwik Sempoliński jej 
partner w „J<..siężniczce Czardasza" pisał: „ ... grałem 
z kilkoma wykonawczyniami tej roli( ... }, ale czegoś 
podobnego jako partner nie przeżywałem. Znany 
jestem z temperamentu scenicznego, ale jej ledwie 
moglem dotrzymać kroku. Ucharakteryzowana na 
kreolkę, cale ciało opalone na brązowo, w pięknych 
kruczych, lśniących włosach (peruczki mia/a 
kapitalne), wygląda/a fascynująco. Już w pierwszej 
scenie na widowni, gdzie była wybudowana mała 
estrada, tańczyła czardasza z ogniem iście 

rodowitej Węgierki. A w obydwu duetach, kwartecie 
czy tercecie Jedwieśmy za nią mogli zdążyć. 
Fremiera, poprzedzona odpowiednią ref(Jamą, 

wzbudzi/a takie zainteresowanie, że cala widownia 
na pierwszym spektaklu była wykupiona przez 
warszawiaków, którzy specjalnie na ten wieczór 
przyjechali do Lodzi. Mogliśmy grać dłuższy czas, 
ale w Warszawie wystawiona operetka „ Wino
branie" !Yedbala - nie mia/a powodzenia, wobec 
czego po kilkunastu występach wróciliśmy i na
reszcie zagraliśmy „Czardaszkę" w Warszawie 
z Oistedt. Mimo że była już ograna, jeszcze przez 
kilkanaście wieczorów szla kompletami. 
Powodzenie Oistedt by/o tak zaskakujące, że do 
korica sezonu operetki grano tylko z nią. Orała 

więc J J lipca w „Baronie J<..immlu" Waltera J<..ollo 
a 29 /Jpca na premierze operetki Lehara „J<..rólowa 
Tanga". Sempoliński, Móry towarzyszy/ wielokrotnie 
w różnych operetkach t:lnie Oistedt, stwierdza, 
że „przy b/jższym poznaniu okazała się wyjątkowo 
milą koleżanką, bez żadnych fum i fanaberii"". 
(L. Sempoliriski „ Wielcy artyści małych scen".) 

Szwedzka gwiazda w ciągu 17 lat wystąpi/a 

w Warszawie w 35 operetkach, zawsze w ty
tułowych lub głównych rolach. Z wielkim 
powodzeniem występowała także w teatrzykach 
rewiowych „Qui pro quo", „Nowym Ferskim Oku': 
„Morskim Oku". Orała również w teatrze 
„Rozmaitości" kierowanym przez Teofila 



Trzcińskiego i teatrze „Ateneum". Bardzo chętnie 
przyjmowała propozycje występów gościnnych. 
Podziwia/a ją publiczność Poznania, lodzi, 
/frakowa, Wilna, Lwowa. "( ... ) Odwiedziłam także 
wiele mniejszych prowincjonalnych miejscowości. 
Dzięki temu, że tak wiele podróżowaliśmy i mój 
mąż poznał lepiej swój kraj !1ial zwyczaj odwozić 
mnie samochodem na tournće i razem jeździliśmy 
z miasta do miasta na następny występ. Z po
czątku śpiewałam po szwedzku, potem coraz 
częściej po polsku. Wszystkie operetki miałam 
opanowane w czterech językach, a w radio 
wykonywa/am pieśni i piosenki po hiszpańsku, 
angielsku i francusku ". 

Wspaniałą karierę Ł'Jny Oistedt przerywa wybuch 
wojny. Jako cudzoziemka mogla wyjechać za 
granicę. Została. Czuła się Polką. „ Wiedziałam, 

że tu jest moje miejsce, że będę potrzebna, aby 
pomagać ludziom( ... ), to był mój obowiązek" powie 
po latach w wywiadzie udzielonym dla „ K uriera 
Polskiego ". Przy /Yowym Świecie 18 zakłada 
kawiarnię „ U Elny Oistedt ': zatrudniając wielu 
kolegów aktorów. Przez wiele miesięcy śpiewała 
tam także ... !1essa/ka, Która została bez środków 
do życia. 

Temperament aktorski t:lny Oistedt przerodził 
się w czasie wojny w ogromną energię, aktywność, 
przytomność umysłu i odwagę. Wykorzystując 

znajomości w ambasadach szwedzkiej i angielskiej 
urato1vala wielu nieznanych nieraz sobie Judzi. 
Podejmowała także sama ryzykowne akcje. Oto 
fragmenty wspomnień Ireny Obrębskiej-

„ By/ marzec 1943 r. wczesnym rankiem 
zatelefonowała do mnie Elna (. . .) powiedziała, że 

wykupiła dzieci z Zamojszczyzny i nie wie, co 
z nimi robić dalej (. . .)!'la nasze gorączkowe pytanie: 
skąd, jak, gdzie, opowiedziała całą historię. Otóż 
pożyczyła z ambasady szwedzkiej ciężarówkę 
i pojechała nią na Lubelszczyznę. /Ya jednej ze 
stacji zobaczyła, jak wśród potwornego krzyku 
/Yiemcy ładują do bydlęcych wagonów płaczące 
dzieci. Zaczęła rozmawiać z SS-manami, chcąc 

od nich wykupić wszystkie. Oferowała wysoką 

sumę. ttitlerowcy nie chcieli się zgodzić. Wreszcie, 
kiedy kwota pieniędzy stała się naprawdę 

zawrotna, zgodzili się, ale tylko na chore dzieci. 
One i tak już nie istnieją - powiedział jeden z op
rawców - jadą na rozstrzelanie. W len sposób 
Dna przywiozła do Warszawy 34 dzieci i teraz 
nie wie, co z nimi zrobić, i prosi nas o pomoc". 
Autor artykułu, Jerzy Smoczyński, relacjonujący 
to zdarzenie, przypomina, że na JO tysięcy dzieci 
wysiedlonych z Zamojszczyzny ocalało okola IO 
tysiecy. „ To, że reszta przeżyła, jest zasługą całego 

społeczeństwa. Wśród nich była i Elna Oistedt". 
Powstame Warszawskie, obóz przejściowy w Prusz

kowie z którego wydostali ją przyjaciele a wre5zcie 
śmierć męża w 1944 r. - załamały ją ostatecznie. 
Postanowi/a wrócić do Szwecji tym bardziej że 
!Yiemcy zmuszali ją do występów w teatrze 
frontowym. 

„ Wtedy ostatecznie zdecydowałam się na wyjazd, 
nim będzie za późno. !Yie miałam nąjmniejszej 
ochoty przyczyniać się do niemieckiej działalności 
rozrywkowey ( ... ) Osiem długich miesięcy trwa/ 
mój pobyt w Szwecji będący rodząjem ucieczki 
do dawnej ojczyzny. ( .. .) Czekałam tylko na 
możliwość powrotu i wreszcie 20 sierpnia 1945 r . 
odleciałam do ukochanej Warszawy. Gdybym już 
w Szwecji nie rozumiała, jak silna więź mnie łączy 
z drugą ojczyzną, zrozumiałabym to, gdy tylko 
dotknęłam polskiej ziemi. Ileż ciepła i przyjaźni 
doznałam po ośmiu miesiącach nieobecności!" 

Znowu grała w Operetce Warszawskiej, 
oklaskiwana w „ hrabinie !1aricy", „Księżniczce 
Czardasza': „Wesołej Wdówce". 

Występowała także gościnme w lódzl;iej „Lutni". 
W grudniu 1949 r. zmuszona do wyjazdu. wraca 
do Szwecji: „ !Yiestety tam zostałam". 

Dopiero, po siedmiu latach otrzymała pozwolenie 
na ponowny przyjazd do Polski. Były to już tylko 
odwiedziny i powrót do wspomnień po lak długiej 
nieobecności w kraju. Ale Elna Oistedt nigdy nie 
zerwała więzów z Polską. Przyjeżdża/a tu jeszcze 
dwukrotnie w 1975 i 1979 r . zawsze serdecznie 
witana. 

W Szwecji. Elna Oistedt występowała w teatrach 
!1almó, ttelsingborga, Oóteborga i Sztokholmu. 
Orała także w wielu filmach . 
Zmarła w Sztokholmie, 23.X.1982 r . 

Post Scriptum. 
Z Elną Oistedt występowała znakomita aktorka p . /'fi 

na Czerska, p rzez wiele lat związana z t eatrem 
im. J. Osterwy, która p o przejściu na emeryturę do dziś 
mieszka w naszym mieście. 
Miało to mięjsce w Teatrze „8. 15'' w Warszawie g dzie 

w 1938 r. ełna Oistedt śpiewa/a swą popisową rolę 
w „f(siężniczce Czardasza ': 

„ Towarzyszą j ej młodziutka !Yina Czerska, Marian 
Wawrzkowicz, Józef Redo, Leopold /lforozowicz" - donosiJ 
recenzent. 

Z okazji dzisiejszej premiery i Dnia Teatru wspomnijmy 
tr;: wspaniałą damę lubelskiej sceny, k tóra zapisała się 
w pamir;:ci widzów szereg iem świetnych ról, a w Jatach 
swej młodości grała u boku tych nąjwiększych. 

A. /Y. 

Cytowane fragmenty pochodzą ze wspomni ń Elny 
Oistedt pt. „ Od operetki do tragedii" Czytelnik 1982. 



EWA NIERZYŃS/fA - sopran 

Po uzyskaniu dyplomu w 1984 r., solistka 
Operetki Śląskiej w Gliwicac!J. !Yajlepjej czuje 
się w ro lach wodewilowych. 
Zagra/a m.in. LIZĘ w „/1rabinie Naricy" 
i TRESZ/fĘ w „ Manewrach Jesiennych" E. /fa/
mana, Ml w ,,lfrainie uśmiechu" i MAŁGOSIĘ 
w „Sk o wronku" F. L ehara, PEFI w „ Wie
deńskiej krwi" i CIBOLETTĘ w „!Yocy w We
necji" J. Straussa, MARIĘ w musicalu „ West 
side story" l. Bernsteina i SALLY SMIT/1 
w „Me and my girl" IY. Gay'a. 
Od Ustopada 1993 r. współpracuje z Teatrem 
Muzycznym w Lublinie. 
W „Wiktorii i j ej huzarze" powtórzy rolę LIA
SA/Y, którą śpiewa/a już w Gjjwkach. 

ANDRZEJ. SNOOÓR - baryton 

Ukończy/ Wydział wokalno-aktorski Akademii 
Nuzy cznej w lfatowicach. 
Od 1983 r. solista Operetl<i Śląskiej w Gli
wicach. 
Do najważniejszych zagranych przez nieg o 
ról należy: 

RIFF z „West side story" l. Bernsteina, 
ft!GGllYS w „ Ny Fair Lady" C. loe we, Bil l 
SUIBSOIY w „ N e and my girl" IY. Gay'a, 
PAPPACODA z „ !Yocy w Wenecji" i MllYIS
T.ER w „ Wiedeńskiej krwi" J Straussa, ŻUPAIY 
w „ Hrabinie Naricy" .E. /fa/mana, IWAIY w „ Ca
rewiczu " F. Lehara. 
O d listopada 1993 r. na wiąza ł stalą 

współpracę z naszy m Teatrem Muzycznym . 
W „Wiktorii i j ej huzarze " zobaczymy g o 
w roli FERRl.EGO, którą śpiewa/ już w Gli
wicach. 



JAROSŁAW CISOWSKI - tenor 

Ukończy/ w rok u 1989 Wydział wokaln o
aktorski Akademii M uzycznej w Katowicach. 
Jeszcze w czasie studió w poqjął pracę 

w Op eretce Śląskiej w Gliwicach, z którą 
związany jest, jako solista, do dnia dzi
siejszego. 
Zagrał m.in. tfRABIEOO ZEDLA U w „ Wie
deńskiej krwi" i KSIĘCIA URBI/YO w „Nocy 
w Wen ecji" J. Straussa, ftRABIEOO 
LUXEMBUROA w „ /fr abim Luxemburgu" f'. Le
hara, TO!YYT;OO w „ West side story" L. Bern
steina, FREDA w „ My Fair Lady" C. Loewf} , 
KOLTAY/1 w „Wiktorii i jej huzarze" P. Ab
rahama. Tę rolę powtórzy na scenie naszego 
teatru, z którym współpracuje od listopada 
1993 r. 
Współpracqje także z Operą i Operetką 
w Szczecinie, gdz ie przygotowuje rolę 

DA!YIŁŁY w „Wesołej Wdówce" f'. Lehara 

ARTUR KOCIĘCKI 

Absolwent Studia Aktorskiego przy Teatrze 
Wybrzeże w Gdańsk u. Praco wal w Teatrze 
Polskim w Poznaniu i Teatrze Rozrywki w Cho
rzowie. 
Od 1992 r.jest aktorem Teatru im. J. Osterwy 
w Lublinie. 

Zagra/ szereg interesujących ról m.in. 
- SCYFIO!YA w „ Caliguli,, A. Camusa 
- MARKA w „ Apetycie na czereśnie" 

A. Osieckiej 
- BŁAZ!YA w rewii satyrycznej „Błazen i kat" 

Vassiela Veskoveca 
- BLASZA!YEOO DRWALA w „Czarodzieju 

z OZ" 
- KSIĘCIA w musicalu „ Stry ch " 
W „ Wiktorii i j ej huzarze" gra FERRIEOO 
tfEOEDUSA. 



Pracownja -
krawiecka 
damska 

Pracownja -
krawiecka 
męska 

Pracownia -
plastyczna 

Modystka -

Peruki 

Stolarnja 
i ś!usarnja -

Tapkerka -
i upięcie 
tkanin 

Świat/o 

Dźwięk 
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Kierowane przez: 

lfLEMEIYTYIYA 
ROZTWOROWS/fA-lfOWALCZY!f 

TADEUSZ STEC 

BARBARA WOŁOS/Ulf 

ORAŻYIYA SlfORIYIEWSl\A 

EWA KRĘCISZ 

lfRZYSZTOF DUDA 

MARIAIY GĘBALA 

ffEl'IRY!f STRZYŻEWSlfl 

MARCIN IYOOAS 

* * * 
Ręczne malowanje 
I< im on 

MACIEJ WOŁOS/Ulf 

* * * . 
Pomocą przy realizacji spektaklu służą 

garderobiane i montażyści sceny. 

•*• 
Redakcja programu: AIYIYA !YOWAK. 
Projekt okładki: NAC/EJ WOLOS/Ulf. 

Opracowanie techniczne i skład: 
r!Al/IYA POP/(/EWICZ 

DARIUS:.C OĄOOLA 
Druk: Drukarnia „ Alf' - ORAf'" 

TEA TR M UZYCZIVY 
W LUBLllVIE 

Dyrekcja: 
ul. /Jfarii Curie-Skłodowskiej 5, 

IH piętro, 

Scena: 

2 0·029 Lublin 
tel. 276- 13 

Dom K ultury K olejarza 
ul. K unickieg o 35 

t el. 237-70 

DZIAŁ OR GA JVIZACJI 
W/DOW/VI 

ul. /Jfarii Curie-Skłodowskiej 5, Jl piętro 
(gmach teatru w b udowie) 

tel. 2 25·2 I i 276· 13 

Przyjm ujemy zam ówienia na bilety indywidualne 
i zbiorowe codziennie 1v godz. 8.00 - 15.00. 

KASA TEATRU 

Dom Kultury Kolejarza 
ul. K unick iego 35 

t el. 2 9 6·6 5 

Czynna codziennie (oprócz p oni dzialków) 
w godz. 16.00 - 19.00 I na godzinę przed 

spektaklam i porannymi 

Cena: 15 .000 zł 




