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EVITA 
kto powie jaka była naprawdę? 

Nazywano ją Madonną biedaków i Panią Nadziei, 
Che Guevara mówił o niej „brzydka dyktatorka o ładnej buzi". 
Jedni widzieli w niej żądną władzy dziwkę, 
inni zabiegali o jej kanonizację. 

Kopciuszek 
Właściwie nazywała się Eva Maria lbarguren. Nazwisko Duarte nosiła bez

prawnie, gdyż jej ojciec, Juan Duarte nie uznał ani jej, ani pozostałej czwórki 
dzieci, które miał z kochanką Juaną Ibarguren. W tradycyjnej, katolickiej Ar
gentynie, a zwłaszcza w takiej małej mieścinie jak Chivilcoy, gdzie 7 maja 
1919 roku przyszła na świat Eva, życie nie szczędziło bękartom upokorzeń. Ma
jąc siedem lal Eva straciła ojca. W dniu jego pogrlebu wraz z siostrami, bratem 
i matką została poturbowana na progu kościoła przez prawowitą wdowę i prly
rodnie rodzeństwo. Dopiero po interwencji burmistrza konkubinie z dziećmi po
zwolono uczestniczyć w uroczystościach żałobnych. Gdy Eva miała 12 lat, jej 
rodzina przeprowadziła się do liczącego około 20 tysięcy mieszkańców miasta 
Junin. Ale, jak powiadają Argentyńczycy, „małe miasto-duże piekło". Eva ma
rzyła, by i stąd uciec. 

Gdy była piętnastolatką, do Junin zawitał objazdowy zespół prezentujący 
pokazy tango. Oczarowany Evą, prlystojny tancerz zabrał ją do wymarlonego 
Buenos, ale tam musiała liczyć już lylko na siebie. Była ciemnowłosa, smagła, 
pełna uroku. Niestely nie potrafiła śpiewać ani tańczyć i mówiła z silnym pro
wincjonalnym akcentem. Mimo to, próbowala sił w kiepskich teatrzykach, pozo
wała do zdjęć, zagrała parę epizodycznych ról w marnych filmach. Szlajała się 
po nocnych klubach uczęszczanych przez „bohemę". W wieku siedemnastu lat 
zmieniła radykalnie swój wygląd - utleniła włosy i 1.aczęła używać, ulubionej 
od tej pory, koralowej pomadki. Miała wiele detern1inacji i licznych kochanków. 
Jeden z nich załatwił jej pracę w radio. To zaważyło na losie Evy. 

Pannę Duarte wyrlucono wprawdzie z chóru operetki, lecz okazało się, że jej 
ciepły, zmysłowy głos świetnie brzmi w radio. Eva zaczynała od małych stacji ra
diowych i nie gardziła żadną ofertą pracy. Prowadziła audycje dla dzieci, porady 
kulinarne, czytała listy miłosne, a nawet reklamowała oliwę z oliwek. Mówiła 
z emfazą, sugestywnie, porywająco. Uczyła się modulacji i celowego zawieszania 
głosu, improwizowania, słowem - oddziaływania na odbiorcę. Była coraz bar-

dziej popularna i lubiana. Nosiła nawet zabawny przydomek „Seniorila Radio". 
W roku 1943 pracowała już w wielkiej rozgłośni Bełgrano. Zoslala gwiazdą se
rialu radiowego, który nosił tytuł „Sławne kobiety". Była Sarą Bernhard, Elżbie
tą ł, carycą Aleksandrą, a nawet Katarzyną Wielką. Wkrótce miała poznać smak 
prawdziwej władzy i 1.agrać największą, ż y c i o wą rolę - Evily Peron. 

First Lady 
W okresie, gdy Evita była „medium" sławnych kobiet, mieszkała już w ele

ganckim domu przy ulicy calle Posadas. Obracała się w tak zwanym lepszym 
towarzystwie, miała znajomości wśród wojskowych, zdawała sobie sprawę, że 
posiadają oni duże wpływy. Zwróciła też uwagę na pewnego pułkownika, który 
robił błyskotliwą karierę. 

Data ich pierw zego spotkania jest niejasna. W każdym razie zarówno wer
sja nieoficjalna jak i oficjalna głosi, że pokochali się od pierwszego wejrzenia. 
Zgodnie z pierwszą, poznali się pod koniec roku 1943. Peron przyszedł podob
no do rozgłośni radiowej, by poznać kobietę, która w swoich audycjach wyraża
ła się o nim z wielkim podziwem. Eva zapewniła Juana, że nie zna drugiego 
mężczyzny o takiej charyzmie, on był zafascynowany jej urodą. Po pierwszej 
spędzonej wspólnie nocy pod dom na calle Posadas zajechały dwie furgonetki. 
Pierwsza była pełna róż, w drugiej znajdowało się „mienie przesiedleńcze" puł
kownika. Wersja oficjalna głosi, że E°va poznała Juana w roku 1944. Peron po
prosił ją, by w ramach akcji dobroczynnej wygłosiła apel na rzecz ofiar lrlęsie
nia ziemi w prowincji San Juan. 

Pułkownik Juan Domingo Peron w chwili poznania Evy miał lat 49, ona 25. 
Po puczu wojskowym i przejęciu rządów przez generalicję kierował Sekretaria
tem Pracy. Te zaniedbane i mało prestiżowe urzędy miały w przyszłości posłu
żyć mu za trampolinę do prezydenckiego stołka . Przed Peronem nikt nie zajmo
wał się stosunkami ze związkami zawodowymi. Pułkownik docenił tę realną siłę 
polityczną i potrafił wykorzystać ją dla własnych celów. 

Gdy tylko Eva została kochanką przystojnego oficera, została zatrudniona 
w Sekretariacie Pracy. Wówczas Io przedstawiła autora słuchowisk cyklu „Sław
ne kobiety", Munoza Aspiri. Otrzymał on natychmiast stanowisko dyrektora 
propagandy. Teraz, zamiast wkladać w usta Evy słowa niegdysiejszych wład
czyń, pisał dla niej przemówienia. Trzy razy w tygodniu przez pół godziny Eva 
Duarte w audycji noszącej tytuł „Ku lepszej przyszłości" agitowała na rtecz Pe
rona. „Oto głos kobiety z ludu „." - mówiła, podkreślając, że jest przedstawi
cielką anonimowych mas. ,Jestem kobietą jak wy - matki, żony, kochanki, sio
stry ... ". 

W roku 1945 Peron był u szczytu popularności. Miał w ręku Sekretariat 
Pracy, Ministerstwo Wojny, był nawet wiceprezydentem. Wówczas to jego prze
ciwnicy, wykorzystując niepewną sytuację ostatnich miesięcy wojny, zdołali po
zbawić go władzy i zrobić z niego kozła ofiarnego rozgrywek politycznych. 
12 października Peron został aresztowany. 

Z więzienia pisał do kochanki lisly, w których obiecywał, że po wyjściu na 
wolność zrezygnuje z kariery politycznej, by ożenić się z Evą i wieść spokojne 
życie w rodzinnej Patagonii. Nie wiadomo, czy listy te były oznaką załamania, 

czy fortelem obliczonym na wyprowadzenie w pole wroga cenzurującego kore
spondencję . 

W każdym razie Eva nie potraktowała serio zapewnień Juana albo nie przy
jęła ich do wiadomości. Organizowała wiece, manifestacje, wygłaszała płomien
ne przemówienia i nakłaniała przywódców związkowych, by wystąpili w obronie 
Perona. Wreszcie związki zawodowe w ramach protestu ogłosiły strajk 18 paź
dziernika. Tymczasem dzień wcześniej, robotnicy wylegli na ulice i urządzili 
wielką manifestację pod hasłem: „Peron na prezydenta". Pułkownik odzyskał 
wolność. 

W pięć dni później, tak jak obiecywał, ożenił się z Evą, lecz ani myślał 
wracać do Patagonii. Rozpoczął kampanię prezydencką. Po raz pierwszy w hi
storii Argentyny brała w niej udział żona kandydata. 

Na poc14tku 194ó roku Peron został prezydentem. Od tej pory „Peron rzą
dził, Eva kierowała". On był „strategią", ona „ideologią" peronizmu. W roku 
1952 caudillo został wybrany na drugą kadencję. Z czasem okazało się, że jego 
program ,,justycjalizmu"(„sprawiedliwości społecznej") nie zdaje egzaminu. Po
pulistyczne rządy dyktatora doprowadziły do inflacji, zadłużenia kraju, bezro
bocia i rozczarowania „descamisados" (ludzi bez koszul - jak nazywano ubogie 
masy). W roku 1955 Peron został obalony. Uciekl z kraju, uwożąc to, co nie
odzowne - mundur i dolary. Jednak Evy wtedy już przy nim nie było. 

Podróże w srebrnej trumnie 
Evita odeszła 26 lipca 1952 roku. Po dwuletnich cierpieniach i kilku opera

cjach zmarła na białaczkę. Od tej pory wieczorny dziennik radiowy poprzedzały 
słowa: ,Jest 20.25, godzina, w której Eva Peron stala się nieśmiertelna". Roz
poczęła się era deifikacji. Rosły pomniki, imieniem Evy nazywano ulice, place, 
miasta, szkoły, a nawet rzeki i góry. Związki zawodowe dwukrotnie wysyłały do 
papieża Piusa XII petycję w sprawie beatyfikacji „świętej robotników". „Santa 
Evita" miała spocząć w mauzoleum, którego nie powstydziłby się Cheops (nie 
wyrosło poza fundamenty, które zniszczono po upadku caudilla). Nad ciałem 

Evy przez ponad rok pracował dr Pedro Ara, który zabalsamował je, doskonaląc 
metodę konserwowania zwłok zastosowaną w przypadku Lenina. Mumia Evy, do 
której pielgrzymowały miliony ludzi, spoczywała w siedzibie Powszechnej Kon
federacji pracy. Była umieszczona w srebrnej trumnie, która miała przeszklone 
okienko na wysokości twarzy zmarłej. 

Gdy w 1955 roku obalono Perona, natychmiast zbiegł on do Paragwaju. 
Wówczas ziemskie szczątki Evy zniknęły z siedziby związków zawodowych. Za
częła się makabryczna odyseja zwłok, która wiodła przez dwa kontynenty i wie
le krajów. Eva „odwiedziła" między innymi gmach wywiadu wojskowego 
i mieszkanie majora Arandia, który z takim oddaniem strległ zwłok, że nie
umyślnie 1.astrzelił swą ciężarną żonę, biorąc ją w nocy za „porywacza". We 
wrześniu 1956 roku Evita w srebrnej trumnie wyruszyła do Europy. Ukryta 
w drewnianej skrtyni, niczym Nosferatu, przepłynęła ocean, przejechała przez 
Brukselę do Bonn. Tam „zabawiła" kilka miesięcy w magazynie ambasady ar
genlyńskiej, po czym przez Rzym dotarła do Mediolanu. Została pochowana na 
cmentarzu Musocco w grobie numer 86, pod nazwiskiem Marii Maggi. Pozosla-



11iono ją 11 ,pokoju na l'ZternaściP lat. \'i roku 1971. grl) >)tUal'ja polil)t'llla 
11 \r1wnl) nie dojrzala rlo powrotu Perona. 2 1Hze>nia na n1wnlmzu mediolań
,kun poja11il ,ię "zlo11iek podająr) bię za Carlo.a ~ l agii. brata rikqjnej \1arii. 
\\ r-M.Z)lli~lo'ci hyl 10 emerytowan) szef ll)l•iadu. Cabanilla., który bwego 
eza,u odkryl 11r1ypadkown srebrny sarkofag E1ily 11 skrz)ni opalr7.Unej nalepką 
„ocłl1iorniki rnrlio111•". gdy przeprowadza! inspekrję na t•z11arl)m pięlrle >iedzi
b) 11 y wiarlu 1rnjskowt'go. Dokonano ekshumacji i przelrun pm101n1110 mumię do 
mad11rkiej rn)rlrrwji Perona . .. Puerla de Hierro··. k1ón1 zajmo11al z .inną Isa
bel ih) lą lan!'erką knbarelnMJ. poznaną podczas 11 ygnania 11 PanamieJ . .. Miesz
kali" lam we trójkę przez niemal rok. Pniem. po 18 lala!'h 11 ygnania 78-letni El 
\'iejo ( .• Stal")··. jak naz) 11ali go peroniści) po11ró1·il do Argenl) n). by podjąć· 
nieudaną pn\bę wskr7.eszenia swego imperium. Zmurl 11 lipru 197.i. Dziś Elita 
'P0<0zy11a porl trzema war>ilwami stalrmej blarhy 11 grobowC'u mdzinnym. który 
zaw,ze lnnie 11 kwialadt. Pozostal po niej mit. A 1.Ja;C'iwie i tnieją dwa skraj
nit' różne mit1. 

Madonna Dt>~canlisado~ 
Bi,kup Herman Benitez na u.licznej mszy ndpra11ianej w inlenrji odziska

nia zdro11iL1 pm•z Evitę. nazwał E1ę :.męczenni<'ę desramisados'', i dodal. że 
:.la111111 i ona prZ) klad poświęcenia i wiał") dan) .\"rgenl) ńezykom przez Boga. 
Kult E1 ily, kt6n rozpoC'zą.I :.ię je,zrze za jej ży„ia . trna 11 \1'!(enl) nie po dzi~ 
dziei'1. 

Bila kopl'iuszkiem. któremu udalo ię zo~lar .. Księżniczk<J bieclaków'",jak 
ją naz) wa no. Sit•dzą<· za biurkiem 11 d111nt>lm"kim kostiumie prz)jmmrnła I lu
m) pelt•ntó11. które naplywaly do jej biura\\ Sekrelariucit• Prac). Bi Io tn po
dollllo miejsl'e sZC'lCf!Ólne. \a biurku 11ulull' się papier;. pt>1fomy. ,;pinki do 
1do,ó11, puzderka po hiiulerii. Ern ehodzila boso i prmrndzila kilka rozmów le
t„fonicznyl'h 11 l)m samym c7.a;ie. Roz<lu1rnla p17.y11ileje. nominaeje. d1,kuto-
11ala lrt.;{· U'la11. \'i ogonku oezekując·yeh nu audit'ncoję amha,;ador spoty kul ,ię 
ze sl11ac·zkq. Podobno Evita kuzala ruz zdj tJĆ' bul) miniotm11 i i oddać· je biedne
mu. Pr1.ijn11111ah1 parę o,r)h na ruinulę. prz) zm111alu mie::>zkaniu. załatwiala róż
rie 'fJl'a"}- l'flll'ę. a 11,zelkie cl)'JIOZ)l'je pilnie 'pis)l1Hlo IS sekretarek. l\ażrl) 
pol17t'huj;11·)· któ1: 1.ja11il 'ię na audien!'ji do.ta11al IOO pe>Os. .. Odejdź z Bo
giem. dziękuj Perono11 i" - mó11 ila na pożegnanie 1::1 ila. 

Jeździla po fabrykaeh. 1m~jmo11ala delegal'je robotnicze. zakludula clom) 
npieki dla kohit•l pm b111ający('h z 1mm ineji. >analoria dla dzieei. :.zkoh -
międz) inn)rni za pośrednil'l11em organizal'ji dohro('Z)nnej o nazwie Funrla!'ion 
E1a P..ron. R) la 1aloż) t'idką .\.,neial·ion Pro-Sufragio Femininn. walezą('ej 
o pra11a kohiel). 11 roku 19H kupiła gazelę .. Dernonalia". gdzie d111ko11ano ar
t)kUI) 11 prohlermtth kobiet i po„1uluwano zmian) 11 ich stalu,;ie spolecznym.1i' 
1da~nie na lamal'h tej gazel) po raz piern"Z) naz11ano Ev" .,Lu Dama de la 
Espenmza"' - Panią \adziei. Dzii;ki jPj dzialalno~<'i .\.rgenlynki 11 1950 roku 
rnial) po raz piernszy szansę wziąć udzial 11 wyhnraeh. E1ie 11 lym hi,lo11rz
ll)ITI dniu urnę lrzeha IJylo prt) nie,;ć do szpitalnl'go łóżka. 

\X tmojej autobiografii .. La razon de mi 1 ida" pisula: ,.Juan 11ie doh17.e. 
czego rhcr, ja jed) nie to przeczmHlm. on kieiuje ,ię inteligenl'ją, a ja oercem. 

On jeol 111 kszlakon), ja pro>la. on je>l 11 ielki. ja maleńka. on je't mi:>trzem, ja 
uczennieq, je;l po>lacią, ju t) Ilio !'ieniem. \'i"ierz) 11 swoje ral'je, a ja wierzę 
w niego„:·. 

\'i owej cukierkowej uutobiograrii (klr'ira slala 'ię lekturą szkolmJ. a argen
l) ń>ka akademia literatury z jej pmwdu zoslula rozwiązana dekrdem rządowym 
- nie zgodzila się bowiem zglo.ić lego dzida do 'lia1~rndy ~ohla) Evita sugern
je. Ż!' stanowili 7. Peronem ,.biale rualżeńslwo'", i W) rnżali wzajemną milo'(· „po-
1mez \\spólną lro:.kę i umiłowanie deo<·amismlos·. \'i listach pi anyrh z więzie
niu Pemn nie 11yzna11al koehanee milo~ci. lecz prosi I, by „zaopiekowala się je
go robotnikami„. E11la l11ierdzila. z kolei, że pragnie być· ,.mostem milości po
między descamisados a Peronem"'. Zre:;zh1 bylo pcmszel'hnie 11iacłomo, Że 
11 ostalnieh lalach Ż)C'ia En1 nie mogla wopr'ilży{· z mężem ze względu na krwa-
11ienia i liczne dolegliwo~ci spowodowane przez nm1ol11Ór. 

Zgodnie z hagiograriezim ujęciem . Ż)l'ie Evil) było eiągiem poświęceń-dla 
Perona i dla .. hiedakó11 bez koszul"'. 'fo dla nieh Pani 'liadziei, Kl;iężniczka Bied
n) ('h. zahar<J11ala ię. nadwątlila swe >ily, ('O 11pęclzilo j<111 śmie1telną ehorobę . 

Penm nie Zllażając na hlagania lekarzy, zmusza! ją do brania udzialu 11 drn
giej kampanii preztrlenckiej, na11el gd) by la 11 kl") l)cznym stanie. Przy11 iązal 
umierającą żonę do specjalnej konslrukeji z drnlu i glin). by mogla towarzysz){· 
mu 11 ol11arl~rn sarnod1odzie na paradzie inaugurnjąeej t.liugą kadencję jego 
m1d6w. W)ehudzona. otulona 11 futro E1 ita po raz o>lalni pokazała się wówezas 
puhli('7ni1" 

Zgodnił.' l .. hial) m·· mitt>m. E1 ita zaakceplo11ala rolę oriar) i nie11olnic). 
Podda11ala się pozba11ionc>j ,;krupulf\11 manipulaeji ze olrony męża, nie>11iado-
111a. Że 11') korzy:;tywal j11 do :,i1oirh c·eló11. v; iedz'll'· jak E1 a oddzialuje na rnas1. 
Pe11111 ll)knrt)'l)11al jej urok i entuzjazm. lt) polem ebplnat01rnć· ma>) pozo
olają<'e pod jej 11pl)11em. Podobno Era sl11or1.yla najhardziej efektowni styl re
lnryr·zny 11 \rnl'ryce Poludni011ej. \'igd) ni•· 11yzb)la ię pJd,ejskiego ak('enlu 
i UŻ) wala okoln ,111 :;Jfm. ale jej inleqlrelaC'ja i zclol11oś(• em palii b) i) nieby
wali'. 

Pernn nawPl po śmierri Ery manipulrmal H imagP i 11)knrzy,l)11al do po
trzeh propal(andow)rh. Planowa! nawet jarmarczne .,lournee" mumii po róż
ny('h prm• inrja!'h. 11 rt'lu Uli skan i a poparria cl la reżimu. Rc>wnlurja. 11 li") ni ku 
ktorrj 'lradl 1.Jadzi:. poloż)la kre lym makahl")CZll)m planom. 

Proletariacka dziwka 

.. CZHrn) •· mil buduje ealkiem odmienm 11 izernnek E1 ily . .\.nl) peroni~('i 
11parrie 11y t) kuli E1 ie jej podejrzaną jll'Zt':do;f, 1\1 ierrl1.ili. że h) la dzi11kq, któ
ra t'lni!'znie pięla się po szczt>blul'h drahin) >polt'1°znej. Proot)IU()l1ala si~. pra-
1·ę 11 nędznych lealr-l) kadi i lanclmduch traktują(' jako parawan i miejsce „na
boiu „ klientó11. Orl razu poję la, że Peron jest I\ · d1odząeą g11 iazdą i dlatego bez 
nam)slu się z nim Zlliązala. Potem opętala go i r1.ądzila za jego pośrednicl11em. 
\\ lrą!'ala >ię do parlamentu, rozdzielala urzęd). \\ 'iele lukraty11n)l'h posad do
stało ,ię jej krewnym. Brat zoolal o:<obisl) 111 sekrelartem Perona. a zarazem na
rzędziem kontroli ('aurlillo 11 rękaeh Elit). \'i roku 1917 przijęla zaproszenie 
Franro i jako .. c>mi,.,a1iu~zka dobrej 11oli" ll)jt•l'hala cło Europ) . Jej 11rogm1it> 

uznali to za kolc>jn) dowód uzuqJowania >obie prawa (fo pelnienia oricjalnych 
funkcji. E1a hi la gorąro witana 11 Hiszpanii. le<·z zignorowana przez angiel>k<1 
rodzinę króle11 oką. P.apież oriarowal jej różaniec. a Franrja uzyokala clogodn) 
kontra kl na argent) ńskie zboże i wnlowinę. Stolit'a mody 11 pl) nęla bardzo na 
image Evity. Pnni prezydentowa prz)jl'rhala do Europ) 11 hlond loczkach. z pu
dlami dzi1111yrh kapelusikó11 i etolami, kt1\rymi otulala się nm1el 11 skwarne 
hiszpańokie wiet·zo11 . Po po1uot'ie do kraju odrwrila len hollp1oodzki styl. No
:;ila teraz wlosy zaczesane 11 glaclką klao)Czną fr)zurę i lubusowe, eleganckie 
stroje projrktowane p17.ez europejskit-h krealoró11. Gd) zarzucano jej. że trwoni 
pańsllrnwe pieniądze na fata lHSzki i biżuterię. albo o:,lrlegano, iż straci o)lnpa
lię ..ludzi hez koszul", odpowiadala. że ludzi ci ch!'ą, by ich 1mywóclcy byli 
piękni. 

Ciekawe. że je;Ji icłzie o aspekt seksualn) malżeń>twa Peronó11 ant) peroni
ści paradok:ialnie foJ">lowali dwie wersje. Pienrsza jest taka. że oboje ponad 
11s7.)stko ('enili 1dadzę. ona hi la oziębia, on rierpial na impotencję. Zgodnie 
z drugą, Evita uzależnila od siebie larzejąrego się mężczyznę prz) pomoc) 
pemers)jnyt'h praktyk sebualnyC'h. Zarzueano jej zresztą. ie 11 len sposób usi
dlala innych mężczyzn ze sfer m1dowyrh i poszerzala zakres swej wladzy. 

Zgodnie z .. ('Zarnym" milem „biężnic·zka biedaków„ nigdy nie \\)'Zbyła 
oię re:<enl)lnenlu i nie zaponmiala o upokvrzenia('h doznanych w~ 11cze:.ncj 
rnlodo;ci. Cri) daml' z lll")i<tokracji odmówily jt•j funkcji przewodniczącej orga
nizaeji dobroc·zynnej . .SoC'iedadad de Beneri,·ic•n('ia·· (tradyr)jńie przyznawant>j 
żonie prezyJenla) E1 ila 11 och1e('ie rnzwi;izala ich organiza<"ję i monopol na do
hro('Z)nnośr zarezemo1>ala dla swej fundacji. F'undarja la haznwala podobno 
na defraudacjach i pieni11dzach zdnbywan1<"h przez rozmaite naciski i 111rnu
szema. 

E1ila miala duże 11ply11y 11 tajnej polieji. By la zaborcza i mśri11a. '16wiono, 
że to prlez nią b) le kochanki Perona !(inęl) 11 tajemni('Z)Th okoliczno~<'iach, 
niejaka Ro:;ita zo::>lulu na 1mi klad zepehni~la ze sehodów. Podobno 11 walce 
polil~<·znt•j E1a hila n\wnie hez11zględna. Zn1weano jej, ie kazala lorlurowa{· 
prl('ri1>11ikó1> polityezn)l'h eleklrm,strzą,arni tak. b) pozba11ir ieh sprallnO,!'i 
seksualnej. a naw el. że b) la odpm1 iedziałna za 11ykaslrowanie paiu przywód
có11 opOZ)('ljn)dl. klÓl")C'h jądru trzimala 11formalinit·11 swym hiurze. 

• Podobno miala leż ko1Nad1l) z hitlero11eami i dzięki temu zagarnęla ezę'r 
,-il nnego skarbu \1artina Bormanna. prze11 iezionego clo ,\rgent) ny lodzi ami 
podwod11yrui. Dzięki pomy.lowi Evit). l.rgentyna prz)sl<jpila do wojny po 'ilro
nie alianló11 (r)thlo 11 eza, - nietale trzy miesiąte przed kapilulaeją Rzeszy) . 
mugla 11i~(' uznal- okarb za zdob)tZ 11oje11m1. 

Cit•q1li11) papier zno i od lal lil'Zlw dywugaeje nn lermrl E1i1y i argenl)ń
skiego dy ktalora. Kto pnrnadzi 11 lym tangu'( \'i biqżkueh i artykula('h roi :;ię 

od sprzccznoś('i. Evita wcitiż pozo,tajc zagudk11 i przegl<1da oię w krz}l1ych lu
strach ll)Olm1źni zbiortlllej. 

Jakn by la naprawdę? Podobno .. nie nulei} tykać· posągó11, ho pozlota zostaje 
na rę.kaf'h''. 



Powstaje musical o Evicie 

Słynny kompozytor Andrew Lloyd Webber i librecista Tim 

Rice postanowili przenieść na scenę historię życia Evy Peron 

- kontrowersyjnej Argentynki, uważanej w swym kraju za 

świętą. Ponoć jednym z bohaterów musicalu ma być również 

Che Guevara. Przypomnijmy tę postać. Ernesto Guevara, 

zwany Che, był z zawodu lekarzem, a z temperamentu 

rewolucjonistą. Jednak swój wizerunek kreował głównie poza 

granicami Argentyny, skąd wyemigrował w roku 1952. 

Uczestniczył potem w rewolucji kubańskiej ( 1956-59) , 

walkach z reżimem Balisty i zdobyciu Hawany. ·Po 

zwycięstwie rewolucji pełnił przez jakiś czas odpowiedzialne 

funkcje rządowe i partyjne, lecz wkrótce z nich zrezygnował. 

Wolał w 1966 ruszyć do Boliwii, gdzie zorganizował oddziały 

partyzanckie. Ten okres życia opisał w swym „Dzienniku 

z Boliwii". W roku 1967 został ranny, wzięty do niewoli 

i zamordowany. Stał się symbolem rewolucjonisty 

latynoamerykańskiego, a jego wizerunek był często 

eksponowany w czasie rewolucji studenckiej 1968 rok~. 

Tak naprawdę Che i Evita nigdy się nie spotkali. Może 

autorom musicalu nie chodzi wcale o historyczną postać. 

Wszak słowo „che" jest wziętym ze slangu określeniem 

mężczyzny; znaczy tyle co „facet", „gość". A więc Che 

oznacza każdego. Czyżby musical miałby być współczesnym 

moralitetem? Z niecierpliwością czekamy na premierę. 
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© THE ROBERT STIGWOOD ORGANISATION LIMITED 
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asystenci reżysera 
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przygotowanie wokalne solistów 
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Michał Juzoń , Andrzej Popiel, Zbigniew Sikora, 
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Mariusz Wojtas, Włodzimierz Zach, Arkadiusz Brykalski*, 

Jakub Gwit*, Paweł Kamiński*, Piotr Kamiński* 

Premiera 1 lutego 1997 

Mieszka6cy Buenos Aires 
Izabela Bujniewicz, Grażyna Drejska, Barbara Furman, 
Krzysztof Gliszczyński, Karina Iwaszko, Michał Juzoń, 

Agnieszka Kaczor, Irena Kaszuba, Mirosława Kister, 
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partie solowe w balecie: 
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oraz adepci-słuchacze Studia Wokalno-Aktorskiego: 
K. Adamczyk, M. Gość, J. Janiak, A. Kostka, A. Pawlak, 

M. Sekuła, M. Smuk, O. Aleksander, P. Bernaciak, 
P. Dzięcielski, P. Makarski, B. Neugebauer, A. Pieńko, 

M. Salamon, S. Wieczorek 

* - adept 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY TEATRU MUZYCZNEGO W SEZONIE 1996/97 

Soliści: 

Izabela Bujniewicz, Anna Chrobot-Andrzejewska, Grażyna Drejska, Ewa Gierlińska, 
Ewa Jendrzejewska, Jagna Jędrzyńska , Agnieszka Kaczor, Joanna Korpiela, 

Dorota Kowalewska, Irena Pająkówna, Alicja Prochownik, Elżbieta Rakowska, 
Anila Urban, Anna Sztejne1; Maciej Dunal, Tomasz Fogiel, Piotr Gulbierz, 

Krzyszlof Kolba, Radosl.aw Nosek, Rafał Oslrowski, Zbigniew Sikora, 
Krzyszlof SLasierowski, Wojciech Socha, Tomasz Steciuk, Bernard Szyc, 

Andrzej Śledź, Robert Wabich, Jacek Weste1; Mariusz Wojtas, 
Monika Rowińska*, Grzegorz Pierczyń ki* 

Soliści występujący gościmtle: 

Kryslyna Adamska, Genowefa Kołosowska, Urszula Polanowska, Maria Trzcińska, 

Krystyna Wodzyńska, Robert Janowski, Krzysztof Okoń, Andrzej Popiel, 
Dariusz Siastacz, Zdzisław Tygielski, Joanna Węgrzynowska, Jan Wodzyński 

oraz Justynka Bigus i Hania Laskowicz 

Zespól wokalny: 
Grażyna Dunal, Barbara Furman, Michał Juzoń, Elżbieta Łyczywek, 
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Zespól baletowy: 
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Margot Stańczyk, Andrzej Zubielewicz 

oraz gościnnie: 
Natalia Szymkiewicz, Joanna Wiśniewska, Maciej Szpinda 

a także Adepci-Słuchacze Studia Wokah10-Aktorskiego 
przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 



SKŁAD ORKIESTRY TEATRU MUZYCZNEGO W SEZONIE 1996/97 

kie1•0WJtlli muzyczny, dyrygent 
Wiesław Suchoples 

dyrygent 
Maciej Szymański 

skrzypce 
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* - gościnnie 
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KHYST\l\A 1'1\PHUCK.\, Wit:>ława Nic;;pocłzi<•11anu, (;,•110wefo DaC'iL1k. 

'ler<'su Gt) nkiewi<"z. Zo1fiu Żupw1>ku; 
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gardProl•in1u·: 
[WA \VCISLO, Gizela Burul'zyń„ka, ~!aria N>1stuły, Mimslawu R~ł, 

'Wandu Stępieli. Kr)otynu Wojlkun: • 
11erukarki: 

H.ŻIJIETA RAOO~Z, Danuta Buczko\\;;ka, Janina Cidrnła, "-1Jsl) na I le11dik; 
charakt„ryzalorki: 

BE.IT\ \I \Tl!SZCZAK, Agni1·szku Jasinit><'ka 

irnprt•snriul i nuirkt~lin~ 
\I \Hll SZ SKO\\ HU\E1'.. ŻanC'ta Woźniczko, Marla Pi"owarC"zyk 

tlzinl literacki 
\I \L(;OHZ IT I Il) Ś, Jt'l"l} Snakn" ki 

biuro obslngi widzów 
1'.H) sn \ \ Ż) LE\'l ICZ, K\T\HZ) \'I Kl HKIE\'l ICZ 

l'lukal 
\ndrlPj Pąg•rn ,ki 

opruco" ~uti(• grafiC'zne l'ro~ran1u 
Anclr,~j Pqgo11,ki , l\laticj Kaiku,, Krl.)S7.luf Ciężku11,ki 

reproduk•·jn zdjęc 

Zcłzisła11 \\ ozo' horu11,ki 

pomysl i redakeja proi.Tamu 
Jcrz} Snako11,ki 

\\. programie wykor1.~:=-tano zdję<'iu z an·hiwul11y<'h numer{1w pi!:-lllltl .J.i,·e'' 

W spektaklu wykorzystano na prawach 
cytatu fragmenty muzyki z filmu Alana 
Parkera EVlT Ą wydanej na płycie CD. 
Motion PictureArtwork © I 996 Cincrgi 
Pictures Entertainment Inc. and Cinergi 
Productions N.V.Inc © 1996 Warner 
Bros.Records Inc. 



Charakteryzacja aktorów teatru Muzycznego w Gdyni 

wykonywana jest profesjonalnymi kosmetykami firmy 

ARTDECO 

Wyłączny dystrybutor 

PETRUSCO, 
60-378 Poznań , 

ul. Bułgarska 123 

tel./fax (061) 615-370, 625-083 

Kosmetyki ARTDECO dostępne w wybranych perfumeriach: 

GDYNIA Omega, ul. Świętojańska 11 O • Omega, ul. Dworcowa 9 • Miraż , ul. Świętojańska 1 • Federica, ul. Abrahama 17 

GDAŃSK Moda Club, ul. Grunwaldzka 74 • Vega, Wielki Młyn 

SOPOT Styl , ul. Bohaterów Monte Cassino 46 

,t 

•• 



GDYNIA 
UKF 72,92 106.7 

RADIO 

łK 

GDANSK 
UKF 68,63 96.4 

81-364 Qdynla u. t.ronwldego 26 tel./falC CO Ml 297 90& tel. 297903.2971Só7 

PDLISH AIRLINES 

Uczy alt trflco doalconał°'6 

KAWIARNIA TEATRALNA 
Teatr Muzyczny w Gdyni, Pl. Grunwaldzki 1 
oferuje organizację i obsługę bankietów, 

przyjęć okolicznościowych, konferencji i innych. 
Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych 

usług i przystępne ceny. 

Usługi świadczymy na terenie całego Trójmiasta. 
Tel. 20-95-21 w. 226 - teatr 

25-4 7-06 - dom 

Bank Polska Kasa Opieki S.A 

Oddział Gdańsk 

Sopor, ul. Reja 13/15 

Il Oddział Gdańsk 
ul. Garncarska 23 

Oddział Gdynia 
ul. Śląska 23/25 

mikrokomputery oprogomowonl • 

lllS01 .... 
81 ·213 Gdynia ul. Opata Hackiego 8/1 O, tel.llax (0-58) 23-48-08, 23-48-77 

Radio Gdańsk 
67,85 MHz 103,7 MHz 



-~--·-•-•-•-Polska 
- Telewizja 
----Kablowa s.A. 

opec 

KOMANDOR 

SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI 

Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI 

ROZCŁOSNIA KATOLICKA 

SWARZĘDZKIE FABRYKI MEBLI SA 
SOPOT, ul.Powstańców Warszawy 2/6, tel. 510-721 
GDYNIA.ul. Jana z Kolna 36, tel. 200-452 









Oficerowie 
Mac;iej Dunal , Tomasz Fogiel, Piotr Gulbierz, 

Krzysztof Kolba, Rafał Ostrow,;ki , 

Grzegorz Pierc;zyński, Krzysztof Stasierowski, 

Andrzej Śledź, Robert Wabid1, Jacek Wester 

Arystokracja 
Anna Chrobot-Andrzejewska, Ewa Gierlir1ska, 

Grażyna Dunal, Małgorzata 'fabiś , 

Jan Wodzyński , Mariusz Wojtas 

OBSADA PREMIEROWA 

Evita 

Juan Peron 

Che 

Mag al di 

Kochanka Perona 

DOROTA KOWALEWSKA 

PIOTR GULBIERZ 

TOMASZ STECIUK 

KRZYSZTOF STASIEROWSKI 
AGNIESZKA KACZOR 

Kochankowie 
Michał Juzoń, Andrzej Popiel, Zbigni ew Sikora, 

Andrzej Sobolewski, Bernard Szyc, .Ian Wodzyr1ski, 

Mariusz Wojtas, Włodzimierz Zach, 

Arkadiusz Brykalski'\ Jakub Gwit* , 

Paweł Kamiński*, Piotr Kamir1ski* 

Mieszkai1cy Buenos Aires 
Izabela Bujniewic;z, Grażyna Drejska, Barbara Furman, 

Krzysztof Gliszc;zyr1ski, Karina Iwaszko, Midial Juzor1, 

Agnieszka Kaczor; Ire na Kaszuba, Mirosława Ki;;te1; 

Małgorzata Kołakowska, Joanna Korpiela, Marcin Kot , 

Piotr Kruszewski, Igor Kryszylowic;z, Barbara Masel i, 

Radosław Nosek, Alicja Prochownik , Elżbieta Rakowska, 

Monika Rowińska, Tadeusz Rutkowski, 

Joanna Seme(1czuk , Zbigniew Sikora, 

Andrzej Sobolewski, Wojciech Socha, 

Margot Staóczyk, Maciej Szpinda, 

Anna Sztejne1; Natalia Szymkiewicz, 

Anita Urban, Zofia Wiaderek, 

Joanna Wiśniewska, Mariusz Wojtas, 

Wlodzimierz Zad1, Andrzej Zubielewicz, 

Wojciech Glanc*, Jerzy Michalski*, 

Agnieszka Babicz*, Ewa Bieniasz*, 

Maria Bożyszkowska* , Arkadiusz Brykalski~' , 

lomasz Gregor.*, Katarzyna Mazurek* , 

Jolanta Mieżaniec*, Paweł Strymi ósk i*, 

Cezary St ud n iak',\ Tomasz Wiycek '~, 

Kamila Zołnowska* 

partie solowe w balecie: 
Miroslawa Kiste1; Joanna Semeóczuk, Igor Kryszyłowicz , 

Tadeusz Rutkowski 

oraz adepci-słuchacze 
Studia Wokałno-Aktm·skiego: 

K. Adamczyk , M. Cośl: , J. Janiak , A. Kostka, A. Pawlak, 

M. Sekula, M. Smuk , D. Aleksander; P. Bernaciak, 

P. Dzięcielski , P. Makarski, B. Neugebauer; A. Pieilko, 

M. Salamon , S. Wi eczorek 

'~ - adept 


