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Od Suppego do Abrahama 

W PIERWSZYCH dniach czerwca, w por cie hamburskim, z t r apu 
wielkiego transatlantyku „Bremen', zszedł starszy, siwaw y, bar 
dzo dystyngowany pan. Na schodkach nadbrzeża oczekiwała go 

grupka wzruszonych osób: kilku znanych śpiewaków niemieckich, dy
rektor wiedeńskiej operetki „Theater an der Wien·', kilkunastu dzien
nikarzy i fotoreporterów. Starszy pan padł w objęcia przyjaciół, zaśmiał 
się histerycznym śmiechem a po chwili zaniósł się dziecinnym pła

czem, z którego nie udało się nikomu go ocucić. Grupka oczekujących 
osób rozeszła się skonsternowana 
a doktór miejscowej kliniki chorób 
nerwowych wprowadził przybyłego 
z Ameryki pacjenta do przygoto
wanej już karetki pogotowia. Star·· 
szy pan płakał bez przerwy ... 

Był to „ostatni Mohikanin" wie
deńskiej operetki, słynny na cały 
świat kompozytor Paweł Abraham. 

G azety doniosły w miesiąc pó±
niej, że stary mistrz operetki czuje 
się już lepiej, że daje krótkie kon
certy dla personelu szpitalnego. 
Niektórzy dziennikarze przebąkiwali 

nawet o tym, że wielki Abraham 
rozpoczął pisać nową operetkę. Jeśli 
by to było prawdą, to świetna era 
operetki wiedeńskiej n ie byłaby 

jeszcze zamknięta. Do długiego sze
regu najpiękniejszych operetek 
świata przybyłoby może jeszcze 
jedno ogniwo łączące nasze czasy 
ze słotnym wieczorem październi- Pomnik F. suppego w Wiedniu 
kowym Hl60 roku, kiedy to ... 

Zanim jednak powiemy dlaczego to właśnie w ieczór 24 października 
1860 roku uważamy za przełomową chwilę w dzieja ch „lekkomyślnej 
córki opery", należy się kilka słów wyjaśnienia w sprawie formalnej. 
Otóż, nieprawdą jest jakoby ojcem operetki wiedeńskiej był J an Strauss 
- j~ior, natomiast prawdą jest, że ojcem tejże operetki jest Franc· -



szek von Suppe. I na to nie ma rady. Niech się gnie l!l zapamlętall 
zwolennicy króla walców. Nie możemy przecież dla ich przyjemności 
fałszować prawdy historycznej. 

A było t tak: 
Franz von Suppll , pół Belg a pół Włoch, zgodnie z ol~ ojca, po

ważanego komisarza Splitu (dz1ś port j ugosłowia!lski), rozpoczął nauki; 
prawa na uniwersyteci w Padwie. Rychlo jednak rzucił prawo i po 
śmierci ojc· przeniósł się z matką do Wiednia, gdzie początkowo wstq
pil na politechnikę. Ale i to studi11m rue odpov iadalo artystycznej 
duszy Franciszka Próbuje szczęścia na m edycynie, ale wreszcie, za 
1godq matki, zaczym s ludia muzyczne. 

Nie b~dziemy się sz<.'zegótowo zagłębiali w dzieje niedopieczonego 
pravm1ka, medyka i inżyniera . gdyż to nie nal ży d rzeczy. Jedno 
jest tylko 7lla na. waz.ne. że marzenia o poważnej muzyce bardzo szybko 
się rozv;ialy i Franciszek von Suppe, ku oburzeniu swych czcigod

nych krewnych, zaczął „pracować" 
N lekkiej m uzie. 
Zaczęło się od p isania muzyczek 

fo jednoaktowych wodewili, kome
dyjek i f r s, aż reszcie pod wpły
wem oper etki Offenbacha stworzy ł 
Suppe własne dzieło, k l re wysta
wił w małym te trzyku „an der 
Wien" 24 października 1860 roku. 
Była to operetka „Pensjonat", którą 
„uczeni w piśmie", znaw y od spraw 
„podkasanej m uzy", uważają za 
pierwszą operetkę stylu wiedeń
skieg . 

Na czym polega ten nowy styl? 
Dr Karl Krebs w swej książce 
„Technika spółczesnego od wilu 
i operetki" tak pisze: 

„P o okresie świetności operetki 
francuskiej, w której królowało 

sz pański tempo, radość życia. 
pikan tny dowcip, frywolna mu
zyczka i nóżki, nóżki , nóżki, ka fi
r śna moda przechyliła się na stro
nę operetk i wiedeńskiej, w której 
solidny m ieszczuch znad Dunaju 
chciał witl2ieć lekko sl{:>rykaturowa
ne, ale mimo to opromienione 
blaskiem arystokratycznych herbów, 

życie książąt. hrabiów, aronów a n awet cesarzy, w której senty-
ment przeważał nad dwuznaczną syt acją, a p olka, galop i walc 
wysadziły z siodła rozwrzeszczanego k ank na ... " 

Polka i galop królowały w operetkach Suppl!go, ' le rozpoczął swój 
tryumfalny pochód w krainie operelkl prowadzony przez J ana Straus
sa (Juniora). Ale na to trzeba było jeszcze trochę poczekać . Bo tym
czasem operetki Suppego zawojowały nie tylko Wi~eń, ale - o zgro~o 

~qarly się przemocą do królestwa Offenbacha i zaczęły w P aryzu 

• 

robić po:;ra:tną furorę . „Pi~o.~va Da~a", „Dowcipny chlopak", ,,Piękna 
Galathea • „Lekka ka aler1a , „Fatmitza", a przede wszystkim Bocca
cio". a później „Donna Juanita", „Gaskończycy", ,.Polowarue n~' szcz 
~cie" - . to tylko najważni jsze ogniwa olbrzymiego ł ańcucha, składa
Jącego s 1_ę z p rzeszb 100 wod v iłów i oper tek st vorzonych przez Sup
pego w Jego pracowit m, 75 letnim życiu. 

. Teraz j uż chyba kolej na St aussa - zawołają czytelnicy. A właśnie 
me .. Bo jeszcze był K rol Millocker, który w roku 1867 wypuścił 
s~10Ją pierwszą operetkę wie ń ką „Niewinna Diann·•, a pófoiej ,Ilra
bmę _D ubarry", „W~dnika- p junę", arcydzieło „Studenta żeb~ak •·, 
nie wiele mu us ępuJącego „Gasparone", „Viceadmirała" Siedmiu szwa-
bów" i kilkadziesiąt mniej znanych operetek. '" 

No i_ wr ~zcie J an ::>trauss j nior. Syn „króla walców". Jana Sl..r.'.lus
sa seniora, 1 sam ,,krolem •alea' · zwanv. rn ovrnmn,• c:ukcP«t , <n\"N(O 
koncertowego walca „ ad pięknym 
modrym Duna jem ", za namową sa
mego mistrza Oilenbacha, zabrał 
się do pisania operetek i od r am 
odniósł niezwykły sukces wysta
wiaj ą~ w znanym j uż nam „Thea
ter an der Wi n" 10 lutego 187 l 
roku „Indygo, cz li 40 zbójców", 
operetkę, o k tórej zapew ne słysze
liście pod nazwą „Tysiąc i jedna 
noc" (w przeróbce Stein I Lin
daua). 

Po „Ind go" rozpoczęła się złota 
ser ia klasycznych operetek : „Karna
wał w Rzymie" „Zemsta nietope
rza", „Cagliost ro w Wiedniu", „Książe 
Methusalem" „Ciuciubabka", „Róże 
południa", „Wesoła wojna" Noc 
w Wenecji" , i wreszcie kwi~t~~en
cja wiedeńskiego stylu operetkowe
go „Baron Cygański '. 

Trzej muszkieterzy operelki wie
deńskiej - Suppe, Millocker i tra
uss położyli podwaliny p ten ro
dzaj teatr u muzycznego i równocześ
nie doprowadzili operetkę wiedeńską 
do takiej pef kcji, że długo nic lepsze· 
go po nich nie możn było stworzyć. P omnik J. Strau . o w wlcllniu 
Znalazło się w prawdzie liczne grono 
na~ladowców, ale żaden z nich nie mógł nawet dorównać wielkiej 
tr6J ce wiedeńskiej. Spo ' ród dwudziestu kilku kompozytorów tworzą
c~rh w stylu wiedeńskim po Straussie, powodzenie zyskało zaledwie 
ki lku: a Wi c Zeller swym „Pt.asznikie!!l" (któż nie zna tego miłego 
wa_Ic~rka . „Ptaszku mój"? i „Sztygarem" („Do młynareczki z pewnej 
ws1... ) Z1erer - „Walcem miłości". Hueberger - Balem w operze·• 
Richard Genee - operetką „Nanon". " ' 

Operetka wied~ńska za~zęła schodzić na psy. O ile przedtem dy
rektorzy w zystkicb teatrow muzycznych świata zjeżdżali się do Wie-



dnia, aby tu znalezc „szlagiery-- dla swoich scen, to teraz, pod koniec 
XIX \ ieku, wiedeńscy impresario rozjeżdżali się po całym świecie 
w poszukiwaniu materiału dla operetkow ych scen stolicy naddunajskiej . 
Ale po dwudziestu latach chudych, zaświeciła wreszcie nadzieja dla 
wiedeńskiej operetki, bo oto w 1901 roku znów na scenie „Theater 
an der "Wien" ukazała się „Słodka dziewczyna·• Henryka Reinharda. 
Powodzenie było adr.wyczajne: wiedeńczycy nareszcie m ieli ,_swoh1" 
muzyczkę i „swoj·· lekki, dobroduszny dowcip. 

Teraz pos~f)aly się nie tylko dalsze operetki Reinhardta („Luby 
skarb", .. Konsul generalny·'. ,Dziewczyna do w zystkiego·', „Miss Excen
tric"), ale wkrótce ·wkroczyli tryumfalnie na arenę czterej nowi mu~z
kieterzy operetki wiedeńskiej Oskar Straus (to n ie był krewny tam
tych wielkich Straussów, brakowało mu na końcu nazwiska jednego 
•. s"), Edmul'ld Eysler, Leon Fall i Oskar Nedbal. Ale prawdziwe od
rod1enie operetki wicdenskie.i było dziełem Węgrów. Trzej świetni 
kompozytorzy węgierscy zasilali dawną operetkę wiedeńską nie tylk0 
cznrdm:zem i papryką pełnej temperamentu muzyk i ludowe.i, ale przede 
wszyst kim nowymi rytmami modnych wó vczas t ńców : foxtrota, tanga, 
shimmy. ch;uleslon;i. bostona, slowCoxa. Dlatego też n zwano ten nowy 
genre operetki węgiersko-wiedefo::kiej . ,operetką taneczną". Wszyscy 
znamy nazwiska węgierskich „odnowicieli" wiedeńskiej operetki : Fran-
iszek Lehar, Imre Kalman i Paweł Abraham. Operetki ich znów roz
sławiły „'fhealer an der Wien" na cały świat. 

„Wesoła wdówka'", .,Hrabia Luksemburg·-, „Ew a", „Miłość cygańska", 
„Skowr onek"', „Kraina śmiechu" - Lehara, „Księżniczka Czardasza", 
,,l\.Ianewry jesienne", „Prymas··, „Hrabina Marica" - Kalmana i wre
szcie „Wi:ctoria i jci Huza1"'', „Kwiat Hawai",, al w Sawoyu" i „Przy
goda w G·1·and Hotelu' - Abmhuma, nie tylko dorównały sławą wiel
kim ktasYc.1.n· m operetkom Suppego, Milliickera i Straussa, ale nawet 
wyn.: 1owal\' je na · a1·iś czas ze "cen europejskich i ameryl ańskich tea
trów ope1 el kov,1ych. 

Na ,:Prz·' dz,, w Grand Hritelu' kończy się długi szereg uroczych 
wido ~i zro n eh z nieZ\ ~vl łe"o . za mu i niepowtarzalnego kli-
matu ur 1 „ o · nb. Ikt ju :~ dz nie doró\•ma mistrzom operet-
ki wietleń~I ·ej, t I- jak nbc nv ''1lcdcń we dorówna w wesołości i ser
decmvm nas roju Wi d iowi Sc.:huberta, Strau sów, Lehara, Kalmana 
i Abrahama. 

Czy star~·. sterany życiem człowiek, I·tóry przez kilkanaście lat tułał 

się po paytulkach dla uboqich w Ameryce, który zmuszony był przed 
18 laty opuścić Wiedeń \ przcdednitl wkroczenia SS-mańskich oddzia
łów Hitlera, który dziś już - jak sam powiada boi się wrócić do Wie
dnia, bo nie wie, czy znajdzie tam „cudowne powietrze starego Prateru", 
czy ten schorowany człowiek potrafi jeszcze dołożyć jedno ogniwo 
do wiclklcg łańcucha zapoczątkowanego pr zez „P ensjonat" Suppllgo? 

Wojciech Dzieduszycki 



Dzieje pięknej Wiktorii 

1e1 wiernego huzara 

DWA WĘGRZY, r otmistrz Koltay i jego ordynans Janczi dostali 
się do niewoli rosyjskiej. Za cenę ukochanych skrzyp iec Janczi'ego, 

którymi przekupiony zostaje strażnik - obu jeńcom udaje się zbiec. 
A oto dalsze ich dzieje: 

Akt I 

J ESTESMY pięknym ogródku przy pałacyku w Japonii. Europejka 
wśró<I japończyków? - tak, to wytworni kaw alerowie japońscy 

wyrażają swój żal z powodu n ieprzewidzianego r ozstania z Wiktorią 

Tak to się zdarza w dy Jomatycznym świecie. Po eł amerykański 
w jednym z n.iast J aponii. John unlight został rozkazem swego rządu 
przeniesiony na inną placówkę, do Petersburga. 

Jego piGkna żona, Wiktoria z żalem myśli o opuszczeniu Japon ii. 
Pokochała len kraj. polubiła jego sympatycznych gościnnych mieszkań
ców. Ale zdenerwo vanie Wiktorii jest zbyt duże, by złożyć je tylko 
na karb przedpodróżowego niepokoju. 

Cunllght, bacznie obserwujący żonę, ma swój pogląd na t e sprawę. 
Vllaśnie wczoraj przejeżdżał z żoną autem po zalloczonych ulic· eh 
miasta. W pewnym momencie jakiś mężczyzna, jakby zaskoczony i zdu
miony, zajrzał do samochodu. W tej samej chwili Wiktoria gwałtownie 
cofnęła się w głąb wozu. Na twarz jej weszło zmieszan ie. Nieprzew i
dziane potkanie? Kimże był ów człowiek? Cunlight nawet n ie zdąży! 
S"pojrzeć na jego twarz. 

Wiktoria nie zdradza chęci do wyjaśnień. Woli uciec od tej rozmo 
do wspomnień dnia, w którym Cunlight - a było to w Wiedniu -
oświadczył się o jej rękę„. 

A LE OTO na murze otaczającym ogródek poselstwa pojawia się ouc:i
czlowiek. To Janczi. Rozgląda się pilnie po ogrodzie. Wszakże to 

właśnie tu zajechało wczoraj auto, w którym jego rotmistrz dostrzegł 
swą dawną narzeczoną, Wiktorię. 

Oto Riquette - pokojówka Wiktorii. Przeraziła się na -..vidok J an 
czl'ego, ale tylko na krótko. Nie mamy ani rzez chwilę wątpliwości, 
iż ta para ludzi pełnych temperamentu i humoru szybko dogada się ze 
sobą„. nie tylko w sprawie Koltay'a. Riquette wprowadza do ogrodu 
rotmistrza, obiecuje pomoc. 

Po chwili dzłelna Riquette przyprowadza Cunlighta. Koltay przed
stawia się zmyślonym naprędce nazwiskiem Czaky. Opowiada Cun
Ughtowi tarapaty uciekinierów z niewoli. Cunlight bierze ich pod swoją 
opiekę - nic im nie może grozić na terytorium poselstwa .. A później? „ 
jakoś się to urządzi. Na razie, ponieważ garderoba gości przedstawia 
sporo do zyczenia, Cunlight zaprasza ich do domu oddając do dyspo
zycji własne ubrania. 

Na scenie nowi bohaterowie spektaklu: Ferry, brat Wiktorii i, w jed
nej osobie szczęśliwy narzeczony Lia-san. Właśnie dziś odbyć się ma 
jego ślub. Oto i narzeczona. Nie widząc szybko chowającego się Fer
ry'ego rozmawia o nim ze swymi przyjaciółkami. O swojej do niego 
miłości. O jego zaletach i wadach. To ostatnie nie cieszy zbytnio pod
słuchującego Ferry'ego - ujawnia się więc, by z narzeczoną dać 
widzowi piękny i dowcipny duet o miłości. 

Scena zapełnia się. Wracają Riquette i wykąpany Janczt, który prosto 
I szybko dążąc do jasnego celu płomiennym czardaszem reklamuje swej 
dziewczynie Węgry. Wreszcie - Bonza: mistrz ceremoniału. $lub. 
Oczywiście przy tej okazji nie może nie dojść do bacznie przez Cun
Ughta obserwowanego spotkania Koltay - Wiktoria„. 

Akt 11 

p ETERSBURG. Cunlight obejmuje nową placówkę. Przy tej okazji 
bankiet na cześć poprzednika. 

Janczi nie czuje się zbyt pewnie w nowej sytuacji. W Japonii było 
lepiej. Tutaj wystar czy wyjrzeć przez okno, by zobaczyć na ulicy car
skich żandarmów. Br„. 

Och, żeby już znaleźć się na Węgrzech, w ojczyźnie. Ba, z tym 
kłopot i to poważny. Cunllght załatwił wprawdzie sprawę ich wyjazdu, 
ale Koltay uparł się, iż n ie wyjedzie stąd bez Wiktorii. 

Nic się tu nie załatwi bez pomocy sprytnej kobietki. Trzeba jakoś 
nakłonić do spisku Riquette. Pokojóweczce, która ma w perspektywie 
ślub z J anczim, p ropozycja wyjazdu bardzo odpowiada, obiecuje więc 
interwencję. 

Jest jeszcze jedna osoba niezadowolona z priedłużaj:jcego się pobytu 
Kolta'ya. To Ferry, któremu ta dwuznaczna sytuacja płoszy spokój po
dróży poślubnej. Riquette sprycikiem wciqga do spisku Ferry'ego. 
który obiecuje doprowadzić do spotkania Wiktorii z Koltay'em, 

I rzeczywiście dochodzi do tego spotkania. Wiktoria namawia Kol
tay'a do wykorzystania okazji wyjazdu wraz z poprzednim posłem. 
Ona sama? - oczywiście pozostanie tutaj . Nie jest jej winą to co się 
stało. Czekała na Koltaya długo. Zdecydowała się wyjść za mąż za 

unlighta dopiero wówczas, gdy otrzymała wiarygodną wiadomość 
o śmierci Koltaya. Rotmistrz wspomnieniami chce wpłynąć na Wiktorię, 
by zmieniła swą decyzj~. Na moment rozmowę tę przerywa Cunlig11t 
porywający żonę do walca. Wiktoria wraca po chwili (w czasie któn.j 
Lia-san i Ferrrv wspominają dzieje swej poślubnej nocy) i jeszcze raz 
próbuje przekonać Koltaya o konieczności wyjazdu. Rotmistrz jednak 
w cza ie rozmowy z ukochaną jest nieubłagany. Dopiero po jej odejściu 
zmien ia decyzję, zapowiada Janczi'emu wyjazd. 

Tymczasem jednak na niebie pojawiają się groźne chmury - władze 
rosyjskie najwidoczniej wiedzą o pobycie zbiegów w nomu dyplomaty 



PAWEŁ ABRAHAM 

WIKTORIA I JEJ HUZAR 
OPERETKA W TRZECH Af TACH Z PROLOGIEM 

J ohn Cunlight . 
Wiktoria - jego żona 
Ferry - jej bra t . . . . 
O Lia -san - jego narzeczona 
Kiki-san (jej przyjaciółki) . 
lVIucchi- an 
hr . Tokaremo Yagani . 
Kawale I 
Kawaler II . . 
Kamakuri o Miki-san 
Bonzo . 

tefan Koltay - rotmistrz 
J anczi - je o ordynans 

ekretarz poselstwa . 
J ames - kamerdyner 
Poerkelty - burmistrz 
Riquette - p kojó vka 
Kozak . . 
Wachmistrz rosyjski 
Oficer rosyjski 
Ilonka 
P iroszka 
Kulis 

OSOBY: 
Roman Baranowicz, Leon Langer 
I rena Brzozowska., Nina Orlicz, Mar ia Wałcen, 
Alfred Jarosz, Władysła w Szept.ycld, 
Alicja Garyante , Krystyna Zborowska, 
Mar ia Switalska 
Wanda Tokarzówna 
Tadeusz Osik a 
Eugen iusz Kuszyk 
Stanisław jda 
L idia Sobolewsl a 
Stanisław Stelmaszek 
Stanisław Kolada 
Adoli Cwieczkowski, Stanisław Kamberski 
Ryszard K udzewicz 
J akub Łaban 
Bronisław Broński, Wincen y Zastawnik 
Marina Konarska, Danuta l\lajgier, Barbara Urbańska 
Wł dzimierz Fórmanek 
Michał Iwaniseyn 
Stanisław Stelmaszek 
Gabriela Idzikowska 
Adela Kowalska 
Józef Wawrzyniak 

Żołnierze r osyjscy. lokaie. goście. 

Rzecz dzieje się: Prolog - w obozie jeńców, akt I w Japonii, akt 
II - w Peter sburgu, akt III - na Węgrzech . 

BALET: 

Janina Greb, Anna P luttówna, Zofia Spieglanin, Stefania Szawlińska, 
Alicja Wierzbicka, Alicja Zawodniak. 

Krzysztof Adamczuk, Jerzy Ananko, Antoni Biedroń, Henryk Herbs , 
Waldemar Polednik, Romuald Rękawek, Janusz Sewasijanowicz. 

Reżyseria - BRONISŁAW BROŃSKI 
Choreografia - KAZIMIERA PA TK OWSKA 
Asyst. reżysera - Władysław Szeptycki 
P rzygot. chóru - Adam Lenczowski 
Brygadie1· sceny - Szczepan Choroszy 

Kie1·. muzyczne - TADEUSZ S.F,REDYŃSKI 
Dekoracje - KAZIMIERZ GAC 
Kost iumy - Alina Ur ban 
światła - Tadeusz Kubacki 
Korepetytor bal tu - ławosz Gwizdała 



Tnterwencja. Pod adresem Cunl!ghta pada pytanie don1agaj1tce si' 
;vyjaśnień. Cunlight przed tym nim odpowie na to pytanie postanawii1 
rozmówić się z żoną. 

Wiktoria nie namyśla się długo. Chce zostać z mężem. Usłyszawszy 
to wyjaśnienie Cunligl l odpowiada oficerowi ro::yjskicmu: me tn'l ża · -
nycll zbiegów w domu. 

Wszystko jednak układa się inaczej. Oficer rosyjski pojawia się 
znowu. Oto list podpisany przez Cunlighta, n domagający się areszto
wania zbiega. Co się stało? - ten list? wysłał sam Koltay. 

Sposób w jaki Wiktoria reaguje na aresztowanie Koltaya wyja~nia 
Cunlightowi wszystko· jego żona kocha innego mężczyznę .. 

Ald m 

S WIAT JEST maly. Po Japonłl i Rosji - Węgry. I tutaJ znowu 
spotykamy się wszyr.cy. Na dożynkach w Doroszmie. 

Gospodarzem uroczystości jest pan burmistrz Poerkelty. On to przy
pomina uczestnikom święta o tradycyjnym obyczaju wedle którego 
w czasie dożynek pobrać się powinny trzy pary, śluby w tym dniu 
zawarte wróżą nowożeńcom szczęście i pomyślność. Wit;<: t rzeba się 
rozejrzeć za kandydatami. 

Pierwsza para znajduje się łatwo: Janez! i Riquette. Druga? - Ferry 
I Lia-san. Jakże to? - przecież w pierwszym akcie ... Tak, ale nic nie 
poradzim.Y na upór kobiety: Lia-san tak rozsmakowała się w nocy 
poślubnej, iż pragnie by powtórzyła się ona raz jeszcze. 

A trzecia para? 
Mogła by być trzecia narzeczona - oto, na scenie pojawia się Wi

ktoria. Ba, ale partner? 
Janczi ma kandydata. Tajemnicę w::i zdradza na razie tylko Ri

quette: Koltay. Rotmi~trz żyje, wł1śnle - jak to wynika z listu - dziś 
wolny wraca do Doroszmy. 

Innego kandydata ma Ferry: Cunllght. Przeniesiony, został już do.~ć 
dawno do Budapesztu i oto, na zaproszenie Ferry'ego, przybędzie dziś 
do Doroszmy na dożynki. 

Którego z tych k1rndydatów wybierze dziś urocza rozwódka? 
Piel-wszy na metę wpada Cunlight. Janczi blednie ze strachu. AJe 

oto, przy dźwiękach marsza huzarów, wkracza Koltay. 
Happv-end. Tr7Pcin p:irn~ - Wiktoria i jej huuir. MożC'm~· i~r dr 

domu 

Irena Brzozowska 
<Wiktoria) 

Maria Walcen 
(Wiktoria) 

Nina Orlicz 
lWl..IUuna> 

Stanisław Kolada 
(Koltay) 



Marina Konarska 
<Riquette) 

Barbara Urbańska 
(Riquette) 

Danuta Majgie1· 
CRiquette) 

Adolf Cwieczkowsk i 
------~--- --lll-'"'""'""j) 

Alicja Garyantes 
(Lia-san) 

,J'ózef Jarosz 
(Ferr )l) 

• 
Krystyna Zborowska 

(Li a-san) 

Władysław Szeptycki 
tFerryl 



Roman Baranowicz 
(Cunllght) 

Maria Switals a 
(Kiki-san) 

Leon anger 
(Cunlightl 

Wincent . 7.ao;tawnik 
(Poerkelty) 

Tadeusz Osika 
(hr. Tokaremo) 

Lidla Sobolewska 
(Kamakuri O Miki-san) 

Stanisław Ujda 
(kawaler I) 

Stanisław Stelma zek 
(oficer) 



Gabriela Idzikowska 
(Ilonka) 

Jakub Łaba.n 
(Jam~) 

Ryszard Kudzewicz 
(Sekretarz poselstwa) 

Włodzimierz Fórmanek 
(Kozak) 

Janina Greb 

Slelaota Slawllńska 
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PRZE: RWIE 

{ 

ZGADNIJ 

KTO TO? 

DOL NOS 

Zespół orkiestry 

SKRZYPC!i. 

.rózer Freus 
cJ:i Rakowska (koncertmistrz) 

EugcnJusz Kamiński 
rontalaw Kiepura 

Wilhelm Pękala 
Alojzy SOWll 
Jerzy Siwek 

U SKRZYPCE 
Jarla l'ugle tez 

Aleksandr Labowaka 
Antoni Urbat'ulki 

ALTOWKJ 
I n l\Uchalskl 
A.ntonl Tatarczyk 

VJOLONCZELE 
Oskar Kiepura 
Guataw wetmanu 

BASY 
Bolesław Jaworek 
Marian Liii.iD 

FLETY 

Zygfryd Biegała 
Szezcpan Dolata 
Wilhelm Streke.r 

ODO.TE 
tl enryk l\f llZUr 
Roman Zlell.óskl 

KLARNETY 

Jan Popiel 
Jakub Plnza 
Franciszek Tobala 

FAGOTY 

Bronlslaw Bardeteckł 
Edward Baran 

WALTORNIE 

Janusz Jacysz:yn 
Stanisław Poplnlak 
Florian Szulc 

eniug lilz;ymle.owtar 

A we WROCŁAWIU 

TRĄBKI 

J ózef Głowacz 
.Józef Graczyk 
Konstanty 1.iuarewtcz 

PUZONY 
Alek~ander Berezow1ki 
F nclszek Hutyra 
Antoni Wlerzblń11ki 

PERKUSJA 
E<lward Trelche l 
Anto ni Skowerakl 

FORTEPIAN 
Radomir Szulc 

Zespół chó ru 
SOPRAN 
Danuta Blzaia 
Danuta Czernik 
Wleslawa LaskaWlka 

rszula Rosowska 
Eleonora· Szulc 
Irena lę[IO\\'Ska 
Lld ia Sobole 1ka 

ALTY 
Gabriela Idzi ·owi;ka 
Ad Kowal!łka 
Wanda Tokarzó ·na 

TEN ORY I 
Kot.tas C asapls 
Stanisław Ujda 

T ENORY Il 
Włodzimierz Fónnanek 
Seweryn .run crle wlcz 

BARYTOJ\.'Y 
11-tlcha l I wanl zyn 
Ryszard Kudzewlcz 
Stanł51aw Mat kowlall 

BASY 

Eucentuaz Kua 
Jakub Laban 
Tadeun Oalll:.a 



Ceno 3,- zł 

„ l'r1sa", W1 - 3872 P-7-3121. 




