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W połowie maja 1956 r. pojawiły się na poznańskich 
slupach ogłoszeniowych afisze zwiastujące pierwszą 

premierę nowo powstałej Operetki Pozn aiiskiej. 

Zapowiadano operetkę Paula Abrahama „ Wiktoria 
i jej huzar" w reżyserii Zbigniewa Szczerbowskiego, 
w m u.zyczn11m opracowaniu Zygmunta Wojciechow
skiego, późniejszego wieloletniego dyrektora Operetki. 

D ekoracje były dziełem Zygmunta Szpingera, a dy
rygowali Roman Jankowiak i Jan Teresiński. 

W premierowym programie znaleźć możnci wiele 
n azwisk arty stów, którzy do dziś pozostali wierni 
T eatrowi i wystvpują dzisiaj w jego jubileuszowym 
przedstawieniu tej samej sztuki, którą . rozpoczynał 

swoją działalność: Irena Szulc-Kru k, Jerzy Golfert, 
Marian Pokrzycki, Andrzej Wiza, Jerzy Bandel ... Tam 
również zam ieszczono artykuł wybitnego teatrologa, 
recenzenta i gorącego m Ho§nika teatru dr. Jerzego 
Kol lera, artykuł który do dzisiaj nic n ie stracił ze 
swojej aktualności. 

I 
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DR JERZY KOLLER 

NA POWITANIE 

Poznań - jak w ielu innych niezbędnych rzeczy: 
mieszkań, szkół podi;tawowych i zawodowych, kin 
itd. - tak i teatrów ma absolutnie - za mało! 

Miasto, którego liczba mieszk~ńców już dziś dobie
ga 400 tysięcy, a niebawem osiągnie cyfrę pół miliona, 
pomieścić może, po zamknięciu KOMEDII MUZYCZ
NEJ, we wszystkich swych salach teatralnych z Operą 
im. St. Moniuszki na czele aż 2 tysiące widzów dzien
nie! 

Nawet po odliczeniu starców, dzieci i chorych, a nie 
uwzględniając cyfry turystów, na głowę każdego 

obywatela poznańskiego, wypada aż - dwa bilety na 
rok! 

Jak w świetle tej statystyki wyglądają nasze usta
wiczne wołania o „upowszechnienie kultury", teatr 
mas, kiedy teatr dla mas jest niedostępny z powodu 
braku miejsc, a piszący te słowa, będąc od lat dzie
sięciu „kierownikiem literackim" naszych teatrów 
dramatycznych, bywa w Operze ~raz na lat kilka! 

Tak sam fakt powstania noweg teatru z własną 
salą, salą „z prawdziwego zdarzeni " musi być powi
tany-przez każdego kochającego kulturę i teatr czło
wieka objaw radosny, zasługujący na uznanie i szcze
rą wdzięczność. 

Ale dlaczego właśnie „Teatr Operetki"? 
Dlatego, że od dłuższego szeregu lat, ·eszcze od cza

su sprzed pierwszej wojny światowej, taki właśnie 

teatr, poświęcony lekkiej muzyce, pieśni i niefraso
bliwej rozrywce, był postulatem Poznan ia jakkolwiek 
miasto nie było, ani tak rozbudowane ani tak przelu
dnione jak jest dzisiaj ... 

Zagadnienie to próbowano rozwiązać w rozmaity 
sposób. Był czas kiedy „Teatr Polski w Ogrodzie P oto
ckiego" obok dramatu, miał operetkę. Zarzucono na
wet, dawno zmarłemu A n d r ze j o w i L e I e w i
e z o w i, ż rozbudował ten dział muzyczny za bardzo 
ze szkodą dramatu i komedii (Poznań nie miał wów
czas ani opery, ani operetki polskiej), zachowali go 

przez pewien czas B o l e s ł a w i N u n a S z c z u r
k i e w i cz o wie. 

Bywały także próby stworzenia osobnego tea tru 
oper tkowego: tak ba r dzo zasłużony dla kultury tea 
tralnej Poznania, dyrektor, zamordowany przez Niem
ców , Mie cz ysław Rutkowski otwor:i:ył był 

„Komedię Muzyczną", tam gdzie dziś mieści się kino 
„Bałtyk", kusili sic; o to i inni. Wszystkie te usiłowa
nia prędzej czy później rozbijały się albo o brak od
powiedniego pomieszczenia (Komedia Muzyczna przy 
Teatrze Nowym, ~a zdobyła była sobfe ogromną 
popularność, a nawet własną, wierną publiczność), 

bądź też o trudności finansowe: konieczność utrzymy
wania dwóch zespołów, a przy teatrach dramatycz
nych: orkiestry, chórów, baletu. 

Ale dlaczego właśnie operetka? 

Na to pytanie odpowiemy drogą n ieco okrężną. Ce
remoniał dworu hiszpańskiego, jak wiadomo, najsu
rowszy ze wszystkich ceremoniałów, przewidywał pe
wne wyjątkowe sytuacje, w których król mógł zapła
kać przy świadkach. nie dopuszczał żadnej takiej. 
w które.i wolnoby mu było roześmiać się. 

Nie wiemy - niech tę sprawe rozstrzygna uczeni 
sppcjaliści . historycy -. czy władcy państwa. w któ
rym ni~dv nie zachodziło słońce, zawsze ściślP stoso
wali sic; do tego rygoru, wiemy natomiast. że ceremo
n iał ten . zarzucony nawet na dwor ze hiszpańskim, 

utrzymywał si jedyni P w cesarskim Bur gu we Wie
d niu, może na pociechę Domu Habsburskiego, że to 
jedynie pozostało mu jeszcze jako wspomnienie daw
nego panowa nia w Hiszpani i jej złotodajnych kolo
n iach. 

„Ale" - zapyta zduminny czytelnik - „cóż to ma 
wi;oólne~o z ope retka i utworżf'niem specjalnie je i 
poświęconego teatru?" Więce · znacznie, anieteli na 
pinw szy r zut oka zdawać by się mogło. Podejrzewam, 
obok innych przyczyn, że właśnie ten nakaz madryc
kiego dworu, przyczynił się poważnie do tego, głę

boko zakorzenionego - nie t ylko u nas zresztą -
uprzedzenia do śmiechu i radości. Istnieją ludzie, bądź 
z natury swej pozbawieni poczucia humoru, bądź to 
chorzy na wątrobę i żółć, bądź te:! po prostu „pełn i 

godności", którzy żywiołowo lękają się, nie znoszą 

śmiechu. Ci ludzie mają głęboko wrośnięte przekona
nie, że tylko powaga może być r ozumna, nie zdając 



sobie sprawy, że z największą powagą, ba - z nama
szczeniem nawet, można pleść czteropiętrowe głup
stwa, a lekko, zabaw nie i z humorem podawać i po
pularyzować najgłębsze, najżywotniejsze pr awdy 

Jako taka znajomość literatur powiedziałby t ym 
„godnym" ludziom, że wszystkie XVII i XVIII-sto 
wieczne tragedie francuskie nie wyłączając ani V o 1-
t air e' a ani tak bardzo r ewolucy jnego Cham f o r
t a nie pomogły tyle sprawie rewoluc ji i postępu , co 
tak bardzo niepoważne i wesołe Zi.' swoimi muzycz
nymi i baletowymi wkładkami, komedie Moliera czy 
Beaumarcha is'ego „Wesele Figara", uwa:tane słusznie 
za , pierwszy wystrzał rewolucji". 

Komedie rosyjskie od Turgieniewa i Gogola, po
przez Ostrowskiego aż do Gorkiego, mają swą chlub
ną n igdy nie zapomnianą kartę w dzie jach m y.41i po
s <;>powej i walki z car atem w Ros'i. Nie mniej jed
nakże , wbrew wszystkim „ponurakom'', zwalczającym 
' miech i prai:tnącym zdusić każdą iskrę humoru, ist
nieją ludzie poważni , nawet bardzo 7aslużen i , którzy 
i w życiu i w teatrze lubią się bawić i śmiać, a c~ 

gorsza , n ie widzą w tym n ic zdrożn go, że ktoś uczci
wie i poważnie p rzepracowawszy dzi ń cały, wieczorem 
w teatrze cl1ce się bardzo beztrnsko zabawić , po ł -
chać lekk ie j, ła two wpadającej w ucho i pamięć me
l oiłii. wesołe j lub sentymentalne j piosenk i po pro tu 
nla odprr:żcnia. dla nabrania nowvch sił i energii na 
wvsiłek i t rud dn ia ju tr ze 'szeg:o. Na to nie ma rady, 
j;cik dług tacy ludzie będą istnieć ta długo bc;dzie 
istnieć teat r. Co ważniejsza , ludzie tacy tanowią je
żeli nawet n ie większość, to zapewne bardzo poważny 
odsetek publiczności, z którym teat r i kultura teatra l 
na liczyć się musi, i zaws1e zre ztą się liczyła, od sta
rożytne i Gr cji i Rzymu zaczynając, a na Szekspirze 
i n:uzej współczesnej epoce kończąc. 

J est rzec1ą aż nadto dobr ze znaną i uznaną, aby ją 
tu raz · szcze szeroko omawiać, że ten śmiech, taksa
mo zresztą jak i powaga może być bardzo rozmaity 
i zadaniem teatru. nawet najwe>selszego, musi być, aby 
śmiech , którego jest dostawcą i krzewicielem, był is-
otnie zdrowym śmiechem, nic rechotem ab y ta we
sołość, jaką. nieci scena. była naprawdę szczerą. zdro
wą wesołością, a nie drażnieniem najniższych instyn
któw. Bodaj krótko podkreślić tu należy, jeszcze je
den bardzo ważny i poważny wzgląd : 

Otwa rcie nowej, poświęconej operetce i rozrywce sce
ny, niezmiernie ułatwia i upraszcza zadania, zarów
no opery poznańskiej , jak i naszych teatrów drama
tycznych. Jak p ierwsza tak i drugie musiały z ko
nieczności dzielić się tym, n ieraz dla nich trudnych 
i kłopotliwych obowiązków, dostarczenia publiczności 
lżejszej, rozrywkowej strawy, musiały nie tylko roz
wijać i kształcić, a]e i bawić. 

Oczywiście i nowa placówka nie zwolni ich od tej 
pożytecznej zmiany produkcji: ani Opera nie mo:te da
wać wyłącznie tylko Wagnera i Verdiego, ani teatry 
dramatyczne ograniczyć się jedynie do Szekspira, 
Słowackiego i Wyspiańskiego. NJe tylko w rolnictwie, 
a le i w kulturze wszelkiej, a więc i teatrainej, obo
wiązuje postulat i prawo „płodozmianu„." 

Niemniej utworzenie specjalnego teatru, poświęco
nego operetce, wodewilowi i komedłi muzycznej, a 
więc sceny „par excellence'' rozrywkowej, pozwoli 
operze i teatrom dramatycznym zmieniać repertuar 
poważny i lżejszy, bez wypaczania swych najistotniej
szych zadań bez wykrzywiania ideowej linii. 

Nowej placówce życzymy serdecznie, jak najpięk· 
nie · zego rozwoju, wielkich sukcesów i najlepszegc 
spełnienia , stojących przed nią zadań. Publiczność po
znańska i miasto nasze będą z pewnością tej scenie 
i jej twór com wdzięczni, darząc ją SwYffi poparciem 
i opieką. 

Życzenia znakomitego teatrnloga sprawdzil11 się 
w minion11m 25-leciu. Wladze w miarę swoich możlf
w o§ci staraly się darz11~ Teatr poparciem f opiekq, 
publiczno§~ za§ przez 25 lat szczelnie wypelnfała 

Mlę Teat ru f stala się tego Teatru najwierniejszym 
i naj bardziej wypróbowanym prz11jacfelem. W szcze
rym i serdecznym podziękowaniu za te uczucia przed
stawiamy dzisiaj naSZl/Tn widzom operetkę, kt6rq 
T eatr rozpoczynal swoją dzialalno§~ w nadziel, że dla 
mlodych widzów stanowić ona będ i e początek nowe
go 25- lecta popularno§ci Teatru, a widzom pamięta
jącym jeszcze pierwsze, premierowe przedstawienie 
by~ może dopomoże do pełnego w zr uszenia wspo
m nienia. 



PAUL ABRAHAM 

WIKTORIA I JEJ HUZAR 
operetka w 3 aktach z prologiem 

Libretto: Alfred Griinwald i Fritz Lohner-Beda 
Przekład: Andrzej Marian Trzos 

OBSADA: 

Jean CunJight, - Adam Halicz Bonza - Marian Pokrzyckl 
Jacek Sikorowski ambasador szwajĆarski .Jerzy Dzianysz 

W iktoria, jego żona 

Ferry, jej brat 

Lia-San, narzeczona 
Ferry'ego 

Riquette , pokojówka 
Wiktorii 

Stefan Koltay, 
rotm:strz huzarów 

.Janezy, 
jego ordynans 

Wachmistrz kozacki 

Kozak 

Choreografia: 
ZOFIA KULESZANKA 

Kierownictwo muzyczne : 
JANUSZ PRZYBYLSKI 

Asystenci choreografa: 

- .Janina Guttnerówna 
Wanda Jakubowska 
Anna Bajerska-Witczak 

-- Michał Kuleczka 
,Jarosław Stempowski 

- Wiesława Kużnicka 

Elżbieta Sawicka 
Czesława Urban 

- Teresa Bogdanowicz 
.Jadwiga Kurzewska 
Botena Scbart 

- ,Jan Adamczyk 
Andrzej Wiza 

- Jerzy GolCert 
Sławomir Pietraszewski 
Zbigniew Sass 

- Bogdan Kamiński 
- Sylwester Pucek 

- Mieczysław Józefiak 
.Jan Rowiil.aki 

Reżyseria: 

A NDRZEJ WIZA 

I 
1 

Asystent reżysera: 
RAJMUND WOLFF 

JADWIGA PIELUSZYŃSKA 
CZESŁAW MACIASZYK Dyrygują : 

Konsultant wokalny: 
IRENA SZULC KRUK 

ROMAN J ANKOWIAK 
JANUS Z P RZYBYLSKI 
ST EF AN RUDKO 

Kamakuri, O M!ki San 
pokojowiec japoóski 

Tokoramo 

X X X 

- Tadeusz Dobrowolski 
.Jerzy Kubiak 

Mucbi San \ przyjaciółki - A leksandra Rybacka 
, Kiki San f Lla-San - Wiesława Kuźnicka 

Sekretarz ambasady 

Poerkelty, burmistrz 
Doroszmy 

Zona burmistrza 

Ilonka 
Piroszka 

\ dziewczyny 
j węgierskie 

James, kamerdyner 
Oficer rosyjskiej 

:iandarmerii 

S cenografia : 

- Krzysztof Osmęda 
Rajmund Wolff 

- Jacek Flur 
Antoni Urban 

- Maria Tomaszewska 

- - Barbara Ciernioch 
- Ma rla Hoffmann 

- Jerzy Handel 

- Białej Liczmański 

STEFAN JANASIK 

Kierownik chóru : 
JOLANTA STAWOWY 

I nspicjent: 
JERZY BANDEL 

Kontrola tekstu : 
BARBARA BŁASZYK 
MAŁGORZATA NIEDZIELKO 



SCENY BALETOWF 

l akt 

J aponki i Lia-San 

B. Grzegorek, J. Pieluszyńska, E. Rowińska, A. Jeliń
ski, L. Kaczmarek, H. Mikulicz, E . Kukla 

Yokohama 

B. Grzegorek, J. Piel uszyńska, E. Rowińska, L. Kacz
m arek, E. K ukla , B. Biegański, Cz. Maciaszyk, J. Mać
kowiak, J . Mosz, F. Zurkiewicz 

Rytualny taniec ślubny 

E. Pokross 

II akt 

Do-Do 

B. Liczmańska, I. Musiał, L. Wilczyńska, M. Stężyc
ka, G. Bienia szewska, M. Sróda, J. Maćkowiak, 
J . Mosz 

Duet 

B . Grzegorek, L. K aczma rek 
B. Biegański, .T. Mosz 

Huzarzy 

8 . Biegański, z. Maciaszyk, J . . Maćkowiak, J. Mosz, 
E. P okross, F . Zurkiewicz 

Figlarne Trojki 

·B. Eckardt , K. H elle, H . Mikul1cz, M. Stężycka, M. Sró
da, J . Maćkowiak, J . Masz, H . L oewenstein, Cz. Ma
claszyk, E. Pokross, F. Zurkiewicz, B. Biegański 

III akt 

Czard asz 

J. Pieluszyńska, L. Torzewska, H. Matczyńska, L. Wll· 
czyńska , B. Biegański, J . Maćkowiak, Cz. Maclaszyk. 
F. Zurkiewicz 

SREBRNł: GODY 

Niezmiennie powracająca wiosna przypomina tę 

sprzed 25 laty kiedy to, porwani entuzjazmem i ener
gią Zbigniewa Szczerbowskiego, nieocenionego orga
nizatora życia tea t ralnego naszego miasta próbowaliś-

1\lY. n ie bacząc na formalne umowy i niepewne per
spektywy, operetkę Paula Abrahama „Wiktoria i jej 
huzar", kt!'Jrej p remiera 20.05.1956 r . rozpoczęła his
torię Operetk'i Poznańskie.i. Zanim to jednak nastąpi
ło wiele się musie li natrudzić entuzjaści lekkiej mu
zy, by zalegalizować istnienie Teatru i stworzyć ma
terialne podstaw y jego bytu. Tymi sprawami za jął się 

pierwszy dyrektor Jan Teresiński, k tóry z ramienia 
władz miasta rzeczow i trzeźwo ujął w ramy orga
nizacy jn nasz młodzieńczy entuzjazm. Zespól skła

dał się z g rupy doświadczonych artystów operetko
wych z cał go kraju i nas, poznańskich adeptów sztu
ki śpiewaczej i tea tra lnej . J ako młody śpiewak zo ta
lem zaszczycon propozycją zaangażowania się do n o
wo powstającego Teatru podczas rozmowy w kawiar
n i „WZ", gdzie miesciłii się „główna kwa era" orga

nizatorów . 
Właściwie marzyła mi się w tedy w mlodzicńczej na

iwności wielka ka rie ra w „wie lkim świecie". Wobec 
tego jednak~ że stamtąd n ikt m i współpracy nie pro
ponował, Poznań zaś był moim miastem rodzinnym, 
przyjąłem „na razie'', jak sobi tłumaczyłem , ofertę 

·występowania w operetce. 
„Na razie" trwa na razie 25 lat , równo tyle ile ma 

Oper tka. spóln ie z moimi koleżankami i kolegami 
związaliśmy się z tym Teatrem i przeżyliśmy z nim 
i z sobą prawie trzy c!warte życia. Warunki były na 
początku bardzo t r udne: mała scena, skąpe zaplecze, 
improwizowane warsztaty ... I te początkowe trudnoś
ci okazały się w iernie towarzyszyć Operetce, która 
w tych samych prawie warunkach doczekała się 56 

premier, 6.807 przedstawień i gościła na swoich spek-
aklach 3.750.000 widzów z P oznania i nie tylko z Poz

nania. Zmienia li się dyrektorzy, zmieniał się profil Te
a tru, zmieniali się wreszcie również wykonaw cy, przy
chodzili młodzi, ale „stara gwardia" trwała wiernie 
przy swoim Teatrze. Dzisiaj z okazji jubileuszu do
konujemy niejednokrotnie przeglądu naszych szere
gów. 



Kilk u naszych kolegów już nie żyje, k ilkoro korzys
ta z zasłużonej emerytury, reszta jednak występuje 
i nadal znajduje w tworzeni spektakli tę samą ra
dość, jaką odczuwała wtedy - 25 lat temu. 

Dwa były zasadnicze powody, dla których p raca 
przez minionych 25 lat warta była trudu i wysiłku: 

zamiłowanie do uprawianej sztuki i nasza publicz
ność, której życzył nam w swoim artykule sprzed 25 
lat Jerzy Koller, która przez ćwierć wieku darzy
ła nas sympatią tak wielką i tak wiernie wypełniała 

codziennie naszą salę, że winniśmy jej za to wdzię
czność i wiele uczucia. 

Władze w miarę swoich możliwości starały się ułat
wiać nam adaptacje sali, sceny i zaplecza - choć nie 
udało się jak dotąd ostatecznie zrealizować planowa
nej budowy nowego gmachu teatralnego. 

Aktorzy i śpiewacy mierzą swoją drogę artystycz
ną nie Jatami, ale il oś ią zagranych ról. Uzbierało mi 
się w minionych 25 latach tych ról około 75. Nie przy
puszczałem nawet, że najtrudniejszą rolę w tym Te
atrze przyjdzie mi zagrać właśnie w roku tego jubi

leuszu... rolę dyrektora i kierownika artystycznego. 
Wielka to odpowiedzialność i niełatwe zadanie nie za
wieść publicznośc.:i i kolegów, wpisać do boga tej his
torii Teatru nowe karty, próbować zdziałać coś co za
ważyć by mogło na jego przyszłym losie. 

Marzy mi się nowy gmach teatralny, marzą się po
zycje repertuarnwe, które trafiłyby do n a s ze j p ub
liczności, marzy mi się wreszcie nowa, tak pełna en
tuzjazmu jak sprzed 25 lat Jaty - generacja artystów 
operetkowych. Tak jak przez 25 lat minionych stara 
się zatem będziemy, aby utrzymać sympatię jaką nas 
Państwo darzyliście i zasłużyć na nią w następnym 

25 leciu. Pragniemy, abyście przychodzili do n as od
począć, nabrać sił do codziennej pracy. Pragniemy, 
abyście na ulicach jak przez minione lata pozdrawia
li nas uśmiechem, abyście czuli jak bardzo Was po
trzebu jemy i jak bardzo pragniemy na Waszą sympa
tię zasłużyć. 

Zmieniać się będą realizatorzy naszych zamierzeń 

zmieniać się będzie nieustannie nasz zespół artystycz. 
ny, przyjdą inne sztuki, ale pozostanie WASZ Teatr 
Wasza OPERETKA. 
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JUBILACI 

TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIU 

JADWIGA KURZEWSKA - solistka śpiewaczka 

ALEKSANDRA RYBACKA - solistka śpiewaczka 

IRENA SZULC-KRUK - solistka śpiewaczka 

MARIA TOMASZEWSKA - solistka śpiewaczka 

JERZY GOLFERT - solista śpiewak 

ANDRZEJ WIZA - solista śpiewak 

ROMAN JANKOWIAK - dyrygent 

JERZY BANDEL - inspicjent 

ALEKSANDRA JELIŃSKA - tancerka 

TADEUSZ DOBROWOLSKI - artysta chóru 

JERZY KUBIAK - artysta chóru 

JERZY KAŻMIERCZAK - muzyk 

LUDWIK DUDZIAK - fryzjer per ukarz 

JADWIGA MAZUR - bileterka 

I 



S TR E SZC Z ENIE 

Prolog 

W obozie etapowym w drodze na Syberię znajdują 
się jeńcy wojenni: rotmistrz huzarów węgierskich 
Stefan Kolta y i jego ordynans Janczi. Koltay został 
skazany na zesłanie za kilkakrotne ucieczki z obozu, 
a za to, że ujął się za starym żołnierzem rosyjskim 
b itym przez carskiego oficera ma być skazany na 
śmi rć. P rzed skazaniem go przez sąd polowy, war
townik r osyjski wdzięczny Koltayowi za uratowan ie 
sta rego żołnierza pozwala im zbiec. Koltay i Janczi 
korzystają z tej okazji. 

Akt I 

W ogrodzie przy pałacu posła szwajcarskiego w Pe
tersburgu odbywa się uroczyste przyjęcie wydane 
przez a mbasadora Cunlighta, w czasie którego nastą
pić mają zaślubiny Japonki Lia-San oraz szwajcar
skiego dyplomaty Węgra, brata Wiktorii Ferrego. Wi
ktoria, żona Cunlighta , rodowita Węgierka, marzy 
jedz a k o po;vrocie na Węgry. W czasie przyjęcia przez 
bramę ambasady przedostaje się do jej wnętrza Jan
czi. Janezi fl irtu je z pokojówką Riquette, która na
stępnie wpuszcza do ogrodu K oltaya. Rotmistrz w ie, 
że poselstwo, w k tórym się znajdują poszukiwało go 

1w obozach jeńców. P ostanawia występować pod pseu -
donimem Czaky i pod lym nazwiskiem pros i Cunligh
ta o pomoc. Poseł przyrzeka mu ją tym chętniej - jak 
mówi - że jego żona jest rodowitą Węgierką. Ambasa
dor proponuje wyj zd poza Rosję, dokąd zamierza wy
słać Koltaya ja ko k uriera dyplomatycznego. W ogro
dzie pojawia się młoda pa n Lia-San i Ferr y a wkrót
ce po nich flirtujący ze sobą Riquette i Janczi. Odby
wa się ceremonia zaślubin, w czasie której J anczi na 
życzenie Wiktorii gra na skr zypcach węgierską melo
dię. Cunlight opowiada swej żonie losy Koltaya 
i p rzedstawia go jako rotmistrza Czaky. Wiktoria sły
sząc to nazwisko oddycha z ulgą. To nic on. Wiktoria 
i Koltay stają naprzeciw siebie. 

Akt II 

W salonie poselstwa zebrało się kilkanaście osób na 
przyjęciu z okazji wizyty wysokiego dygnitarza. Kol
tay gra rolę pracownika poselstwa. Wiktoria unika 
rozmowy z Koltayem, który jest w niej zakochany. 
Koltay jednak wierzy, że miłość jaka ich niegdyś łą
czyła jest jeszcze żywa. Janczi podejm u je się mediacji. 
Opowiada R iquette o miłości łączącej Koltaya i Wik
torię i sklania ją, aby ułatwiła rozmowę obojgu za
kochanym. Tymczasem Wiktoria sama postanawia po-

rozmawiać z Koltayem ostrzec go, ze policja 
jest na jego trop ie. Proponuje mu wy jazd wraz i. dy
plomatą szwajcar skim. Aby wyjaśnić sytuację opo
wiada Koltayowi, że otrzymała wiadomość o jego 
śmierci na polu walki i w tedy zdecydowała się wyjść 
za mąż za Cunlighta. Tak to wojna stwarza osobiste 
tragedie i wpływa na ludzkie losy. Zapewnia również 
Koltaya, że kocha swego męża. Dla Koltaya i Janczego 
przygotowane są już paszporty i możliwość wyjazdu. 
Koltay jednak postanawia w tej sytuacji pozostać 
w Petersburgu. Wiktoria błaga go, aby wykorzystał 
nadarzającą się okazję, ona chce pozostać wier na mę
żowi. Koltay zgadza się wyjechać, Janczi zaś decy
duje się wziąć ślub z Riquette, która okazuje się być 
nie Francuską, a rodowitą Węgierką i wraz z nią 
opuścić Rosję. Tymczasem jednak żandarmeria ota
cza gmach poselstwa i żąda wydania zbiegłego z nie
woli węgierskiego oficera. Przy tej okazji dekonspi
r uje się prawdziwe nazwisko zbiega i dzięki temu 
Cunlight dowiaduje się, że jego gościem jest Koltay, 
były narzeczony Wiktorii. Rotmistrz wyjaśnia Cunligh
towi, że próbował odebrać mu Wiktorię i powiadamia 
go o jej decyzji. Poseł poleca udzielić żandarmerii od
powiedzi, że na terenie poselstwa nie przebywa poszu
kiwana przez nich osoba. Koltay jednak, n ie chcąc 
korzystać z ratunku pochodzącego od człowieka, któ
ry odebrał mu narzeczoną, sam oddaje się w ręce 
żandarmerii. 

Akt III 

W Doroszmie na Węgrzech odbywa się święto wi
nobrania. Wśród barwnie ubranych mieszkańców 
znajdują się Janczi i Riquette. Zgodnie z tradycją 
trzy pary powinny w tym dniu wziąć ślub, ponieważ 
t radycja mówi, że śluby zawarte w tym dniu są szczę
śliwe. Pierwsza para to Janczi i Riquette. Druga to 
Fer ry i Lia-San, której Ferry wytłumaczył, że ślub 
japoński nie jest na Węgrzech ważny. Nie ma trzeciej 
pary. Do Droszmy powróciła jednak Wiktoria. Jan
czi tymczasem jako jedyny wie, że Koltaya zwolnio
no z niewoli, że przebywa na Węgrzech i że dzisiaj 
przyjeżdża do Doroszmy. Ferry natomiast zaprosił na 
uroczystość winobrania Cunlighta, który przebywa 
w Wiedniu. Janczi proponuje Wiktorii, aby to ona by
ła tą, która jako trzecia welmie ślub. To samo propo
nuje je j Ferry. Żaden jednak nie wymienia nazwiska 
przyszłego męża. Pojawia się unlight. Wiktoria de
cydu je się poślubić go. W chwili jednak kiedy zapa ć 
ma decyzja po jawia się oddział huzarów z K oltayem 
na czele. W tej sytuacji Wiktoria w ybiera jednak Kol
taya. Okazuje się, że to Cunlight odszukał K oltaya po 
jego powrocie z niewoli i tutaj go przywiózł, ponie
waż był przekonany, że tylko z nim Wiktori może 
być szczęśliwa. Koltay dziękuje Cunlightowi, odbywa 
się trzeci ślub, a całość kończy się pełnym życia i ra
dości węgierslrim marszem. 
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W REPERTUARZE TEATRU 

O. Nedbal 

„POLSKA KREW" 

operetka w 3 aktach 

* 
M . Hennequin i P. Veber 

„PANI PREZESOWA" 

farsa muzyczna w 3 aktach 

* 
W. S. Gilbert i A. Sullivan 

„GONDOLIERZY" 

operetka w 2 aktach 

* 
E. Kalman 

„FIOŁEK Z MONTMARTRE'U" 

operetka w 3 aktach 

* 
R. F riml 

„KRÓL WŁÓCZĘGÓW" 

operet ka w 3 a ktach 
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