
 
HELENA ŚWIDA-SZACIŁOWSKA
ur. 1928; Warszawa

 
Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL

Słowa kluczowe projekt Lublin. Opowieść o mieście, Teatr im. J. Osterwy

 
Budynek Teatru im. Osterwy w Lublinie
To jest stary budynek, on został sprzed wojny, tylko teraz dobudowali tę część, która
jest przy ulicy Peowiaków, taki  ten blok osobny, gdzie mają tam zdaje się biura.
[Wcześniej] było tam podwórze po prostu. A teatr był taki jak teraz – to przedwojenny,
stary  teatr,  jeszcze  sprzed  pierwszej  wojny,  ze  świetną  akustyką.  Zmieniło  się
troszeczkę wnętrze, właśnie wnętrze widowni, bo tam były loże pooddzielane takie, w
tej chwili zrobili to jako całość. Dawniej jak towarzystwo przychodziło, wykupowało
sobie lożę, te loże były osobne, jak klateczki.
[Kolorystyka  była  utrzymana  w]  czerwieni.  Przypuszczam,  że  hol  mógł  inaczej
wyglądać, bo tam ciągle wprowadzają innowacje, więc się już nie pamięta jak to było
kiedyś. Może szatnia była w innym miejscu. To wejście na balkony to było.
Tam była później sala Filharmonii, wchodziło się z boku, od ulicy Osterwy*, więc to
też należało do Teatru. W tej chwili chyba też Teatr to zajął. Tam były nawet jakiś
czas przedstawienia, już po wojnie oczywiście, scena była w przeciwnym kierunku.
Byłam tam na paru przedstawieniach – jak estrada filharmonii była, to się siedziało do
niej tyłem, a tu był teatr od tej strony, bo się odwracało krzesła dla tych koncertów. I
tam sztukę [Romana] Brandstaettera „Dramat księżycowy” pamiętam. Potem jakoś to
zlikwidowano. A początkowo w ogóle to Szkoła Muzyczna miała tę salę, myśmy tam
mieliśmy swoje zabawy, swoje zajęcia, ćwiczenia, lekcje chóru były tam w tej sali.
Ona ciągle przechodziła z rąk do rąk, tam się ciągle zamurowywało. Tą scenę się
zamurowało,  a  potem  zrobiło  się  jakąś  salkę  taką,  gdzie  myśmy  mieli  lekcje
fortepianu, tak że tam coraz się zmieniał ten gmach, wciąż jakieś przemiany, jakieś
przebudowania.
 
* – obecnie Kapucyńska
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