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Stanisław Witold Balicki: 

PRZED PODNIESIENIEM KURTYNY 

W marcu 1961 roku upłynęło sześćdziesiąt lat od kra
kow~k.iej prapr~miery We~ela, _„które·h rocznicę - jak to 
głosi .1 ~uzasadnia (posnobu1my S<1ę troc ę) francuski znawca 
polsk1e1 kultury, profesor Sorbony Jean Fabre - powinniś
my obchodzić jako święto europejskiego teatru". 
Upłynęło więc sześćdziesiąt lat. Paewaliły się przez 

naszą ziemię, psychikę i wyobraźnię społeczsństwa ·kata-

klizmy wojenne 'i zbrodnie ·ludobójstwa; historia ru-chu mas 
·ludowych stworzyła nowe fakla; dokonała się w narodzie 
fundamentalna rewolucja socjalna i kultural.na. Wyrosły 
nowe pokolen·ia. I wrosły, wrastają, w ciąg bytu narodo
wego, w jego ciągłość 1kulturową warstwy społecz,ne prężne 
w dążeniach, świeże w swych -doznaniach, trzeżwe w po
cz~ciu ·dziejowej odpowiedzialności. 

Do nich to, w jakże wiel,u wypadkach po raz pierwszy, 
ma przemówić Wyspiański swym Weselem. Do widown·i 
nie znającej życia tego dzieła, jego niejednokrotnie -
z woli różnych ·naukawych, dzienni•karskich i teatralnych 
interpret<itorów - fałszywej, a co najmniej męt·nej kariery. 
Widzowie c·i nie znają p.fotek o Weselu, nie byl·i w kręgu 
jego emocjonalnej legendy. Ich przede wszystkim żywo 
interesuje ·pr·awda dnia dzisiejszego. Mają własną S'kalę 
doznań i wzruszeń artystycznych. 

O ·nowym, masowym wi.cJzu, o całej wspókzesnej spo
łeczności myśleliśmy przystępując do realizacii Wesela. 
Jednego z najosobl iwszych ortystycznie dzieł -dramaturgii 
i teatru światowego. IOz.ieła tak „ma~i·cznie" urzekającego 
rkażdego polskiego artystę teatru, że silnie musi się trzymać 
na wodzy, aby nie wpaść w muzealną tonację lub nie 
skoczyć w przepaść „nowoczesności". Już w pierwszych 
spotkaniach dyskusyjnych staraliśmy s·ię odrzucić cały ba
last wiedzy anegdotycznej o autentycznych sprawach 
i 'ludzioch utworu, zdrapywać z siebie - nie bez wewnęl>rz
nyc,h oporów - doświadczenia i doznani-0 teatralne. W zes
pole akt·orsikim naszego Wesela są czołowi artyści, od
twórcy nie .jednej roli tego dzieła, które 'kształtowali wraz 
ze współtwórcami ·dwóc'h - jak to sprecyzował (w r. 1950) 
Leon Sch·i.·ller - „typów inscenizacji Wesela": krakows·kiej 
z pochodzenia oraz „Redutowej". Są w naszej obsadzie, 
wielu •jest, ·i młodzi, także i tacy, ·którzy - nie najmłodsi 
nawet - nigdy na scenie Wesela nie widzieli {o tragedio 
ciągłości polskiej kultury teatralnej!). Jest reżyser, młody, 
nie przx-na·leżący do żadnej ze szkół „typów inscenizacji 
Wesela'. 

Wszyscy st·araliśmy się, sięgnąwszy po tradycyjne, hirsto
ryczne i 11egendarne dzieło, nie odczytyw·ać 90, nie uno
wocześniać na siłę według gustów ·i wynalaików formall
nych dnia dzisiejszego, ale wczytać się w tekst i par
tyt·urę teatralną ·samego Wyspiańs·kiego ·i sprawdzać co 
i jak żywo, mądrze, twórczo, orygindnie, nawskroś 
artystycznie dziś nam zagra. 

I nam w czasie prób ten materiał Wyspiańskiego sprzed 
sześćdziesięciu laty zagrał jako świadome dzieło odpo
wiedzialnego pisarza z pozycji roku 1961. iP·isarza głęboko 
zadumanego nad polską teraźniejsrnścią, rzetelnie „za
angażowanego" w dzień dzisiejszy. „Zaangażowanego -
posługuję s i ę trafnymi, niedawnymi sformułowaniami kry
tyka i· historyka teatru Tymona Terleckiego - w najbardziej 
dz·is ir ejszym znaczeniu tego słowa, dobrowolnie, z całym 
poczuciem odpowiedzialności, z wszystkimi konsekwencja- 3 
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m1 wprzegn i ętego w życie . Więcei ieszcze ~<;>daje 
Terlecki - był to twórc•a, który c hciał innym narzucie pe
wien styl istnienia i postępowania, który swoim dziełem 
chc i ał oddziaływać na rzeczywistość, tak iak chce n-0 nią 
swoim działaniem wpływać publicysta. Jego sztuka, 
zwłaszcza Wesele i Wyzwolenie, była «publicystyką » nie 
przestając być dziełami sztuki, przy czym Wesele pozo
stało do dzisiai i pozostanie chyba na zawsze iednym 
z najwyższych i naibardziej reprezentatywnych dzieł naszei 
poezji ." 

Wesele jest nadal wielką „publicystyką " . Można to stwier
dzać z goryczą, de w tym ~kwi do dziś i długo chyba 
ieszcze pozostanie siła społeczna Wesela, siła teatru Wys
piańsk i ego, osądzającego ,jego aktorów i widzów. Można 
sobie wyob-razić - i tak się nam to sprawdzało w próbach -
że ,dramaturg, myśląc o sprawach Polaków (i nie tylko 
Poloków) w r. 1961, stwarza sobie fikcię anegdotyczną, 
umiejscawia ią na [Przełomie XIX i XX w., konstruuje poe
tycką, artystyczną bajkę, której bohaterów nasyca żywą 
krwią dzisiejszości, konfliktami, 'kompleksami, zakłamania
mi, frazeologią, brakiem poczucia historycznej rzeczywi
stości, bezwładem sobkowskiei wegetatywności, do jutrko
wania, wszystkimi społecznymi grzechami, dobrze zna
nymi ·- gdy się zastanowić - każdemu z nas. Taką jest 
kreacio Wys piańs·kiego, szczególn·ie z-awsze męczącego się 
tym, j1Jka jest ro-la i odpowiedzialność społeczna inteli
gencji twórczei w stosunku do podstawowej bazy społecz 
n.ej. Oderwiimy Wesele od epoki iego a'kc ii i przypatrzmy 
się bystro, 1ak na tym wesel·u, br·atającym różne stany 
(j·ak to widz i ał i znał poeta; nie mi e imy pretens ji -do iego 
ogrn.ni :=zonego kręg·u widzenia, ale szanuimy intencje i po
dz1w1a,1my mądrość spojrzenia uogólniającego) - wszyscy 
są san1otni, miioją się, wciąż obok - obo·k, co najwyżej 
s połem drepcą w kółko. Nawet wtedy, gdy zdaie się im, 
że moi:e nastąpić krystalizacja marzeń zbiorowości. 

Ten Wyspiańs kiego ,;krzyk, co iest z ·naszego pokole
nia " - nie jest bynajmniej pamfletem. Jest poetycką real·i
stycznq przypowieścią nasyconą artystycznie ironią pisa
rza-moralisty, który - rozkochany w pol s kości i nią udrę
czający się - „sercem gryzie". Nie maltije na czarno; 
wskazuje na negatywy w symp·atycznych pozytywach. 
W Weselu, zgodnie z intencją autora, nie ma negatywnych 
postc;ici. Nawet _He~man - on /·est przecież tylk.o upost~cio
w1en1em rozmyslan Pana M odego, podobnie 1ak mne 
„osoby dramatu" są upostaciowieniem, pokazaniem, a nie 
re·lacją komp.leksów i wewnękznej. szarpaniny, wewnętrz
nych monologów innych „osób". Wernyhora - to krystali
zac1a marzeń zbiorowości, wyrosłych z tęs knot i wielkich 
słów programowców oderwanych od rzeczywi s tości. 

W takim, pozytywnym, potraktowaniu osób Wesela tkwi 
też zarówno iego urok, ia•k i siła •uderzenia moral isty . To 
wzmaga również artyzm dzieło. 

Wydoje się ~am, że toki stosune•k przy realizoc ii scenicz
ne1 Wesela, nie komentowania, interpretowania, ale jas-

n ego czytelnego. prz.ekozywonio i pokazywania . dzie~o, 
przywraca Wysp1ańsk1emu rangę pełnoprawnego 1 wspoł
czesnego nam artysty teatru. Z dwóch rozbieżnych dróg: 
muzealnej tradycji 1 bezceremonialnej „nowoczesności", 
wzięliśmy jedynie, naszym zdaniem i naszą posią, słuszn'>'. 
kurs na Wyspiańs·kiego. W jego tekście, w jego wyobraźni 
plas.tycznej, w jego tonie i linii szukaliśmy · tworzywa dla 
formy przedstawienia, które pragnie równocześnie prze
mawiać ięzykiem naibardziei komunikatywnym z r. 1961. 
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Zosia - Alicia Pawlicka, Rodczy:•:i - Janino Romonówno, 
Haneczko - Aleksandro Dmochowska 

RADCZYNI 

Potańrnicie troc~ę same. 

ZOSIA 

My byśmy chóały z drużbami, 
Z tymi, co pawimi piórami 
Zarniataią pułap izby. 

RADCZYNI 

Poszłybyście tam do ciżby? 

HANECZKA 

To tak miło, miło w ścisku. 
(Akt I, sceoo 3) 
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Klimina - Maria labczyńska, Radczyni - Janina Roma
nówna 

• 
KLIMINA 

Macie syna. 

RADCZYNI 

Tańcuje tam. 

KLIMINA 

Niech się bawi; 
sam ta dziewki; niech nie stoją. 

(Akt I, scena 4) 
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Jasiek - Zygmunt Listkiewicz, Haneczka - Aleksandra 
Dmochowska 

HANECZKA 

Prnszę, proszę, chwil·kę w koło, 
jak wesoło, to wesoło. 
Jasiek dzisi-0j pierwszy drużba. 

JASIEK 

Najmilso m1 loko służ·ba. 

(Akt I, scena 6) 
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Pan Młody - Marian Wyrzykowski, Panna Młoda - Barbara 
Pietkiewicz 

PANNA MŁODA 

Cięgiem ino rad byś godać, 
jakie to kochanie będzie . 

PAN MŁODY 

A ty wolisz całowanie 
będziesz kochać, a powiedzże? 

(Akt I, scena 9) 
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Maryna - Eugenia Herman, Poeta - Stanisław Jasiukiewicz 

MARYNA 

Przez pól drwiąca, przez pół serio 
bawi się pan galanterią. 

POETA 

Ale gdzie ta, ale gdzie ta. 

MARYNA 

Pan poeta, pan poeta. 
Coś, jok li,ryzm, struna brzękła ... 

(Akt I, scena 10) 
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Pan Miody - Marian Wyrzykowski, Zyd - Tadeusz Kondrat 

ZYO 

Pon dzisioi w kolorach się mieni; 
pan ta przecież iutro zruci-? 

PAN MŁODY 

Narodowy chłopski strój. 

ZYO 

No, pan się narodowo bałamuci, 
panu wolno - a to ładny krój 
to już było. 

(Akt I, scena 17) 
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Rachel - Alicie Raciszówna, Pan Młody - Marian Wyrzy
kowski, Zyd - Tadeusz Kondrat 

PAN MŁODY 

Przyszła pani z nami potańcować; 
jeśli pani szuka parki, 
przygarniemy ją w noc ciemną. 
Tam są tańce - tam są grajki, 
a tu zastaw gospodarski. 

(Akt I, scena 18) 
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Poeto Stanisław Jasiukiewicz, Czepiec - Leon Pietrasz
kiewicz, Oiciec - Edward Kowalczyk, Gospodarz - Lech 

Madaliński 

POETA 

A jak mn ie 'kto w serce roni , 
ostrz się tępy w biedrze złomi, 
tego ani leczyć, ani 
ustrzec się i zażyć hartu; 
człowiek się na ból łakomi, 
że ból swói, że to są swoi - - -
ucieka wtedy za morze[.„ ] 
Taki grot się ze mną włóczy; 
myślę, że ten ból iest siłą. 

(Akt I, scena 25~ 
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• 

Ksiądz - Franciszek Dominiak, Czepiec - Leon Pietraszkie
wicz, Zyd - Tadeusz Kondrat 

CZEPIEC 

Cy kaci?! 
To któż moich groszy złodzij, 
czy Zyd jucha, cy dobrodzij !? 

KSIĄDZ 

Wódka. -
2YD 

Weż, skąd chcesz! 

CZEPIEC 

Psie dusze!! 
Niech jegomość się 'nie gniewa, 
ale takim w gorącoki, 
żebym, psiakrew, potłukł kości 
nawet rodzonemu hrat·u. 

(Akt I, scena 29) 
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Rachela - A/icia Raciszówna, Poeta - Stanisław Jasiu
kiewicz 

RACHEL 

No, nie trza się o mnie ·bać; 
nie przeziębi najgorszy mróz, 
jeźli kto ma zapach róź; 
owiną go w słomę zbóź, 
a na wiosnę ~o odwiążą 
i sam odkwitnre . 

(Akt I, scena 36) 
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Panno Młoda - Barbara Pietkiewicz, Pan Miody - Morion 
Wyrzykowski, Poeta - Stanisław Jasiukiewicz 

.POETA 

Zaprośże tego chochola; 
tam za oknem skrył się w sad. 

PAN MŁODY 

Cha, cha, cha - cha, cha, cha, 
przyjdź, chochole, 
no Wesele, 

zapraszam cię jo, pon młody, 
wraz na gody 
do gospody! 

PANNA MŁODA 

Jest na ty-le jeść i pić, 
mozes sobie z nami kpić! 

(Akt I, scena 38)1 
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Akt li, scena 2; CZEPINY - Pierwsza z lewej: Klimina -
Maria Zabczyńska, pośrodku : panna młoda - Barbara 
Pietkiewicz, /sio - Maria Ciesielsko, Marysia - Zofia Ko
morowska, ostatnio z prawej: Czepcowa - Zdzisława 

Zyczkowsko 
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Chochoł - Bronisław Pawlik oraz Zygmunt Rzuchowski, 
/sio - Maria Ciesielska 

CHOCHOŁ 

Tatusiowi powiadaj, 
że tu gości będzie miał, 
jako chciał, jako chciał. 

ISIA 1 

J:. ty m1 się przepadaj, 
sm1eciu jakiś, chochole, 
huś ha, na pole! 

(Akt 11, sceno 3) 
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Wojtek - Tadeusz Jastrzębowski, Marysia - Zofia Komo
rowska 

WOJTEK 

W głowie mi się zamrocyło, 
inom ku muzyce wszed, 
i ta.k mi się ·uwidziło, 
że lazom koło nos cienie ... 

MARYSIA 

Czarno figura po ścienie 
ze światła - o, patrza 1jże się, 
widzis, jak po wszyćkim goni - ? 

(Akt 11, scena 4) 
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Marysia - Zofia Komorowska, Widmo - August Kowalczyk 

WIDMO 

Miałem ci być poślubiony, 
moja ś 'lubna ty. 

MARYSIA 

Mróz ja'kisi ad was wionie, 
zimnem ubiór dmie. 

(Akt 11, scena 5) 



Dziennikarz - Maciei Macieiewski, Stańczy:: - Jan Kreczmar 

DZIENNIKARZ 

[ .. . ) - Nad przepaścią stoję 
1 nie znam, gdzie drogi moje. 

STAJ'JCZYK 

Byś serce moje rozkroił, 
nic w nim nie znajdziesz inszego, 
jako te niepokoje: 
sromota, sromota, wstyd, 
palący wstyd [„.] 

3!> (Akt 11, scena 7J 
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Rycerz Czarny - Kazimierz Meres, Poeta - Stanisław Jasiu
kiewicz 

RYCERZ 

A czy wiesz, czym ty masz być, 
o CZ}"m tobie marzyć, śnić? 

POETA 

Sen, marzenie, mara, wid . 

RYCERZ 

Jutro dzień! przede dniem świt! 
Wiesz ty, czym ty mog.łeś być? 

(Akt 11, sceno 9) 
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Diabły - Kazimierz Orzecho\.tski i Mieczysław Gajdo, Het
man - Stonislow Zele1iski , Pon Młody - Morion Wyrzy

kowski 

HETMAN 

Bierz ty, i le złoto zostało, 
patrz, oto niecki, 
diabli mi to kazali n i eść; 
co noc tak św i eżych nasypią ![ ... ] 

PAN MŁODY 

Hetmaniłeś ty, hetmanie, 
chocia byłeś łotr, 
i sam król był tobie kmotr; 
przewodziłeś, przewodziłeś, 
a my dz isiaj w ,psiej niewoli: 
nie hetma.ny, strżęp, łachmany, gruz. 

(Akt Il, sce na 12} 
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Dziad - Wiktor Nanowski, Upiór - Jerzy Piche,1ski 

DZIAD 

Precz, przeklęty, precz, przeklęty. 

UPIOR 

Jeno ty nie przek linaj usty, 
boś brat - drżyj! jo Szelo! 
Przyszedłem tu do Wesela, 
bo bY:em ich ojcom kat, 
a dz;siaj ja jestem swat!! 

(Akt 11, scena 15) 
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Kasper - Zygmunt Kęstowicz, Kasia - Mirosława Wyszo
grodzka, Jasiek - Zygmunt Listkiewicz 

KASIA 

Przynieś wódki . 

KASPER 

Naści grosz. 

JASIEK 

Zaros, juści racje mos, 
lece! 

(Akt li, scena 161 
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Kosio - Mirosława Wyszogrodzka, Nos - Ryszard Piekarski 

NOS 

A teraz pocałuj z woli. 

KASIA 

Pójdzies pon, patrzcie go, 
ledwo przysed, juz by kciol. 

(Akt 11, scena 18) 
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Dziennikarz - Maciej Maciejewski, Zosia Alicia Pawlicka 

DZIENNIKARZ 

I cóż? chłopy pani nie brzydną? 

ZOSIA 

Nie wiem - nie; - patrzę na ludzi 
jak na przeróżnych ludzi. 

DZIENN,IKARZ 

A tak się serduszko budzi. 
[ .. . ] 

ZOSIA 

A wre pon, ojczyzna to chemia; 
serce, jak się czego uczepi, 
to dynamit. 

(Akt 11, sceno 20) 
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Gospodarz - Lech Madaliński, Wernyhora - Tadeusz Bia
loszczyński 

WERNYHORA 

[ ... ] Z daleka, a miałem bliska; 
wybrałem twój dam, zagrodę 
i wybrałem Weselisko. 
Waszmość rękę miej szczęśliwą: 
Doję Waści złoty róg. 

GOSPODARZ 

Złoty róg. 

WERNYHORA 

Możesz nim powołać chór. 

(Akt li, scena 24) 
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Gospodarz, Gospodyni, Gokie 

GOSPODARZ 

Wy a wy - co wy jesteście: 
wy si ę wynudzicie w mieście, 
to się wam do wsi zachciało: 
tam wam mało, tu wam mało, 
a ot, co z nas pozostało: 
lalki, szopka, podłe maski, 
farbowany fałsz, obrazki; 
niegdyś, gdzieś tam, tęgie pyski 
.j do szabli, i do miski; 
kiedys, gdzieś tam, tęgie dusze, 
półwariackie animusze: 
kogoś zbawiać, ·kogoś s iekać; 
dzisiaj nie ma na co czekać. 
Nastrój? macie ot nastroje: 
w pysk wam mówię litość maję. 

{Akt li, scena 30) 
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Gospodyni - Justyna Kreczmarowa, Gospodarz - Lech Ma
daliński 

GOSPODYNI 

Pódź na łóżko, zgotowione. 

GOSPODARZ 

Nie - zostanę tu w fotelu. 

(Akt 111, scoM 2) 
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Muzykant - Konstanty Pqgows.ki, Czepiec - Leon Pietrasz
k1ew1cz 

MUZYKANT 

Nie gawędźcie, gospodarzu, 
połóżcie się spać; 
niech se potańcują inni. 

CZEPIEC 

Psiekwie - mieście grać powinni. 

(Akt 111, scena 3) 
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• 

Kuba - Czesław Bogdański, Czepiec - Leon Piet rasz kiewicz 

KUBA 

Nie w ierzyci e? - jest podkowo, 
bo koń złotem był podkuty: 
oddarła sie i jo na loz. 

CZEPIEC 

Gdzi e jest? 

KUBA 

A oddałem zaroz, 
a ma~uś schowali do skrzynie. 

(Akt 111, sc•T1a 9) 
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• 

Radczyni - Janina Romonówno, Dziennikarz - Maciej 
Maciejewsk i 

DZIENNIKARZ 

Rad jestem 
od głupstwa oderwać się chwilę. 

RADCZYNI 

Pańsko praco: rzecz serio, 
o pon takim przekreśla ją gestem, 
tak ją wspomina niemi le, 
tę rzecz serio. 

DZIENNIKARZ 

Rzeczy serio nie ma; 
wszystko jest prowizoryczne: 
przekonania, opinie, twierdzenia. 

(Akt Ili, sc.-na 12) 
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Poeta - Stanisław Jasiukiewicz, Czepiec - Leon Pietrasz
kiewicz, Pan Miody - Marian Wyrzykowski 

POETA 

Je śli polrzebowoł do obrazu 
kosy, postawcie ją w kącie -
jok się zbudzi ... 

CZEPIEC 

Aha, bratku, morn cie. 
Już sie obrazy skońcyły; 
panom ino obrazy, płótna. 

(Akt 1111, S'Ctna 18) 
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Wszyscy pochyleni, półklęczący, zasłuchani; silnie dzierżąc 
w prawicach kosy 

JASIEK 

Cóż to, co to, czy zaklęci; 
stoją wszyscy jok pośnięci; 
słysto, Hanuś, Błozek, matuś, 
panie młody, Czep iec, tatuś, 
.panie , cóż to - czy zaklęci; 
stoją syscy jak pośnięci . 

(Akt 11 11, sce'na 34) 

A za dziwnym dźwiękiem weselne; muzyki wodzą się sztyw
no pory taneczne we wieniec uroczysty, powolny, pogod

ny - zwartym kołem weselnym. 

JASIEK 

(nieprzytomny) 

Pieje ·kur; pieje kur ... 

CHOCHOŁ 

(n ieustawną muzyką przemoźny) 

Miałeś, chomie, złoty róg ... 

(Akt 111, zakoń cze n i e) 



Scenogra f Kry styna Horecka 

Reżyser Jerzy Rakowiecki 



Chochoł pros i o podwyżkę 

Premiera Wesela Stanisławo Wyspiańskiego w retyserii Jerzego 
Rakowiecki~go, scenografii Krystyny Horeckiei i oprocowon•u 
muzycznym Edwardo We1mono odbyto się w Teatrze Polskim 
dn. 15 lipca 1961 roku. Asystentem reżysera byt August Kowal
czyk. Obsadę stanowią' 

Lech Madaliński !Gospodarz), Justyna Kreczmarowo (Gospo
dyni), Marian Wyrzykowski !Pan Młody), Barbara Pietk1ew1cz 
(Panno Mtodo), Zofia Komorowska (Morvsia), Tadeusz Jastrzę· 

bowski (Wojtek) , Edward Kowalczyk (Ojciec), Wiktor Nonow;k1 
(Dziad). Zygmunt Listkiewicz (Jasiek), Zygmunt Kęstowicz (Kas
per). Stan isław Jasiukiewicz (Po~to), Maciej Maciejewski (D21en
nikarzJ. Ryszard Piekarski (Nos), Franciszek Dominiak (Ksiądz), 

Janino Romanówna (Radczyni). Eugenio Herman (Maryna). Al1C1<i 
Pawlicka (Zosia), Aleksandro Dmochowska (Honeczka). Leon 
Pietraszkiewicz (Czepiec), Zdzisława Zyczkowsko (Czepcowa), 
Moria Zobczyńsko (Klimino), Mirosławo Wyszogrodzka (Kasia;, 
Zdzisław Latoszewski (Staszek), Czesław Bogdański /Kuba), T:i
deusz Kondrat (Zyd), Alicjo Rociszówno (Rochei), Konstanty Pq
gowski {Muzykant), Mario Ci~sielsko (lsia), O s o by d r a
m ot u: Bronisław Pawlik (Chochoł), August Kowalczyk (Wid
ma), Jon Kreczmar (Stańczyk). Stonistow Zeleński (Hetman), 
Mieczysław Gajda (Oiobet I). Kazimierz Orzechowsk i (Diabeł li), 
Kazimierz Meres (Rycerz Czarny). Jerzy Pichelski (Upiór), Tadeusz 
Biołoszczyński (Wernyhoro) . W póżnie1szych przedstow1~n1ocri 

do sztuki weszli: Józef Maliszewski (Dz i od). Hanno Stonkówna 
(Haneczka, lsia), Jerzy Turek (Staszek), Zygmunt Rzuchawsk1 
(Chochoł), Andrzej Szczepkowski IStończyk), Zdzisław Szymbors•1 

(Diabeł I). 
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TEATR POLSKI 

lł/arszawa, ul. Karasia 2 

Sezon: 196()-1961 

Dyrektor Teatru: Stanisław Witold Balicki 

W sobotę, dn. 15 lipca 1961 r. o godz. 19.30 

Gospodarz 
Gospodyni 
Pan Miody 
Panna Młoda 

Marysia 
Wojtek 
Ojciec 
Dziod 
Jasiek 
Kasper 
Poeta 
Dziennikarz 
Nos . 
Ksiądz . 
Radczyni 
Maryna 
Zosia 
Haneczka 
Czepiec 
Czepcowo 
Kii mina 
Kasia 
Staszek 
Kuba 
Zyd 
Rochei 
Muzykant 
lsia 

Premiera 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

WESELE 
Drnmat w trzech aktach 

Osoby: 

Lech Madaliński 

Justyna Kreczmarowa 
Marian Wyrzykowski 
Barbara Pietkiewicz 
Zofia Komorowska 
Tadeusz Jastrzębowski 

Edward Kowalczyk 
Wiktor Nanowski 
Zygmun t Listkiewicz 
Zygmunt Kęstowicz 

Stanisław Jasiukiewicz 
Maciej Maciejewski 
Ryszard Piekarski 
honciszek Dominiak 
Janina Romanówna 
Eugenia Herman 
Alicja Pawlicka 
Aleksandra Dmochowska 
Leon Pietraszkiewicz 
Zdzisława Zyczkowska 
Maria Żabczyńska 

Mirosława Wyszogrodzka 
Zdzisław Latoszewski 
Czesław Bogdański 

Tadeusz Kondrat 
Alicja Raciszówno 
Konstanty Pągowski 

Moria Ciesielsko 



> 

Chochoł 

Widm o 
Sta ńczyk 

Hetman 
I Diabe ł 

Il Diabeł 

Ryce rz Czarny 
Upiór 
Wernyhoro 

Osoby drom otu : 

Broni sław Pawl ik 
August Kowalczyk 
Jon Kreczmar 
Stanisław Żeleński 

Mieczysław G oid o 
Kazimierz O rzec howski 
Kazimierz Meres 
Jerzy Pichelski 
Tadeusz Biołoszczyń sk i 

Scenografio: Krystyno Horecko 

Reżyserio: Jerzy Rakowiecki 

Asystent r eżysera: August Kowalczyk 

Opracowanie muzyczne: Edward Wejman 

Dwie przerwy 10-minutowe 

Pre miero Wesela w Teatrze Polskim odbyło się dn. 7.Xll.1922 r. 
i grane było 9 razy 

Plon przedstawień 

Teatr Polski: Niedzielo, dn. 16 lipca o godz. 19.30: Wese le S. Wy-
(ul . Karasia 2) spiońskiego 

Sceno Kamero/na: Niedzielo , dn. 16 lipca o godz. 14.00 : Wysoka ściano 
(ul. Foksal 16) J. Zawieyskiego . Godz. 19.30: Rozbity dzban H. Kleista 



REPERTUAR W LI PCU 
(od 1-go clo 22-go) 

TEATR POLS K I 

S t anisław Wysp i ański 

WESELE 

Reżyseria : J. Rakowiecki Scenografio : K. Horecka 

Leon Kruczkowsk i 

SMIERć GUBERNATORA 

Reżyseria : K. Dejmek Scenografio: A. Stopko 

Aug ust Strindberg 

ERYK XIV 

Reżyseria : Z. Hubner Scenogra f ia : O . A xer 

Eugeniusz O'Neill 

POŻĄDAN IE W CIENI U WIĄZOW 

Reżyser i a : R. Zawistowski Scenog rafia : O . A xer 

S C ENA K A M ERA LN A 

Henryk Kleist 

ROZBITY DZBAN 

Reżyser i a: M . Wierci ńs ka Scenografio : O . A xer 

Felic jan Fal e ński 

NA DRABIN IE 

Reżyseria: J. Rakowieck i Scenografia: A. Un iech owsk i 

Jerzy Zawieyski 

WYSOKA SCIAN A 

Reżyseria: M . Wyrzykowski Scenografia: J. A. Krassowski 

Zdzisław Skowroński 

KUGLARZE 

Reżyseria: R. Zawistowski Scenowafia : Z. Węgierkowa 

DSP z. 4645/d. S-8. 


