
Adam I Maryla (Wiesław Mich
nikowski I Janina Anualallówna). 

a C1eczot i Zan 
wieść będą filomackie dysputy 

W piątek premiera SCENA Z AKTU II 

U Jana Czeczota w Wilnle. - Od 
lewej - l\llcha.I Bukiewicz (Jenv 
Kawka), Jan Czeczot (Tadeusz Gra
bowski), Tomasz Z&n (Bohdan Nle
wlnowskl) I Adam Mickiewicz (Wle-
1ław Michnikowski), 

sztuki Aleksandra Maliszewskiego 
•Ballady i romanse« 
Q TÓŻ, już za kilka dni, w war-

szawskim teatrze chodz.ic będzie 
po scenie Adam Mickiewicz. Będ·z1e 
snuć &ię miło!k' jego wielka do Ma
ryli. Będą rozprawiac filomaci?' Za.1, 
Czeczot, Rukiew1cz. Zobaczymy na 
.s.ceme fragment ż:rc1a w1el.k1eg'l 
1JQety. życie, które na1lep1e1 znamy 
z iego wierszy. 

l'\.I lE Jest !a1wym zadaniem ukazać 
i "'lj w scerncznych obrazach, to co 
ie.st nam w.;zystk1m tak bll:>kie, o 
czym każdy ma jakieś, swoje wlas· 
r.e wyobrażenie. 

Zadame to podjął Aleksa.nder Mali
szewski w swujeJ najnowszej szluce 
i::-t. „Balia.dy I romanse". 

- Może zechce Pan nam pow1e
.:i'Z eć parę słów o swojej sztuce. 

Akcja „B<tllad 1 roman.sów" to,·zy 
się w lata ch 1820-1823. Obejmuje 
ona d•wa wątki: miłość Mickiewicza 
do Maryli ora z fragment sprawy Fi· 
tomatów. Jeśli chodzi o s•prawę Fi-

l lomacką 1 Filarecką. me mialem za
miaru m:eśc1ć w s\~ oj ej sztuce dz: e

j ~ów tego ruchu. i ego rozwoju i pi ze-
1 mian . Chodzilo mi tylko o pokaza· 

nie Mick iewi cza w środowisku wi
leńskim. wśrod przyjac : ół i na tle 
rozgrywających się ówC'Ześnie wy
padków h istorycz:nych - mówi Alek
sander Mali.szewski. 

P ierwszy akt &ztl.Lki rozgrywa 11ię 
w Tuchanowicach u Wereszczaków. 
Występuje w nim Maryla, Jej matk~ 
i bracia, ha'abia Puttkamer, Mick1e
w1cz. 

Drugi akt, w mieszkaniu Czeczota 
w Wilnie, dzieje się w rok po śl1Jb1e 
Maryli z Puttkamerem. 

Trzeci akt, także w Wilnie u M1c· 
kfew1cza, rozgrywa się w ok.res1e hcz 
nych aM!sztowań wśród studentów. 
Sztuka kończy się arem.towanfem 
M!ckiewicza. 
T EATR Młodej Warszawy (przy 

ul. Marszałkowskiej) wiele pra
cy l najlepszych starań włożył w 

przygotowanie tej pelnej poezji sztu
ki. 

deusi: Grabowski, Micha1 Rulcte
wicz - Jer~y Ka wka, Tekla Sty
pułkowska - Alina Jankowska, Ka-

- Aktorzy pracowali znakomicie, rolma Kowalska _ Małgorzata Lo
z wielkim zamtere.sowan1em i prze- rentowicz. Rozalka _ Danuta Prze· 
jęciem. Ze.s-pół .składa się w większe- smycka 1 Si koi a - Mirosław W<>jtu
ści z zupełnie młodych aktorów, bę lanis. Scenografia Zenobius:i: Stn.e
dących od niedawna na scenie - leciu. 
mówi Rena Toma.szewska - reżyser. Premiera „Ballad I romamów" " 

Sztuka Aleksandra Malis-zewskiego najbliższy plj\tek. 
zoS\tala JUŻ wystaw10na w kilku tea- Miejmy nadzieję, te młodzież szkol
trach oraz w radio. Prel'mery odby- na będzie .sitalym gościem na tym 
ły się na Wybx ieżu, w Poznaniu, w przedstawieniu (oczywiście nie oz.na· 
Lod.z.i 1 we Wrocławiu. Przygotowu- cza to, że dorO<!llych nie zainteresuje 
ie się do premiery C1e.s:i:yn. „Ballady 8 ztuka). Młodzież nuza ma tak po· 
i romanse" wystawione będą także ważne zaległości teatralne, te mote 
w Kownie 1 Wilnie, miastach tak bli- temat sztuki zmobłll:ruje polonistów 
sko związanych z Mirkiewiczem. do organizowania zbiorowych wycie-

A oto obsada przec14tawfenla: Mic· _c_z_e_k __ <_W_oy;..l __________ ~ 
klew1cz - W·eslaw Michnikowski, 
Maryla - Janina Anu.s1akówna, Fran 
ciszka Wereszczak<>wa Elżb i eta 

Labnńska, Michel 
i Józef - bra<:"1a 
Maryli - Bernard 
M1chal..<1ki t J~n 
Bratkowski, Waw-
rzyniec Puttka-
mer Zygmu:'lt 
Kacprowski, T<i· 
masz Zan - Boh
dan N1ewin1.wsk•. 
Jan Cze;;wt - Ta· 

e Prezes Rady Ministrów Józel 
Cyrankiewicz przyjął 8 bm. delega· 
cję kulturalną Niemieckiej Republi
ki Demokratycznej z pnewodniczą
cym dr c. Wiese. Delegacją. bawi w 
Polsce w związku z podpisaniem pla-
nu współpracy kulturalnej m:c„-Ozr 
PRL i NRD. 

Na.rada podczas e w Muzeum Mickiewicrowskim 
próby Sled~: Re w Warszawie odbyła się uroczystość 
na Tomaszewska przekazania przedstawicielowi Amba 
- reżyser, Alek- sady Tureckiej szeregu materi;dów 
sender Małluew- 0 Mickiewiczu. Przesłane one za..„ 
ski - autor, Anu na do Stambułu, gdzie w domu, • 
siakówna - Ma· którym poeta zakończył 7.ycie. pow
ryla. •toj" Mich· staje Muzeum Mickiewicza. Przeka
nikowski - Mir.: zane materiały dotyczą szczególnie 
k!ewlcz:, Zeno okre.su formowania oddtiałów •pol
~~~~o si;ełeckl - \ skich w Turcji pod dowództwem a.. 

gr ' dyka-Pa.szy Czajkow&k.iego, · ~ 
(Fot. M. Groaw!rl.łl) choroby poety i jego śmierci. 

' 


