
l::flf 6 V „UCZTA MORDERCÓW" Andrzeja W~drz~ńskiego 

1 sierpnia 1960 r. Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy wystąpił z prapremierą sztuki Andrze
ja Wydrzyńskiego .>>Uczta morderców«, 
„Wydrzyński stara s~ę farsowymi chwytami zaznaczyć ironiczny dystans do przedstawia
nych zdarzeii.„ ~ ... ) iBohaterką sztuki jest dziewczyna, która dwukrotnie swój »blogosla
wiony « stan zawdzi.ęcza - jak svę okazuje - własnemu ojcu. A glowa rodziny, Horacy, 
zaplątany w romans 1z »pomocą rdomową« odkrywa w chuliganie swego syna, owoc grze
chu młodości." (Z. Karczewska-Markiewicz, „życie' Warszawy" z 3.VIII.1960 r.) 
Reżyseria : Wanda Laskowska. Scenografia: Zof ia Pie'trusińska. (Fot . E , Hartwig) 

HORACY Gdybym nie gimnastykował się codziennie, od trzyd ziestu llat, czy wiesz, jak 
b ym wygilądal? 

(Alicja - Elżbieta Czyżewska, Horacy - Czesław Kalinowski, Lucjan - .Jerzy MagórsJd) 

HORACY Broszę stąd wyjść! Natychmiast. 
KORNELIA Bo iZJadzwonimy po milic"ję. 

ROBERT Bądźcie Polakami . 

(Kornelia - Wanda Łuczycka, HoTacy - CzeSlaw K alinowski, AJlicja - Elżbieta Czy-
żewska, R-Ob6rt - Wojciech Pokora) · 



HORACY .„Malo jest zacnych lu
d zi na świeoie, ja ci to mówię , 

B illi„ . 
ROBERT Lepiej tyknąć jak krzyk

nąć. Mowa prezesa byla zagad
kowa, frajerów jest coraz 
mniej. 
(Horacy - Czesław KaUnow
ski, Robcrl - Wieslaw Golas) 

KORNELIA Robert zacząl wcześ

niej edukować ojca, niż ty 
Roberta. 
(Kornelia - Wanda Luczycka, 
Ali ej a - Elżbieta Czyżewska) 



ttAiNKA. ~ tam, part derekitor rty1ko r~ś.2-
tę sily straci pr-zy tej gimnastyce. 
Mairni·ej e pan w oczach. że też każ

dy człowiek sam sobie grób kopie! 
(Hanka - Bairbaira Kraf.rtówna. Hora
cy - Czesław Kalinowski) 

ALICJA Ja trukże mam kogoś innego. 
LUCJAN Czy to mohl'1we? AUcjo! Kogo? 

Może tego chuligana, tę Galateę w 
texaoo.ch? 
(LucjaITT - Jerzy Mag6rsk.i, klicja 
Elżbieta Czyżewska) 



HORACY Co Hania chce? Co mram dJa Ha11i z:robić? 

HANKA Ten pana chlopaik będzie inteligencki, z dobrej rodziny pochodzi. Ale derek.tor 
wie, jedno źle się chowa. I ja choialabym drugie dziecko .. . od pana de.rektOtra. 
(Horacy - Czesław Ka1inowS'ki, Ha.nJka - BarbaTa Krafftówna) 

ALICJA Czemu Hania nie pije? A ty, a matka, a Lucjan? C z·emu nie pijecie? M o rdercy! 
Mordercy! 
(Lucjan - J erzy Magórski, Kornelda - Wanda Łuczycka, Hora·cy - Czesław K ali
nowski, Robert - Wieslaiw Golas, Alicja - Elżbie.ta Czyżewska, Hanka - Barbara 
Krafftów.na) 
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