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SERGIUSZ MICHAŁKOW 

Urodzony 1913 roku w Mosk,yie, syn biologa i hodowcy ptaków - Ser
giusz Mich 1łko,y jest jedny'Tl z czoł.:i..Yych dramałurgóN i poetów radziec
kich, który większość swej twórczości pośw'ęcił dzieciom. 

Już jako 10-lelni chłopiec pisał swe pierwsze wiersze. 

W roku 1930, po ukończeniu szkoły średniej, stora się u ·,amodzielnić 
zarabiając pisaniem wierszy. Zarobki jednak były niewyslarczojące, przyj
muje więc pracę w fabryce !kockiej. 

Polem podróżuje jako członek ekspedycji geologicznej, poznając w wal
ce z przyrodą bogactwo i piękno ziemi radzieckiej. 

W ciągu kilku lat utwory jego c siągnęły ponad 20 milionów egzem
plarzy drukowanych w różnych językach Związku Republik Rad 

W roku 1938 główny reżyaer i aktor Centralnego Dziecięcego T eałru 
w Moskwie Kole,ajew, nakłonił Mic.hołkowa do napi&unia sztuki dl.o dzieci 
podsuwając mu lemat dramatycznej powieś::i M. Twaina „Ksiąz11 i Zebrak". 
Michałkow napisał swą pierwszą sztukę opartą no tym temacie i wzboga
coną o w.:irtości wychowawczej, p. I. „Tom Kenii". 

W rok polem Centralny Teatr dla Dzieci wystawił drugą sztukę Mithat
kowa „Łyżwy", komedię, która było pierwszym wodewilem wierszowanym 
dla dzieci i o dzieciach. 

W roku 1939 Michałkow został nagrodzony Orderem Lenina, a w 1941 
został dwukrołr ie Laureatem Premii Stalinowskiej za twórczość dla dzieci. 
W wojnie bierze udział jako korespondent i pisarz polityczny przechodząc 
z Czerwoną Armią przez całą Europę, aż do bram Berlina. 

W 1946 roku napisał sztukę p. I. .,Bój pod Sokołowem" wy1ławionq 
w C. T. D. w Moskwie p. I „Zadanie Bojowe" („Patrol"). 

Trzy sztuki Michałkowa osta'niego okresu Io „Czerwony Krowo!" i „Ja 
chcę do domu" (znana również z oprac. filmowego p. n. „One mają 
ojczyznę'')-osnułą no przeżyciach dzieci sierot radzieckich w Niemczech, 
oraz „Ilia Gołowin" nagrodzona Premią Stalinowską. S. Michałkow jest 
także współautorem hymnu narodowego Związku Rad1 ieckiego. 

W swych wspomnieniach autobiogrolicznych Sergiusz Michałkow pisze: 
„wychowany w Kroju Radzieckim staram się swą twórczością wychowywać 
mego czytslnika i widza w duchu radzieckiej wspólnoty. 

Piszę o odwadze, radości życia, pracy i miłości do naszej wielkiej 
ojczyzny. Prowadzony przez wielkie idee Lenina - Slolino, jeśli w mej 
twórczości były osiągnięcia, zawdzięczom je przede wszystkim memu na
rodowi ". 

Napisaną w roku 1946 u tukę Michałkowa p. I. "Wesoły sen" znaną 
również w drugim opracowaniu p. t. „Śmiech i łzy'' wysławił Kolesajew 
w Centralnym Teatrze dla dzieci w Moskwie w oprawie plastycznej hisz
pańskiego artysty Alberto Sanchesa. 

Sztuka la wywołała żyNq dysku1je krytyków nad postaciami bajki, które 
były figurami kari do gry. W drugim opracowaniu autor '-Omienił je na 
postacie Commedia del 'Arle. 

Adaptacja na scenie lalek pouła po lej samej linii i wysławienie je i 
p. I. „Trzy Pomarańcze" jest prapremierą polską . 
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PANSTWOWY TEATR LALKI AKTORA 

G u L w E R 
WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA Bib - TELEFON 8-11-10 

SERGIUSZ MICHAŁKOW 

TRZY POMARAŃCZE 
Tytuł oryginału ,,ŚMIECH i ŁZY" 

WIDOWISKO w 7-miu OBRAZACH z 4 INTERMEDIAMI I PROLOGIEM 

T ł u m o 

Ludwik 

c z e n e: 

Swieżawski 

Adaptacja dla Teatru Lalek: 

Tadeusz Sow cki 

Inscenizacja reżyseria : 

M. I r e n a S o w c k a 

Dekoracjo I a k i: 

Marian Bogusz 

M u z y k a : 

Tadeusz Szeligowski 

Kierownik Arty s tyczny: Kierownik Plastyczny: 

M. I r e n a S o w i c k a Tadeusz Sawicki 

POSTACIE SZTUKI. 

Andrzejek Popow, chłopczyk rod„ecki 

Dziadek 
Lekarz 
Sylwio - kroi 
Tartalla - 1ego syn 
Panta lone - mini•łer z fe~q 
Brygiello - minister bez leki 
Klaryssa - dama dworu 
Morgana - czarownico 
Uniwer - Qst olog 

T relniś 
Służebna Wesoło 

Służebna Smutno 
Komendant straży królews~ iej 

Radość 

Smutek 
Finał 

Pies As 
Bazyliszek 

WYKONAWCY: 

Ila lina hR \JEWSh \ 
Zula BŁ.ĘDOWSKA 
Włodzimierz FI JE WS h I 
Tadeusz DURDA 
Henryk DZIUBA 
Maria FIJEWSl\A 
Włodzimierz FI JE WS h I 
Henryk DZIUBA 
Waleria ZACHARSKA 
Zofia BUŁAT ZALEWSKA 
Krzysztof NIESIOł.OWShl 

Tadeusz DURDA 
Zula Błędowska 
Teresa MIELCZAREK 
Januariusz WISZNIEWShJ 
Maria FIJEWSHA - głos 
Teresa MIELCZAREK-ruch 
Januariusz WISZNIEWSIH 
Włodzimierz FIJEWSKI 

Zula Bł..ĘDOWSKA 

Mieuczonie, mieuczk1, arlekini , kolombiny, 
rycerze, żywe wrota, maski 

Inspicjenturo . Sabina Borowa, Maria Dębowska.. 

Zespół muzyczny: 

Halszka Meysztowicz - fortepian; Mikołaj Kołokolcew -wio · 
lonczela; Eugenia Zachara - flet; Jan Domański - trąbko ; 

Jan Wroński - skriypce 

Lolki i dekoracje wykonała pracownia teatru : 

Bronisław Borowik, Jerzy Olek, J.ucyna Szabrańska, Fran
ciszka Zielińska, Kazimiera Janicka, Stanisław Zieliński 

Kierownik Pracowni Lalkarskiej: Kierownik Techniczny : 
Jan Szymczyk Jerzy Ołdakowski 

Scenę obsługują : 

.Bronisław Borowik, Tadeusz Laskowski, Jerzy Olek 

Elektrycy: Władysław Andrasiak, Ryszard l{amiński 



Słowa T. S O W I C K I Muzyka T. SZELIGOWSKI 

PIOSENKA ANDRZEJKA - PIONIERA 

rP'esoły jest mój los 
i śpiew i krok pioniera. 
Przedemną cały świat 
] ak księga się otwiwa 

Z uśmiechem wszystko bierz 
1 rękę daj, kolego. 
Za wszystkich jeden jest 
L wszyscy za jednego 
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