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NOTATKI REZYSEHA 

Naczelnym obowiązkiem reżysera jest nie tylko uważne 
wczytanie się w egzemplarz sz tuki, a.le i , .. wsluchanie" w same
go autora. 

Następnym, niernniej tvffżnym etapem pracy, jest określenie 
miejsca utworu wśród innych , które pisffrz stworzyl, uświado
niienie sob ie obra u epoki, stosunkótv obyczajowo-społecznych, 
irendów myś l owych, a naicet i mód liternckich. W ten sposóh 
dochodzi się do źródel, wzorców dla 11ka-anych postaci i sytuacji. 
Przecież i dziś kdżdu z dramaturgów nie dopowiada wszystkiego 
do ostatka bazując na nasze.i ogólnej wiedzy o ludziach i świecie . 

Już wstępna analiza epoki. czasu i środowiska, w którym 
powstal „Wieczór Trzech Króli" każe od razu odrzitcić sugestir: 
niektórych literaturoznawców m6wiącą, iż jest to lekka komedia. 
z tzw. „optymistycznego okresu" pisarstwa Shakespeare'a. Byl 
to przecież utwór napisany w tym samym 16011·oku co „Hamlet" 
a w twórczości nie można pr"'eskoczyć od razu z jedne.i tematy
ki w drugą. 

Ale aby nie sugerować niczego, warto zastanowić się nad 
samą sztuką. Wydaje mi się, że byla to raczej ostra satyra spo
leczno-obyczajo:wa atakująca szereg negatywnych zjawisk życia 
w ówczesnej A nglii. Wprawdzie Shakespeare pożyczyl sobie 
opowiastkę o rodzeństwie rozdzielonym przez burzę, które po 
szeregu perypetii szczęśliwie odna.idu,je się w Ilirii, ale tę opo
wiastkę, jak każdy zapożyczony przez siebie temat .. przystosou;al 
do wlasnyci potrzeb. 

Wlączenie do ogólnie znane} akcji postaci Malvolia wzięte.i 
wprost z życia Anglii. zmienia sytuac,ię . Fikcyjna opo'wieśf 
dzięki temu zabiegowi nabiera cech oddalających ją od zadań 
pierwowzoru . 

O Malvoliu mówi się , że jest to purytanin lub czloiuiek 
11. dający p1lrytanina. Warto pamiętać, ż ówcześni purytanie 
propagowali nie tylko suro·wość obyczajów, ale nawoływali też 
do palenia teatrów , rozpędzania aktorów . Byli oni wrogo nasta-



u:ieni do wszystkich postępowych prądów epoki renesansu, za
powiadali nade.iście re.formacji w jej najbardziej obskuranckiej 
.formie. Zresztą sama Iliria miala być ówcześnie symboliczną 
krainą swobód rządzoną przez mądrego i dobrego wladcę. Kon
frontacja mitu ze stanem .faktycznym prowadzi do s.formulowa
nia zaskaku.iących wniosków. Nasza Iliria ze sztuki, to zadz1.
wiające miejsce. Ksiqżę Orsino, wladający tu, jest wprawdzie 
dobry, rozmilowany w muzyce i śpiewie, n a dodatek zakochany 
w kobiecie, ale w jego kraju, w krótkim czasie aresztuje sir; 
trzy z grających w sztuce postaci. 

Szlachta pelni tu rolę blaznów, szlachta rządząca ówcześnie 
w Anglii. Blazen zaś stanowiący alter ego samego Shakespeare'a. 
jest postacią najbardzie.i serio. Malo tego! Blazen pozoruje scen. 
spowiedzi, a przebrany za zakonnika parodiuje egzorcyzmy nad 
uwięzionym Malvoliem. Mamy tu do czynienia z zamierzonym. 
efektem, którym bylo zaatakowanie inkwizycji i jej metod nit:. 
dających żadnych szans swym ofiarom. Shakespeare pisal swą 
komedię, kiedy stosy plonęly w najlepsze, prawie za ścianą jeqn 
teatru„. 

A konstrukcja komedii? Zadziwia ona. precyzją i konsekwen
c.fą, które na szczęście uniemożliwiają reżyserowi zbytni1~ 
skreślenia czy modne dziś przebudowywania sztuki . wyplywa
.iq.ce przeważnie z niedouczenia i zarozwnialości. 

W zasadzie nie ma w utworze zbędnych postaci. scen, pu -
stych miejsc. Motorem akcji jest dzialanie trzech kobiet: Oliwii, 
Violi i Marii. Mężczyźni mimu przewagi liczebnej spelniają role 
drugorzędne, sami są raczej obiektami zabiegów kobiet. No 
i każda z nich dziala w odmienny sposób. Oliwia. pelna namięt
ności występuje wprost. Orężem przebranej Violi jest spryt . 
Marii - hmnor. Viola i Maria odnoszą sukces . .Jedna zdobyioa 
serce księcia Orsino, druga aranżując intrygę z Malvoliem 'JłOd
bija sir Toby'ego Czkawkę. Oliwia ponosi porażkę, bo jej malżeń·
stwo z Sebastianem doszl.o do skutku tylko dzięki przypadkowi... 

Lecz co jest tematem komedii? Jest nim ludzka samotnoś6, 
wielka tęsknota za kimś bliskim. Ona to każe postaciom sztuki 
szukać sposobów, którynii można zdobyć obiekt uczucia. To ni.e 
·u.•szystko. Sednem sprawy jest' gra pozorów :iakim ulegamy 
albo sami .ie stwarzamy dla innych, .?est ciągle pozna.wanie wła
snego .ia. Shakespeare uczy nas. że przypa.dek odgrywa w na
szym życiu ciągle ogromną rolę. Jego geniuszem jest pokazanie 
wszystkiego w tonacji komediowej, że perypetie i bohaterowie 
nas bawią. Ale bawią nas w pierwszej chwili, potem przychodzi 
nieuchronnie moment refleksji. 

I tu .fest kolejny etap pracy reżysera i zespolu realizatoróu; 
spektaklu, a jego celem jest przeniesienie myśli autora na zjawi
ska i sprawy zrozumiale dla wspólczesnego widza, dotyczące go. 

• 

Bo współczesna, co nas ciągle zaskakuje, :iest W'iedza o czło
wieku, jaką Shakespeare przedstawia. W jego epoce nie znano 
takich odkryć dzisiejszych jale: podświadomość, obsesje, koni
pleksy, stressy. alienacje. 

Współczesne są kobiety z Wieczoru _Trze.eh Króli w swy m 
wyemancypowaniu, ukazanym przez dzwlam~, a ni; przez glo
szone hasla. Są to istoty odważne. samodzielnie myslące . Postrr
cie komedii stopniowo poznają same siebie, ulegają wprawdz ~,; 
grze pozorów, ale po to .. by ukazać widzowi mechanizm dzi~lanw 
hipokryzji, dwulicowości, dworactwa . . Są t~ problemy z'!!w~. 
Przecież i dziś tworzymy szereg na1rozmaitszych „dworow, '. 
w których istnieją uklady i zależności, w jakich musimy znale~..: 
sobie miejsce. Sztafaż sztuki, kostium. epoka są tylko ozdrobm
kiem. nadającym jej perspektywę. Z niej latwiej przyjdz_ie nam 
oceniać samych siebie. 

Wspólczesna jest także .forma, konstrukcja k01:ned:ii. Je) 
'.lkcja, to szereg skrótowych scen, montowanych prawie ,til11wwr, 
(następcy autora Hamleta bardzo się pod tym względem 
cofnęli). Wspólczesnymi są wreszcie spięcia, w których nie .ma. 
częstokroć wygrywającego i przegrywającego, częściej natomiast 
obie strony doznają porażki, bądź są przekonane, że wygra~y. 
Jest to wielka umiejętność. której wielu wspólczesnych autorow 
nie posiada. Bliski współczesnemu widzowi jest także ton konie
diowy w rozwiązywaniu konfliktów, ocierający się raz po raz 
o makabreskę (Malvolio jest tylko pozornie postacią komediowq, 
mógłby znaleźć miejsce dla siebie w każdej tragedii). Final, 
tylko za. sprawą Shakesperae'a, kończy się happy endem, 
równie dobrze można sobie wyobrazić zakończenie tragiczne. 

TADEUSZ ALEKSANDROWICZ 
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komedia w 3 aktach 

Przekład - STANISŁA \~ DYGAT 

OSOBY: 

ORSINO, książę Ilirii . . . . . . . . . . . 
SEBASTIAN, brat Violi . . . . . . . . . 
ANTONIO, kapitan okrętu, przyjaciel Sebastiana . 
KAPITAN okrętu, przyjaciel Violi . 

VALENTINO } 
KURIO dworzanie księcia . 

SIR TOBY CZKAWKA, krewny Oliwii . 
SIR ANDRZEJ CHUDOGĘBA . 
MALVOLIO - intendent Oliwii . . . 
FABIAN .... . .... . 
BŁAZEN - FESTE, na służbie Oliwii 
OLIWIA 
VIOLA . 
MARIA. 
KSIĄDZ 

DOWÓDCA STRAŻY 
Mary na rze, mu~ykanci , służba 
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BOLESŁAWA FAFIŃSKA 

ADAM NOWAKIEWICZ 
RYSZARD WACHOWSKI 
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TADEUSZ ALEKSANDROWICZ 

W roku 1954 ukończył studia reżyserskie i operatorskie w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej w Le dzi. Wcześn iej zajmował się plastyką 
i fotografiką. Był jednym z p i r wszych rcżysuów zaangażcwanych do TV. 
W 1958 roku obe.imuj dyrekcję Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
w Koszalinie i ' Słupsku. Otrzymuje w tym czasie nagrody na festi
walach za Bafladynę J. S~owackiego , Hamleta i Poskromienie złośnicy 
W. Shakespeare 'a. T e atr t e n p rowa dzi do 1962 roku, zaś od 1963 jest 
przez półtora sezonu dy ek le re m t eatrów w Bydgoszczy - za wysta
wionego Henryka. VIII także Shak<? speare'a ponownie otrzymuje główn;i 
nagrodę na Festiwalu. 
W 1964 roku ze sta je reżyserem odp owiedzialnym O.frorlka TV w Ka -
towicach, zaś w 1967 pow r aca do Ośrodka w Warszawie. 
Reżyserował oprócz kilkudziesi1: ciu sztu k t eatralnych i telewizyjnych 
festiwale: Picsenki Polskiej \ Opolu. by ł przez 4 lata kierownikiem 
artystycznym i reżvserem Fes t iw e1u Pio·--en1'.i Żolnierskiej w Kołobrzegu. 
3 lata kierowa ł Festiwalem Piosenki Rad7ieckie j w Zielonej Górze oraz 
tyle samo Harcerskim Festiwalem Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. 
Inscenizował szereg widowisk artystycznych o charakterze politycznym, 
w tym: dla uczczenia 50-lecia ZSRR, XXX-lecia PRL, na otwarcie 
VI i VII Zjazdu PZPR. 
Prace swe prezentował publiczności .Jugosławi i, ZSRR, Kanady i USA. 
Za osiągnięcia artystyczne otrzymał nagrodę II S topnia Ministra Kultury 
i Sztuki, nagrodę Ministra Spraw Zagranicznyc.h za krzewienie kultury 
polskiej za granicą , Krzyż Kawaler ski i Oficerski Orderu Odrodzenia 
PRL i inne. 

.JERZY BALBUZA 

Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi ukończył 
w roku 1961. .Jeszcze j ako st udent IV roku został zaangażowany do Pań
stwow ego Teatru im. S . .Jaracza w Łodzi. W tym teatrze grał w: Krako
wiakach i góralach (Stach), .tłntoniuszu i Kl eopatrze (Eros), Ogniem 
i mieczem, (Rzędzian ) , Kolumba.eh rocznik 20-ty (Jagiełło). Szklanym 
weselu (Paweł), Ws zystki.m w ogrodzie (Roger) . Panu Jowialski m 
(Wiktor), Gwa ł tu, co s i ę dzieje (Doręba). 

W sezonie 1972/73 zaangażowany został do Teatru im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie i grai nastepujące role: Profesja pani Warren (Frank), 
Cyd (Don Szanszo), Ni edokoń.czon y dialog (Roman). Następne dwa sezo
ny - grał w Teatrze Polskim w Bydgoszczy: Kto tu zwariował (Filip), 
Nocna opowieść (Cwaniak). 

W sezonie 1976/77 gra na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza w Czę
stochowie Wojna i pokój (Karataj ew) i Wieczór Trzech Króli (Książę 
Orsino). 



KRY TYNA MICHEL 

W roku 1973 ukończyła Państwową W ' Ż.S zą Szkołę Teatralną Filmową 
i Telewizyjną w Łodzi pod kierunkiem doc. Marii Kaniewskiej. 
W tym samym roku, jako stud~ntka żadebiutowała na scenie Teatru 
im. Adama Mickiewicza w Częstr chowi e w sztuce L. Gershe'a Motyle 
są wolne rolą Fill. Sezon teatralny 1973/74 rozpoczęła w Bydgoszczy 
rolą Stelki w Fantazym. Za rolq Kornelii w Irydionie otrzymała nagrod:; 
Zarządu Głównego SPATiFu na Festiwalu w Toruniu w roku 1974. 
Następnie ' grała w Z ielonym Gilu. - Gila , w Radcach pana Radc11 
Helenkę, w Nocnej opowieści Choiń ski ego , w Janosiku, czyli na szkl>? 
malowane Brylla oraz w bajkach. W sezonie 1975/ 76 przeniosła się do 
Koszalina, gdzie grała Glorię w Każdy kocha Opalę i Melę w Moralności 
pani Dulskiej. W sezonie 1976/77 zaangażowana do Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie , gra Violę w Wieczorze Trzech Króli. 

JERZY STĘPK O WSKI 

Ukor'lt:zył Państwową Wyższą Szko ł ę T C' atr alną im. Al. Zelwerowicza 
w Warszawie, w roku 1976. Dyplomem a kt'.' rskim była rola Rozborskiego 
w Karykatnrnch J. A. Kisielewski ego. Spektakl ten reżyserował Gustaw 
Holoubek . . Jego profesorami w uczelni byli: Tadeusz Łomnicki, Wojciech 
Siemion, Gustaw Holoubek, Zofia Mrozowska. 
Debiutował w sezonie 1976/77 na scenie T eatru im. Adama Mickiewicza 
w Częstcchowie w roli Anatola Kurag ina w Wojnie i pokoju. Aktualnie 
gra Sebastiana w Wieczorze Tr zech Król i . 



Z D Z IS ŁAW KORDECKI 

Po ukońc zeni u Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie 

występował w teatrach K alisza, Gda!'1ska, Krakowa (Teatr Raposodycz
ny), Biel ska-Białej , Ki le , Bydgoszczy, Białegostoku. 
Grał m. in. następujące role: Kró l Stanisław August ·- Polonez Bo
gusławskiego, Hrabia - Pan Tadeusz, Wagner - Faust Goethego , 
Harold - Czarna k omedia Schaeffera, Dyndalski - Zemsta, Leonidas -
Ciężkie czasy B al ucki ego, Muchowski - Dla miłego grosza Korzeniow
skiego, K aszt lan - Zaczarowane kolo Ryd1a, Wren - Pułapka na myszy 

A. Christie. 
Opracował m onodramy : Dw ie przygo dy G u1L i.wera .Jerzego Broszkiewicza 
i Pamiętn ik. sza leńca Gcgola . 
w sezonie 1976/77 w Teatr ze im . Adama Mickiewicza gra w Wojnie 
i poko ju Cara i w Wie czor ze Trz eh Króli Fabiana. 

Z D ZI SL W D ER E B E C KI 

Ukończył Państwową Wyższą Szkolę Te atralną im . Aleksan dra Z ·lwero
wicza w Warszawie w rok u 1976. Dy plomem aktorskim była roia r g n <1 
w Liście A. Fredry. Spektakl reżyser wa ł Cz. Wołłejko. 
.Jego profesorami w uczelni byli m. inny m i: T adeusz Łomn ick i , Wojciech 
Siemion, Gustaw Holrubek, Zofia Mroz ~ska . Debiutował n:i scen ic 
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częs o how ie rolą Dciloc h w:i 
w Wojnie i pokoju. Obecnie gra And rz ja Chudogęb w Wi eczor=c 
Trzech Króli. 



ANNA LENARTOWICZ 

Ukończyła Pańsfwową Wyższą Szkołę Teatralną im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie w roku 1976. Dyplom aktc rski - rola Żony w Liście 

A. Fredry, reż. Czesław Wc łłejko. Jej profesorami byli m. in. Tadeusz 
Łomnicki, Aleksandra śląska, Kazimierz Rudzki, Wojciech Siemion 
i Ignacy Gogolewski. Debiutowała w sezonie teatralnym 1976/77 na scenie 
Teatru im. Adama Mickiewicza w Cz s tcchowie rolą Lizy Bałkańskiej 
w Wojnie i pokoju. Aktualnie gra rolę Oliwii w Wieczo rze Trzech Król i 

ALEKSANDER MARKOWSKI 

Studiował malarstwo, scenografi i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Dyplom zrealizowa ł v Katedrze Scenografii pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Stopki w r. 1969. Opracował około 30 scenografii dla 
teatrów w Katowicach, Jeleniej Górze, Grudziądzu, Bielsku-Białej, 

Koszalinie, Olsztynie, Gdańsku i Częst ochowie. W r. 1972 uczestniczył 

w Festiwalu Music-halli w Rijece w .Jugosł awii (scenografia do Królowej 
przedmieścia - teatr jeleniogón;ki). 
Brał udział w wystawach malarskich na Węgrzech (Miszkolc 1971 i 1976) 
oraz w wystawach ogólnopolskich , okr~gowych i oddziałowych. 
Indywidualnie wystawiał prace malarskie w latach 1965, 1967, 1972, 1974. 
Był uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesień'' 
w r. 1975 i 1976. 
W sezonie 1976/77 zaangażowany został jako etatowy scenograf do 
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie . Jest twórcą scenografii 
do Non-stopu i Wieczoru Trzech Kró l. i . 

W ko lej nych pr ogramach b~dzicm • prezentować 
sylwetki nkLorek i aktorów oraz reżyserów 
i .. ce orr: f6\ - tw j rców nasti;pnych premier. 
P rzed t wimy również publiczności dalsze nowe 
twan ie zc5polu aktorskiego naszego T eatru. 



Zastępca Dy rektora 
RYSZARD BARON 

Przedstawienie prowadzi 
.JAN STRY JNIAK 

Kontrola Tekstu 
ANITA SZAMOCKA 

Kierownik techniczny 
ANDRZEJ GOLAŃSKI 

Brygadier sceny 
FRANCISZEK SŁA WETA 

Swiatlo 
JÓZEF GRADEK, 

JAN SŁABOSZ 

Peruki i charakteryzacja 
CZESŁAW KOCIŃSKI 

Kierownik pracowni 
kra\vieckiej 

STANISL A W BYSTRZYCKI 

Zastępca kierownika 
pracowni krawieckiej 
STEFANIA WITAS 

Kierownik Sekcji 
Techn . Dekoratorskiej 

HENRYK PAŁASZ 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

EDWARD WIECZOREK 

Kierownik pracowni 
elektrotechnicznej 

JAN SŁABOSZ 

Kierownik pracowni 
ślusarskiej 

IGNACY CHĘCIŃSKI 

Kier ownik pracowni 
szewskiej 

WINCENTY KOSMIDER 

Kierownik Objazdu 
STEFAN ŚLĘZAK 

CENA 4 ZŁOTE 

Zamówienia na bilety zbio rowe"przyjmuje Organizacj W idowni 
w <'odz. od 7.00 do 15.00 codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 
Kas a Teatr u czynna codzienni z wyjątkiem poniedziałków 

d 13.00 do 19.00; we w torki od 15.00 d 19.00 oraz w niedziele 
i święta od 12.00 do 19.00 

Udzlato wa 167 7.01.77 P-23 2000 
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