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JAN KOTT 

tliria-kraina nńłosnego 
deliriunt 

KURIO 
KSIĄŻĘ 
KURIO 

ZapoliUc111y? 
Na co? 

Na je/mia. 

(.llt [, SCCJH 1) 

Od pierwszych wierszy wszystko w „Wieczo
rze trzech króli" jest wieloznaczne. Polowanie jest 
na Oliwie;. Ale pohtjący jL'St upolowany. Jekniem
Akteoncm jest sam Książi;. („.) 

Za chwilę na brzeg morski w tej samej Ilirii 
wyrzucona zostanie Viola z Kapitanem. Z fabułą 
o parze bliźniąt, z których siostra utraĆiła brata w 
katastrofie morskiej, załatwia sic; Shakespeare w 
paru wierszach. Intryga jest pretekstem; tematem 
jest przebieranka. Viola, aby służyć Ksii;ciu, musi 
udać chłopca . („.) Przebieranka miała swoje uza
sadnienie w obyczajach : dzicwczc;ta nic mogły sa
me podróżować, nic wypadało nawet im samym 
spacerować wieczorami po ulicach włoskich miast. 
Miała swoje uzasadnienie teatralne: stwarzała z miej
sca qui-pro-quo, ułatwiała intrygę, była od razu 
sytuacją farsową. 

Przebieranka była rzeczą zwykłą. Ale w scenie 
mi~dzy Violą i Kapitanem uderza od razu bruta[-



nośt sformułowań. ·w pierwszej wersji komedii, 
jak utrzymują specjaliści, Viola miała śpiewać pio
senki, które potem powierzono Błaznowi. I dla
tego Kapitan przedstawia ją Księciu jako włoskiego 
kastrata. Ale nawet z tą poprawką jest w tej pro
pozycji coś szokującego. Młoda dziewczyna ma 
się przemienić w eunucha. Jakby nagle powiało 
grozą. (.„) 

Jaki to kraj jest? 
Iliria, o pani. 

(akt I, scena 2) 

Jesteśmy ciągle w Ilirii. W tej krainie dwuznacz
ność jest zasadą i miłości i komedii. Viola nic jest 
przecież ani chłopcem ani dziewczyną. Viola-Ce
zario jest „chłopcem-dziewczyną" z. Sonetów. ( ... ) 
Książę, Viola, O liwia nic mają charakterów; są 
puści i tylko wypełnieni miłością. Nic można ich 
od s.icbie rozłączyć. Nie mają samodzielnego bytu. 
Istnieją tylko we wzajemnych relacjach i tylko 
poprzez te relacje. Są zarażeni i zarażają miłością. 
Książę kocha się w Oliwii, Oliwia kocha. się w 
Cezario, Cezario kocha się w Księciu. Tak na po
wierzchni dialogu, na górnym piętrze shakespea
rowskiej przebieranki, mężczyzna, chłopiec, ko
bieta - miłość ma trzy twarze jak w Sonetach. 
To właśnre jest temat Ilirii. Pierwszą osobą jest 
tutaj Książę ... 

W Ilirii o miłości mówi<! wszyscy wierszem. 
Wierszem. wytwornym, aż nieraz zbyt wysilonym 
Autentyczny dramat rozgrywa się pod spodem. tej 
dworskiej retoryki. Czasami tylko rytm zostaje zła
many i na powierzchnię wydobywa się krzyk. Tak 
krzyczy Oliwia po pierwszym odejściu Cezaria; 

A więc tak lat1t10 zarazić się di:rt111q I 

(akt I, scena 5) 

Tak samo mógłby krzyknąć Książę albo Violą. 
Wszystkie postaci są tutaj po trochu jasnym chłop-

cem i Czarną Damą. Wszystkie dziedziczą gorzką 
wiedzę o miłości. Miłość w Ilirii jest gwałtowna 
i niecierpliwa, nie dająca się ani zaspokoić, ani 
od wzaj cmnić ... 

Podobnie jak w Sonetach trzy osoby wyczer
pttją wszystkie postaci miłości. Oliwia kocha Ce
zaria, Cezario kocha Księcia, Książę kocha Oliwię. 
Ale Cezario jest przecież Violą. Na środkowym 
piętrze shakcspearowskiej przebieranki Oliwia ko
cha Viok, Viola kocha Księcia, Książę kocha Oliwię. 
Shakespcarowski trójkąt uległ nowej modyfikacji: 
jest teraz mężczyzna i dwie kobiety, albo raczej 
mężczyzna, dziewczyna i kobieta. 

Oto s;:'arada I Pa11 mój 1v niej się kocha, 
· Ja stwór 11ieszczęs11y, 111 11i111 nie 11111iej 

się kocha111, 
011a z11Ów we 11111ie zwiedziona oszustwem. 

(akt li, scena 2) 

Viola jest dziewczęcym chłopcem dla Olivii i 
chłopięcą dzicvvczyną dla Ksi~cia. ( ... ) I po raz 
trzeci następtijc mutacja tego samego tójk~ta. W 
Cezario-Violi, w chłopcu-dziewczynie kochają sit;? 
teraz jednocześnie Oliwia i Książę. Iliria jest krainą 
miłosnego delirium. Shakcspcarowskie imiona i 
nazwy maj\!: często zdolność ukrytych asocjacji. (.„) 
We >Yszysrkich metamorfozach, na wszystkich 
piętrach shakcspcarowskicj przebieranki, tych troje: 
Oliwia, Viola i Ksi:tżę ściga się i nie może się połą
czyć. Jak drewniane konie na karuzeli, jeżeli posłu
żyć się określeniem Sartre' a. Viola-Cezario nie
żmiennic kqży między Oliwi\!; i Księciem. 

Pojawienie się Sebastiana w istocie niczego nic 
zmicni:i. Sebastian jest postacią intrygi, w rzeczy
wistym dramacie miłosnym nic uczestniczy. Jest 
odziedziczony z włoskiej noweli i przyjęty przez 
Shakcspearc'a z dobrodziejstwem. inwentarza, żeby 
mogło nastąpić komediowe rozwiązanie. ( ... ) Po-



jawienie się Sebastiana nic rozprasza zasadniczej 
dwuznacznonści sytuacji miłosnych w Ilirii, raczej 
ją jeszcze pogłębia. Kto tutaj został oszukany? 
Oliwia, czy Książę? Kogo zwiodły pozory? Co 
oznacza ta cała komedia pomyłek? Czy pożądanie 
należy do porządku natury czy miłości? Czy na
tura może być obłąkana i bezrozumna? Oliwia 
zakochała się w Cezario, Cezario okazał się Violą. 
Ak Viola przemieniła się znowu w Sebastiana ... 
Chłopiec zakochał się w Księciu, chłopiec był prze
braną dziewczyną. Nic nic stoi na przeszkodzie 
drugiemu nułże1l.stwu ... 

Komedia sko1l.czona. „Wieczór Trzech Króli" 
albo Wszystko Co Chcecie"? Co chcecie: chłopca 
czy dziewczynę? Aktorzy zdejmują kostiumy: Ksią
żę, potem Viola i Oliwia. Nastąpiła ostatnia z me
tamorfoz miłosnego trójkąta. Pozostał mężczyzna 
i dwóch chłopców. Ale wróćmy jeszcze na scenę. 
„Natura celów swych nie pomyliła ... „Chłopiec 
grał dziewczynę, która grała chłopca; potem chło
piec stał się z powrotem dziewczyną, która znowu 
zmieniła się w chłopca. Viola przeistoczyła się w 
Cezaria, potem Cezario stał się VioLi, która zmie
niła się w Sebastiana ... 

Na scenic clżbicta11.skicj role kobiece grane były 
przez chłopców. Było to istotne ograniczenie 
i Skakespcare dobrze zdawał sobie sprawę z moż
liwości aktorskich chłopców. Mogli grać dziew
częta, już z trudem stare kobiety. Ale jak chło
piec mógł pokazać kobietę dojrzałą? Dwukrot
nie jednak z tego ograniczenia uczynił Shakespeare 
zarazem temat i teatralny instrument komedii. 
,Wieczór Trzech Króli" i „Jak wam się podoba" 
zostały napisane na scenę, w której chłopcy grają 
role dziewcząt. 

A więc ostatecznie, co w tej komedii omyłek 
było pozorem? Odpowiedź jest jedna: płeć. Mi-: 
łość i pożądanie przechodzi z chłopca na dziew
czynę i z dziewczyny na chłopca. Cezario jest 
Viol~ i Viola jest Sebastainem.. 

Krytycy przeciwstawtaJą dwa skrzydła, dwa 
wątki, dwie fabuły „Wieczoru Trzech Króli": 
wyidealizowany obraz miłości i krwistą kompa
nię panów Chudogęby i Czkawki; ułudę i rze
czywistość. „Wieczór Trzech Króli" i „Jak wam 
się podoba" uważane są powszechnie za najbar
dziej romantyczne z komedii. Ale ze wszystkich 
współczesności shakespearowskich, od · -elżbietań
skiej po naszą, najfałszywsza była jego współ
czesność romantyczna i pozostawiła za sobą naj
fatalniejszą tradycję teatralną. I trzeba być napraw
dę zupełnie głuchym na Shakespeare' a, żeby w tym 
krążeniu Violi, bez początku i końca między Oli
wią i Księciem nic usłyszeć nic więcej poza roman
tyczną muzyką miłości. 

„Wieczór" jest tylko pozornie sztuką we wło
skich kostiumach, która dzieje się w fantastycz
nej Ilirii. „Wieczór" jest komedią tak samo współ
czesną jak „Sen nocy letniej", „Stracone zachody", 
„Jak wam się podoba". Przy wszystkich pozo
rach wesołości jest bardzo gorzką komedią o 
elżbicta1l.skiej dolce vita. ( ... ) Na to dolce vita 
rzuca swój cień Malwolio, angielski Tartuffe, 
bardziej może jeszcze nienawistnik niż purytanin. 
Nosi na szyi ła{1cuch ze srebrną łyżką, jest w śmie
sznych żółtych pończochach i podwi~zkach na 
krzyż przewi<!zanych, ale cień, który od niego 
pada, jest czarny. 

Słusznie zauważono, że w „ Wieczorze" postać 
Błazna ł<!czy obie fabuły komedii. On jeden za
gląda do obu skrzydeł pałacu, błądzi po wszy
stkich jego piętrach, wtóruje na tamburynie lu~-



uhlliam sl-akcsrearc 
lOi«jór trycc1'- ~li '.ł:5yli ul~tłw co cłu:«ie 

( iwelft}t niglt-t, or u>hat you will) 
Tłumaczył STANISLA W DYGAT 

Osoby: 

ORSINO, . ksi~żę Ilirii JACEK MĄKA 
SEBASTIAN, brat Violi MAREK PĄCZEK 

ANTONIO, kapitan okrętu, przyjaciel Sebastiana JAN T . TOMASZEWICZ 
. KAPITAN OKRĘTU, prz)jaciel Violi MIECZYSŁAW TARNAWSKI 

VALENTINO } d . .k . . BOGDAN GORCZYCA 
KURIO worzarne . s1ęc1a ROMAN GRAMZIŃSKI 

SIR TOBIASZ CZKAWKA KAZIMIERZ MIRANO\VICZ 
SIR ANDRZEJ CHUDOGĘBA RYSZARD PAŁCZYŃSKI 

MAL WOLI O, intendent Oliwii ) PIOTR MILNEROW1CZ 
FABIAN I TOMiSŁAW RYCZKO 

BtAZEN MICHAŁ BREI TE i\ WALD 
KSIĄDZ * * * 
OLIWIA JÓZEFA SZAŁAŃSKA 

VIOLA MAŁGORZAT A OZIMEK 
MARIA TERESA JABŁOŃSKA 

oraz MAŁGORZATA PIETRZAK, MIROSŁAWA MIKULA-POŁATYŃSKA, MAŁGOKZATA PECZYŃSKA, 
WANDA RUCIŃSKA i ROMA WAR.MUS 

Reżyseria 

Scenografia 
Muzyka 

Układ pojcdynkÓ'N 
Choreografia 

Asystent reży sera 

TOMISŁAW R YCZKÓ 

MAREK MOKRO\VIECKI 
RYSZARD STRZEMBAJ,A 
TADEUSZ KOCYBA 
WALDEMAR \\'/ILHi tM 

' PRZEMYSŁA\V ŚLIW A 

I. ~ s pitjent 

MARI:\N GUZEK 

W spektaklu wykorzystano „Sonet XX" W , Shakcspcare'a w przekładzie Jerzego S. Sito 



nistom Księcia i po_pija w wesołej kompanii Czkaw
ki i Chudogęby. Spiewa tu i tam, drwi tu i tam, 
bywa na komnatach i w izbic czeladnej. Jego me
lancholijną piosenką koil.czy się wesoła komedia„. 
Błazny w „Jak wam się podoba" i w „Wieczo

rze" są najbardziej oryginalnym dodatkiem Shakes
peare' a do przejętych fabuł. Jeżeli mądrość sta
je się błazenadą, błazenada staje się mądrością. 
Jeżeli świat stanął na głowic, tylko fikając kozioł
ki można zaj'!ć właści-wą pozycj't'. To są pierwsze 
założenia błazeil.skiej logiki . Świat z wszystkich robi 
błaznów. Poza błaznami . Oni jedni spod powszech
nej błazenady uciekli pod błaze11ską czapkę„. 

(fragmenty „Gorzkiej Ark.idii 

Shakespc1irc'a" Jana Kotta -
DiJ!og 1%4/9) 

AKTORZY 
TEATRU POLSKIEGO 

\V .l3ydgoszczy 

Pragnąc przybliżyć Pmlstrvtt sylwetki artystycz11e 
aktorów, czło11ków zespol11 artystyczllego 1zaszego 
teatru - rozpoczynamy cykl prezeutacji, które sta
nowić będą stałą część kolej11ych programów. 

W programie „Rodzin/' A11to11iego Słoni111skie
go (premiera odbyła się 11 lr1tego br. 1ia Scetiie Kame
ralnej) przedstawiamy Zbigniewa Szpechta, aktora 
znanego Pailstwu od lat z wielu ciekawych ról. 

W programie niniejszym prezent1ife111y sylwetki 
dwóch młodych aktorów, którzy pojawili się w zespo
le artystycznym Teatru Polskiego we wrześniu 1983 r. 



• 
uko11czył dwa lata temu wydział aktorski Parl.
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. A. Zel
werowicza w Warszawie, do której trafił po do
świadczeniach wyniesionych z liceum. Już bowiem 
jako uczeń I klasy brał czynny udział w pracach 
koła teatralnego. Grał nawet rolę„. Hamleta w wi
dowisku „Komedianci pana Williama" będącym 
montażem fragmentów sztuk szekspirowskich. 

W szkole teatralnej Jacek Mąka znalazł się waru
pie, nad którą artystyczną opiekę sprawował Gu
staw Holoubek. Spośród licznego grona wykła
dowców Jacek Mąka wspomina najchętniej wła
ś1~ie_ Holoubka i Aleksandrę Górską, umaną spc
CJahstkę od spraw klasycznego wiersza i pracy 
nad słowem. 

Dyplom aktorski przypieczętowały dwie ro
le: Pilcha w „Operze żebraczej" wyreżyserowa
nej przez Piotra Cieślaka i Koryfeusza chóru w „Kró
lu Edypie" przygotowanym pod kierunkiem Gu
stawa Holoubka. 

Pierwszym teatrem w karierze artystycznej Ja
cka Mąki był teatr im. W. Bogusławskiego w Ka
liszu, gdzie funkcję kierownika artystycznego spra
wttje Roman Kordziński. W ciągu jednego se
zonu młody aktor zagrał Don Martina w „Zie
lonym Gilu" Tirso de Maliny (reż. W. Wilhelm), 
ogromnie trudne zadanie przypadło mu w udzia
le w trakcie prac nad realizacją „Zwalona" C.K. 
Norwida, gdzie zagrał tytułową postać (reż. 
]. Pacocha). W „Rewizorze" Gogola reżysero
wanym przez Romana Kordzińskiego Jacek M~!
ka był Korobkinem. 

Sezon 1983/84 rozpoczął Mąka w Teatrze Pol
skim w Bydgoszczy, gdzie powierzono mu rolę 
Leona w „Śnie srebrnym Salomei" Słowackiego, 
zaś w „Wieczorze Trzech Króli" Shakespeare' a 
gra Księcia Orsino. 

Jacek Mąka jest aktorem, którego artystyczn::i 
biografia rozpoczęła się niedawno. Marzy mu się, 
aby już w zawodowym teatrze ponownie zmie
rzyć się z rolą Hamleta, ale zanim to nastąpi z entu
zjazmem pracuje nad każdą powierzoną mu rolą. 
Szczególnie lubi pierwsze próby rytuacyjne a także 
premiery dostarczające za każdym razem innych, 
ale jakże głębokich przeżyć i emocji. 

Z dotychczasowych doświadcze11 zgromadzo
nych w okresie niespełna dwóch sezonów wynika, 
że reżyserzy chętnie powierzają Jackowi Mące 
role w repertuarze klasycznym. Chętnie popróbo
wałby swoich sił w sztukach współczesnych, ale 
przecież nic od niego to zależy„. 



debiutował na sccni~ si~dcm lat temu trafuj;!c 
jako adept do zespołu artystycznego teatru w Gnieź
nie. Na jego pierwsze doświadczenia złożyły się 
role: Grabca w „B:tlladynic" Słowackiego, Mar
cina w „Doktorze z musu" Moliera, Tomasza 
w „Prawdomównym kl.une/' Gorina i tytuło
wego bohat..:r:i w „Słowiku" Brylla. 

Za namow:! Eugrniusz:t Aniwczenki, który na 
scenic gnieźnici'1ski~j wyr~-żyserował „Bachantki" 
Eurypidesa z Brcitcnwaldcm w roli Posla11ca, 
młody aktor postanowił przenieść się do Teatru 
im. Wilama Horzycy <lo Torimia. Na tej scenie, 
prowadzonej wówczas przez Marka Okopit'1skiego, 
Michał Drcitenwald wyraźnie powiększył nic tylko 
rejestr ról, ale przede wszystkim dojrzałość arty
styczn~ i sprawność zawodow:!. Obsadz:my w bar
dzo różnorodnym repertuarze (Lessing, Shakes
peare~. dramaturgi~\ współczesna) przygotowywał 
się równocześnie do egzaminu, którego pozytywne 
zaliczenie daloby mu pełne prawo do wykonyw:l-
11ia zawodu aktorskiego. 

Na wiosnę 1982 r. komi~a egzaminacyjna, 
której Brcitenwald przedstawił swoj:! interpre
tację ról Frania (w „Szczęściu Frania" Perzy11-
skiego) i Jerry'ego (w „Opowiadaniu o ZOO" 
Albee' go) potwierdziła kwalifikacje zawodowe mło
dego człowieka, którego niespokojny duch spo
wodował kolcjnł zmianę teatru. Wybór padł na 
Kalisz, gdzie kierownictwo artystyczne objłł wła
śnie Roman Kordzit'1ski. 

Sezon kaliski obfitował w wicie kokjnych do
świadczeń (Caramanchel w „Zielonym Gilu" Tirso 
de Maliny, Wiluś w scenicznej adaptacji opowia
dania W. Dynmego „A diabłu ogarek", Bob
czyński w „Rewizorze" Gogola, udział w wido
wisku „Ballada i sonet"}. Zafascynowany osobo-



wością artystyczną Kord.ziilskiego Michał Brei
tenwald znalazł w teatrze kaliskim znakomity 
klimat do pracy także w szeroko prowadzonej 
działalności poza si edzibą teatru (kabaret, małe 
formy itd.). 

A jednak, poszuhtjąc ciągle nowych doświad
czeń, kontaktów z twórcami teatru, Michał Brei
te!1'wald pożegnał Kalisz i od początku sezonu 
1983/84 jest członkiem zespołu Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy. 
Debiutował na bydgoskiej scenic ciekawą, choć 

niełatwą przecież rolą Grebeauvala w „Oskarży
cielu publicznym" Hochwaldera, zagrał Kassima 
w baśni o Ali-babie i 40 rozbójnikach i Błazna 
w ,,Wieczorze Trzech Króli" Shakcspeare'a. 

Breitenwald jest aktorem, któremu marzą się 
role w repertuarze rosyjskim (Czechow, Gogol), 
chciałby także wypróbować swoje siły w piosence 
kabaretowej, aktorskiej. Obserwując dotychcza
sowy dorobek tego :;iktora wydaje się, iż Breiten
wald niejednokrotnie jeszcze zaprezentuje publicz
ności wiele ciekawych ról. 
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KIEROWNIK TECHNICZNY 
PIOTR RZEPECKI 

KIERO CY PRA OWNI: 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ 
MODESTA WRÓBLE SKA 

KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ 
WŁADYSŁAW KIJMASZEWSKl 

STOLARSKIEJ 
ANT NI TROJANOWSKI 

FRYZJERSKO-PERUKARSKIEJ 

HALINA MUSI.ALI.. 

GŁÓWNY L KTR YK 

ALOJZY ŚWIERKOWSKI 

GŁÓWNY AKUSTYK 

ZDZIStA SENTKOW KI 

REKWIZYTOR 

FEUKS HE RICH 

SZEWC 
FERDYNAND R G SZK.A 

TAPICER 
KAZlMIERZ R CIŃSK.I 

MALARNIA 
WALDEMAR SIEMIATOWSKI 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

EW A LIL NA MA TU SIAK 

SEKRETARZ LITER CKI 
REDAKCJA PROGRAMU 

.EW A SZYMB RSKA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

IRENE SZ SZCZĘCH 

REDAKTOR TECHNICZNY 

STEFA ŻMICH 




