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Klasyczny problem dwudzieslowiec:meJ kultury: 

nieautentyczność. 

„C::y ::na ;: weneckie! ::apusLy? 
i u; noc i we dnie, 
Wesole, szalone, pr::ednie; 

,'\Jaska twar.: kryje - a kto się pyta 
o sprawy c::yje, tego pr::ytdta 

Wr::awa, śmiech pusty. 
Zywo, radośnie, 
Skrycie, miłośnie 

Starusz k Doża, Arlekin mlody, 
Dziewczyna 11oża. szuka osłody; 

Matrony, księża, oszusty 
Swobody. 

A kryte łodzi 
Czernią na wodzie. 
Wr::awa, śmiech pusty; 

C::y .::nas:: weneck" ::apusty?!! 

ntoni Malczewski 
[Pi śń mas k] 



Zasadniczym pojęciem, panującym nad myślą śred
niowieczną i żywym jeszcze aż do końca szesnastego 
~ieku, jest pojęci ładu i hierarchii wartości koniecz
nych i wprzód ustanow1onoych, które rządzą zarówno 
powiązan.ami prawd odwiecznych, jak stosunkiem czło
wieka do świata i do innych ludzi. wiat powslał 

z cha su, b • podlegać porządkowi- boskwmu, człowiek 
obdarzony rozumem zajął miejsce \\ !\l\ orzonym dla 
niego swiecie: n i a n i o ł, n 1 z'" 1 • r z~. zdolny 
jednak do osiągnii,:cia wzgll:~dn j ró\ nowagt mic:dzy 
swymi dążnościami duchowymi a niL\\ olą, Jaką na kła-

da nań materia, zdolny do urzecz..ywistniania zbawczej 
jedności w fonie powszechnej harrlionil. To pojęcie ła
du widnieje w całym dziele S21ekspira. ( ... ) 

Porządkowi kosmicznemu odpowiada porządek 

wspólnoty ludzkiej ( ... ), jak również i ład istniejący w 
świadomości człowieka. Nieprzestrzeganie ustalonych 
prawideł pociąga za sobą utratę równowagi oraz szereg 
katastrof zarówno w porządku kosmicznym, jak ludz
kim, człowiek zaś, ów mikrokosmos, podlega tym sa
mym surowym prawom, które warunkują równowagę 
wszechświata. Tragiczna groźba, ciążąca stale nad losem 
tak królestw,. jak i j dnost~k. to właśnie. utrata owej 
równowagi, wywołana zbyt mocnym-naporem sil bez
ładu na j dną z szal wagi. ( ... ) . 

To poj cie ładu. które odnajdujemy u Szekspira, tak 
w sztukach politycznych i wielkich tragediach, jak i -
nieodmiennie! - w komediach, !1adaje całemu jego 
dziełu tak zwartość, j k i tragizm - będąc mu funda
mentem. Także owo drugie dostrzegalne przez tyle po
równań i obrazów pojęcie zgodności, a nawet symbo
licznego podobieństwa między człowiek.iem, całością 

wspólnoty ludzkiej a wszechświatem - ta niewygasła 
tęsknota za myślą średniowiecza - tworzy nadal jeszcze 
istniejące, al już niebezpiecznie zagrożone tło, na 
którym rozgrywa się ludzka tragedia. Zwykły kaprys. 
namiętność czy zbrodnia może wywołać najście sił 

niszczycielskich, które na pewien czas zaćmią blask 
słońca, pokryją ziemię i duszę człowieka nieprzeniknio
nymi chmurami. a gwałt, niesprawiedliwość, zło będą 
się panoszyć aż do chwili, gdy zbrodnia zostanie oku
piona, czvnnik zła obalony, a siły destrukcyjne zwal
czone lub uspokojone. Wtedy słońce znów rozbłyśnie -
i powróci naturalna równowaga. 

H. Fluchere, „Szekspir, dramaturg elżbietański" 



Notatki Reżysera 
z pierwszych rozrnów z aktor n1i 

Pozornie w zystko wydaje się być w porządku: ze
reg popi owych ról aktorskich, wartka, miej cami pi
kantna akcja, parę wdzięcznych ballad, ciul melan
cholii. ie, tylko grać „ Wi czór Trz eh Króli". 

Czy państwa ta ztuka bawi? Mnie nie bawi ani 
w warstwi łownej, ani w sytuacji, bo w końcu il 
razy można śmiać się z teatralnego qui pro quo wyni
kającego z damsko-męskiej przebieranki. Ta archety
piczna zamiana ról od wieków funkcjonująca w kultu
rze europejskiej została wielokrotnie przeżuta i prze
trawiona zarówno przez reżyserów, aktorów jak i wi
dzów. A jednak co ' mnie w „Wieczorze" niepokoi, coś 
nie pasuje do upro zczonej wizji tej kom dii . 

- "' -
„Wieczór Trzech Króli" obró ł niebagatelną tradycją 

interpretacyjną, gdzie z zwyczaj Iliria równała ię Ar
kadii - kraini beztroskiej zabawy, w której kła ycz
ny porządek panował nad naturą, ale w zy. tko zdarzyć 
się mogło. W taki ' wiat wkraczała Viola, burzyła obo
wiązujące normy, wprowadzał. niepokój w ercach 
Orsina i Olivii, tawała ię przyczyną miłosnego sza
leń twa. 

Nie · mogę pogodzić ię z tak• interpretacją. Dzi iaj. 
gdy potykam Violę na rozkopanym p dwórku, prz d 
brudną rozpadaj~cą ię kamienicą, wŚYód zwałów śmie
ci nie mie zczących się w pojemnikach - trudno mi 
uwierzył w ielankową wizję Ilirii. Ni chodzi mi by
najmniej o ziJu trowanie na scenie tego reali tycznego 
obrazu. Próbuję jedyni nieco przewrotniej pojrzeć 
na ten utwór - nie tylko przez pryzmat komedii, ale 
mając _na uwadze cały ładunek filozoficzny i psycho
logiczny zawarty w szekspirowskich tragediach. Oka
zuje ię wtedy, ie można znaleźć w „Wieczorze Trzech 
.K.róli" rzeczy niespodziew.ane i bardzo intere ujące. 
Można próbować odkryć w nim nowe wartości. Boy 
w~ „Flircie z Melpomeną" pisze: „Szek pir je t nie-
lychany. Za każdym raŻem gdy się go cz ta cz ·ogi -

da, zdumi wa ta zuchwała prostota, z jakq sięga ręką 
do samych lrzewiów życia. Dlatego gdy chodzi o psy
chologię, w jakiejkolwiek poce, śród jakichkolwiek 
„prądów", zaw ze pomiędzy nafmiel zymi odkrywca
mi prawdy znajdzie się - Szek pir". 

* 



Spróbujmy przenicować Szekspira i spojrzeć na Ilirię 
inaczej niż każe tradycja. Moim zdaniem trudno dopa
trzeć się w tej krainie. ładu i sensu. Tutaj nikt i nic 
nie jest na swoim miejscu. Wszystko je t prowokacją. 
To świat przesadnie wyolbrzymionych gestów, póz i za
chowań, którymi rządzą kłamstwa, niespeł.ai nia i kom
pleksy. Swiat atrapa, 'wiat na opak, świat rozbity i nie 
podporządkowany żadnej wartości nadrzędnej. Brak 
w nim jakiegokolwiek klasycznego porządku. 

* * * 
Oszustwem je t miłość Orsina do Olivii. Jest wy

myślona. Orsi.no wielbi w gruncie :rzeezy swoje wy
imaginowane uczucie, a aie Olivię alJUł. Ciupi, szuka 
właściwego tonu dla swojej miłości i nie znajduje, ho 
kochać naprawdę nie potrafi. Ten uczuciowy maso
chista jest szczęśliwy, że miłość nie musi wstać speł
niona. Wygodny stan zawieszenia usprawiedliwia uczu

ciową niemożność. 

Oszustwem jest prz~sadny chłód i wynio lość Olivii, 
fałszem podszyty fakt, że paraduje w żałobnym kw.efie, 
nie dopuszczając do siebie mężczyzn. riekomo z żalu 
po zmarłym bracie. To prowokacyjna dymna zasłona, 
próba ucieczki od czegoś, czego Olivia się lęka, od kom
plek ów, niespełnień, może utraty dziewictwa. 

Olivia i Orsino do siebie nie pasują. Odpychają się 
jak dwa ilne, jednakowo naładowane bieguny mag
nesu. Minus z minusem. Gra pozorów je t podobna. 

* * * 
Maska to sposób na życie; ucieczka przed sobą sa

mym. Takie reguły gry nal'Zllcają .sobie szek.spirow kie 
figury. Tylko zt. Jadając maskę można w tym 'wiecie 
funkcjonować, zostać przezeń zaakceptowanym. Dla
czego Cbudogęba utrzymnje swoich kompanów, płaci 

za ich pijackie uczty? Nie je l przecież bogaczem. Owe 
trzy tysiące zybko stopnieją. Dlaczego jego głupota 
je t tak piramidalna, że aż podejrzana? Kto znajduje 
przyjem no· ć w robieniu z si bie kretyna i wystawia
niu na po '•miewi ko? Jedynie człowiek, który uwierzył 
we wła ne nie zczęście, samotność, nieprzy tawanie do 
otoczenia. Ma ka głupka i za. tanie pieniędzmi taj 

· ię wtedy żalo nym usiłowaniem, by kupić choć odro
binę ludzkiej akc ptacji. Kolejne o zustwo! Znowu gra 
pozorów! 

Nie na woim miejscu jest sir Toby Czkawka. Z ra
cji więzów rodzinnych, ten hulaka i opój powinien 
zajmować co najmniej pozycję Malvolia, nie zaś ledwie 
tolerowanego rezydenta. Toby to człowiek-natura. Da
lekie mu są dwor kie kalkulacje. Nie jest na swoim 
miejscu, bo pije. A moż pije, bo nie je t na woim 
miejscu? 

Malvolio - mógłby być prawdziwie pozytywnym 
bohaterem. Nie ie w obie to, c jest zawsze zrozumia
łe dla widza: marzenie bycia kimś więcej niż ię je t. 
Marzenie głęboko tragiczne. Gdyby Szekspir nie wyk
pił go i nie o'mie zyl! Granica między komediowo"cią 
a tragiczno · cią po ta ci może być w tym wypadku bar
dzo cienka. Cieńsza ni.i wio . Malvolio je t tragiczny 
i komiczny, ale je t też groźny. Tak jak groźna staje 
ię ambicja poparta nie k:rywaną głupotą. 

Dla Błazna nie ma tu w ogóle miejsca. J żeli "wiat 
o zalał i pełen je t błazeństwa, to jak funkcjonować 
w nim może zawodowy treiniś? może być tylko ob er
watorem. Blazen prze zedł już „ mugę cienia" i musi 
ię zmie.ścić \.V świecie, który go zdumiewa. Dożyć wo

jej renty. ikt nie w biera czasu i prz trz ni w któ
r j prz chodzi mu gzystowa ·. 

* * 
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Taka je t moja Iliria. U\ ór Olivii: ułomny, mocno 
podejrzany, l dwi skrywający ' szaleństwo pod ma ką 
hultaj lwa. U wór Or ina: równie podejrzany i ja kb~ ... 
wykastrowany. Swiat ułamków, 'wiat w rozpadzie. 
Brak w nim czegoi, co można by nazwać warto cią 
porządkującą . Dramatis per Cfnae 'miesznc i żało ne, 
groźne i zagubione ale zawsze są to ludzie, nigdy gro
teskowe kuki . 

W taką rzeczywistość wkracza Viola, potem Seba
stian. Młodzi ludzie chłonni i wrażliwi, odrobinc: zbun
towani, ciekawi życia, otwarci na jego uroki. Pra\\
dziwi. 

* 

Viol<ł wnosi do Ilirii prawdę uczucia, budzi skrywa
ną dotąd zmy lowość. Je t elementem dema kującym 
fałsz, kłamstwo, je t rodzajem katalizatora ujawniają
cym prawdc:, obnażającym uczuciowe o zu two jakie
m u ulegli bohaterowie ztuki. Viola równa ię e. ario. 
Ta podwójno;ć pierwia tka kobieco-męskiego jest im
pul1sem, z którego - paradoksalnie! - wyniknie po
rządek. Układu dopełni Seba lian. 

Viola-Ce ario rozumiana metaforycznie jako Miło ć 
w ogóle (nie tylko kobiety do mężczyzny, ani kobiet 
do kobiety, czy mężczyzny do mężczyzny· nie chodzi 
też wyłącznie o grę zmy łów czy też platoniczne uczu
cie) - milo "· ć swobodnie przepływają u, pn · biernją a 
róine oblicza z których w zy tkie są równoprawne, 
miłość jako wartość nadrzędna - jest w tanie upo
rządko\vać świat, wprowadzić ład w Ilirii. 

Jan Kott ugeruje, aby Violę i Seba ti na grał ten 
sam aktor . Otóż nie! Koni czne je t, aby w tych ro
lach pojawiło · ię na scenie dwoje aktorów - kobieta 
i mężczyzna. Dwa bieguny ujemne muszą się połączyć 
z dwoma dodatnimi. Tego wymaga układ . A potem? 
Prawa fizyki pozwalają, by wszystko zaczęło się obra
cać. Jaki ma być finał'? Optymistyczny? Błazen ~piewa 
na końcu melancholijną balladę o ludzkim Io ie, o nie
spełnieniu. Ilistoria jak zwyklf' u Szek pira toczy się 

po kole . 

Jan Kott pi ząc w „ zekspirze w półcze nym" o zmy-
łowych napięciach w „Wieczorze Trzech Króli" pró

buje przed tawić co · w rodzaju piramidy zaleństwa: 

na poziomie dialogu Orsino kocha ię w Olivii, Olivia 
kocha ię w Cesariu, C ario kocha ·ię w Orsinie; na 
innym piętrze przebieranki Olivia kocha Violę, Viola 
kocha Or 'ina, Or ino kocha Olivię, by w na tępnej 
mutacji znaczeniowej w Vi li-Ce ariu, zekspirowskiej 
androgynii kochali się jednocześnie Olivia i Orsino. 
U podstawy tej piramidy Kott stawia chłopców-akto
rów, którzy " teatrze szek pirow kim grali wszy tkie 
rol kobiece. J st to efokt "ne, bo z czyna · ię t k: 
aktor-chłopiec grający kobietę-Olivię kocha aktora
-chłopcn, który wcielił ię w po tać kobiety-Violi, 
by przebrać ię w mę ki kostium Ce aria ... itd. Efek-



łowne, ale wydaje mi sił( nieco bałamutne. Chłopc, 
grający role żeń kie byli w elżbietańskiej nglii nor
mą obyczajową. Czy można w obyczajowej normie do
szukiwać się zczególn 'o rodzaju interpretacyjnych 
znaczeń? 

. A jednak uwagi Kotta mogą b, ć dla nru. bardzo 
przydatne. Pamiętać bowiem należy, że bez elemen
tarnej wiedzy na temat rene an -owej ob czajowo~ci 
nie uda się wiarygodnie zagrać Szekspira. W owych 
czasach nie było nic trywialnego w fakcie posiadania 
wymiennie kochanki-dziewcz. ny i kochanka-chłopca. 
Z przc~wiadczenia, że milo · ć zmysłowa je t zaw ze 
taka sama - różne mogą być jedynie jej oblicza -
wyrósł „Wieczór Trzech Króli" i ' i le inn~·ch ztuk . 

tarc pytanie: kom dia lJpów czy komedia charak
terów? 

W tradycji .in ·cenizacyjnej ta sztuka b la zazwyczaj 
grana jako komedi;i typów. Pow tawaly znakomite in
ccnizacje, kreacje w wykonaniu wybitnych aktorów 

obdarzon. eh vii. comica, znakomite spektakle, będące 
we olą ·:.tmnpa1iską zabuwą. Czy · tać na dzisiaj na 
zampańską zabawę? ... Opo\\'iadam ię zdecydowanie 

za komedią charakterów. Kom diowo ··ci nie należy 

i nie da 1-ię wyrugować, ale nic powinna być ona ce
lem amym w obie. ie możemy robić założenia: to 
musi być ' mie zne za wsz lką cenę. Bo wtedy zazwy
czaj b)"\o\'a :lało ne. 

Nie cbcialbym niczego uroni · z potężnego ładunku 
poezji, którą prze ycony je t „Wieczór Trzech Króli". 
To wszy tko, o cz ·m dotychcza mówiliśmy chciałbym 

zrealizować ~rodkami teatru poetyckiego bez uciekania 
ię do werystycznych rozwiązań. Taka ynteza je t naj

trudniejsza. Pomoc muszą okazać cenograf i kompo
zy tor. Szukam~ umow'llej prze trzeni zamkniętej -
laboratorium, do którego wrzucone będą ludzkie na
miętnoici. Muzyki, która rodzić ię będzie z chaosu, 
z dźwięków rozbitych, porz dkując j w pełną har
monię. 



* 
Teatr tworzy ię na cenie. Nie da · ię wymy·leć 

przy stoliku o latecznego k · ztałtu inscenizacji Dlatego 
musicie być Pań two 'wiadomi, że ef kt końcowy może 
daleko odbiegać od pobożnych życzeń inscenizatora. 
Nie wszy tko nam ię sprawdzi. Czę to będziemy mu
sieli improwizować, być moż • połamiemy sobie przy 
tym zęby. Ale sądzę, że warto p djąć takie ryzyko. 

* 
Jeżeli próbuje się int rpretować jakikolwiek kla

yczny utwor - zadaniem int rpretatora je t zukać 

takiej rzeczywi to.ict, \\ której ten utwór zacznie funk
cjonować w . posób zrozumiał dla widz~. 

Trudno dzisiaj wracać do pogodnej Ilirii, łatwi j od
naleźć ·we odbici w "wiecie, który je t jak rozbite 
klocki . Zburzyliśmy jedną warto··· , ule nie dorobiliśmy 
się innej, nowej. Czek.1my ua kogo~, kto ją nam po
każe, zbuduje nową hierarchii: warto.ci. Je te·my na 
to otwarci, tak jak Iliria otwarta była na przybyszów, 
na świeżo' ć Violi i Seba tiana . 

Interpretacyjny zabieg ni powinien burzyc pod la
wowej tkanki ut woru. Może nie odejdziemy zbyt da
leko od Szek ·pira. 

Krzyszt { Orzechow ki 

Cze»lJ\\ B ,_._ s J;:nkow kt „W ieczór Trzech Kr •I' 
reprod . „Tygodni!: Ilu ·trowany". r. 18!11 



Arthur Symon 
fPrzedstawiciel naszego wieku] 

Pr;;edstawicielem naszego wieku, w tej chwili, którą 
u:laśnie przeżywamy, jest Pierrot. Jest on namii;>tny. 
chociaż sam nie wierzy w wielkie namiętności . C:uje, 
że :żera go gorączka, albo też, że odwrotnie, na własną 
::gubę, powraca do zdrowia; miłość bowiem jest cho
robą, on ::a.ł nadto jest slaby, by się jej opr;; ć lub 
ją dobr::e znosić. Dopóty obnosił się :::e swym szczerym 
i otwartym sercem, aż stwardniało w ::imnym. po
u.·ietr.::u. Wie, że twar.:: jego pokrywa warstwa pudru, 
a ·więc kiedy płacze, lka bez łez. Pod kredą trudno na
wet odróżnić, czy grymas, który wykrzyil'ia mu usta, 
to drwina, c:zy jeszcze jeden wybuch śmiechu . Jest 
śu iadomy i tego faktu, że ciągle musi ::najdować: się 

na oc::ach publiczności, a także wie o tym dobrze . że 
uczucie do jego kostiumu nie pasuje. Musi o tym stale 
pamiętać, że ma być nie tylko śmieszny, ale i ekscen
tryczny. Aż staje się wreszcie wspaniałym fals;;em, nad 
ws::ystko obawiając się jakiegokolwiek „dotknięcia na
tury'', mogącego wnieść nieład do jego pr.::Pbrania . 
a tym samym uczynić go bezbronnym. Prostota boiL'iem 
to najśmieszniejsza rzecz pod słońcem. Więc staje się 

wyksztc.lconym pierrotem, intelektualizuje pr::y1emność, 

brutalizuje intelekt, pogrąża się w żałobnych ro=myśla 

niach nad tym, że przedmioty przemieniają się u.· gro
teskową radość, którą on wyrazi ymbolami, za1rs=e 
poslu.sznymi jego ro::kazom i przystroi SlL'E' ,,0' a la 
Giotto eleganckim piruetem. 

Pr;:elot11la 
Róża Jablko1eska 

Z spoi te bniczny: 

kierownik lt'cbniczny - LUCJA OCllOT Y 
kierownicy pracowni: 
krawieckiej d mskiej - llALINA MULLER 
krawi.eclciej mc:s.kiej - LUCJAN OCllOTNY 
t pice kiej - EUGE IUSZ WIATR 
peruk lf k1 j - KRY,TYNA NAWROT 
l~ ar kicj - E. UL PAZDOL 
tolar:skiej - JANUSZ UC 

dekor 1torni - TER 'A PIPCZY. S 
1ck 1zytornia - BEATA KOWICKA 
g rderob cl m ka - Y'TYNA I.O~ 'KA 
g rdcroba mc: ·ka - WLADY LAWA JACHYM 
łowny bryg dier ceny - ~IAREK GAJOWY 

re lizacia światła - ROBERT KANIA 

nagrani 
i realizacja dźwic:ku - WŁODZIMIERZ MARECKI 

koordynator 
pracy nrty tyczne) - ALEK ANDRA TUREK 

DyrekcJ lealru, krel rlat 
ul. Karmellck 6, 31-128 Kraków 
lt'l. 22-18-fa, 2!-12-37 

Kierownik orgam:zach widowni - GRAZYSA LY EK 

przyjmuje zamówienia n::i. bilety zbiorowe 

codz.ier nie w godz. 9.00-15.00 

1 w oboty w godz. 9.00-13.00 

tel. 22-45-44 

R dakcja programu - lARIOLA OLESIAK 

Opracowanie graficzne - J • ·usz WARPECHOWSK.l 



W REPERTUARZE: 

DUŻA SCENA 

A. Christie 
„Pułapka na myszy" 

W. M. Thackeray 
„Pierścień i róta" 

Al. Fredro 
„Sluby panieńskie" 

Arystofanes 
„żaby" 

A. de Saint-Exupery 
„Mały Książę" 

L. M. Montgomery 
„Ania z Z!elonefo Wziórza" 

SCENA FOYER 

J. M. Czarnecki 
„Zloty strzał" 

„Boya wina. .. " 
kabaret 

W przygotowaniu: 

J. U. Niemcewicz 
„Powrót posła" 

F. E. Burnett 
„Tajemniczy ogr6d" 

Cena 3.00U zł 


