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CO ZECHCECIE 
(Twelfth Night or What Y ou Will) 

w przekładzie 

Stanisława Barańczaka 

„.Błazeńskie rzemiosło 

To mozół równy trudom filozofa: 
Kto się wygłupia mądrze - sławy zazna; 
Wygłup niemądry - z mędrca zrobi błazna . 

W. Szekspir, "Wieczór Trzech Króli". 



ZAKOCHANY PIELGRZYM 

.. .Dwie mam miłości, rozpacz i otucha 
Jako dwa duchy władają nade mną; 
W mężczyźnie jasnym mam dobrego ducha, 
A gorszy z duchów jest niewiastą ciemną. 
W piekło mnie spycha złej niewiasty siła, 
Kusząc anioła, aby mnie porzucił, 
Mego świętego w diabła by zmieniła, 
By swą niewinność ku jej wdziękom zwrócił, 
Lecz czy się anioł stał piekielnym wrogiem, 
Otwarcie nie śmiem rzec, ale zgaduję, 
Gdyż są w przyjaźni z sobą; sądzić mogę, 
Że w piekła czeluść mój anioł zstępuje. 

Prawdy nie poznam, zostanie zwątpienie, 
Póki dobrego zły duch nie wyżenie .... 

W. Szekspir, tł . M. Slomczy1iski 

Coniunctio duszy i ciała: kościelna wersja alchemicznej kąpieli godowej 
Les Grandes Hueres du Duc de Bern;, 1413 r. 

- --- · - ----.,L - - - -
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William Szekspir 1564 - 1616 
Portret nagrobny. 



MIŁOŚĆ TO SZALEŃSTWO, KTÓRE WPRAWIA NAS 
W BŁAZEŃSTWO 

„Szaleniec, kochanek i poeta" - określenie to odnosić się może zarówno do 
Hamleta, jak i do Orsina z Wieczoru Trzech Króli, chociaż „szaleniec, kochanek 
i błazen„ byłby zapewne opisem bardziej odpowiednim dla obu z nich. Słowa 
te mogły mieć dla Szekspira szczególne znaczenie, kiedy w niezwykle twór
czym roku 1601 zasiadał do pisania dwóch tak pozornie różnych arcydzieł, jak 
Hamlet i Wieczór Trzech Króli. 

Z jednej strony głęboko pesymistyczne spojrzenie na zmagania jednost
ki o odnalezienie sensu w rozszerzającym się nagle i zasadniczo niedoskonałym 
wszechświecie, z drugiej zaś, ta rzekomo pogodna komedia, w której zostaje 
przecież osiągnięta harmonia, nawet jeśli jest ona tylko częściowa (zrealizowana 
jedynie w ramach sugestywnej maskarady). Przy bliższym wejrzeniu wyłaniają 
się jednak wątki wspólne obu utworom: miłość, obłęd, błazeństwo (prawdziwe 
bądź udawane), pozory (prawdziwe i udawane), demaskatorski charakter teatru, 
śmierć. Obie sztuki, ostrzegając przed oszustwem i fałszywymi pozorami, 
stanowią w istocie awers i rewers tej samej monety. (W Wieczorze Trzech Króli nie 
pojawia się co prawda duch, by zakrzyknąć „mord", ale wspomnienie rzekomo 
zmarłego Sebastiana nawiedza i prześladuje Violę do tego stopnia, iż musi ona 
przyjąć jego tożsamość. Cała sztuka przesiąknięta jest pamięcią o zmarłych ojcach 
i braciach). Te wspólne wątki, które w Hamlecie spowite są całunem rozpaczy, 
w Wieczorze Trzech Króli mienią się jasnymi barwami i promieniują swoistym 
ciepłem wspomnień beztroskiego dzieciństwa. W Hamlecie śmierć jest ponura 
i nieodwołalna, w Wieczorze Trzech Króli - pomimo swej gwałtowności 
- ukazana jest jako siła regenerujaca; jest nadzieja nawet w walce ostatecznej, 
życia i śmierci. Śmierć jest w Wieczorze Trzech Króli alchemicznym procesem 
oczyszczenia w naszym ciągłym dążeniu ku harmonii i poszukiwaniu sensu 
w bezładzie uczuć . . 

Obie sztu.ki wyrażają też, każda na swój sposób, ogólnonarodowe 
uczucia lęku i niepokoju, które opanowały Anglię w obliczu nadchodzącej 
śmierci królowej Elżbiety oraz niepewnej przyszłości kraju pod rządami nowej 
dynastii. Obie są przestrogą przed oszukańczą grą pozorów; w obu występuje 
próba nadania sensu i jedności, porzucenia wsteczności i chaosu. 

Przez kontrast do głębokiego pesymizmu wyrażonego w Hamlecie 
osadza Szekspir opowieść Wieczoru Trzech Króli w świecie baśniowym, 
opanowanym przejściowo przez nieodpowiedzialnego, bałaganiarskiego 
i krotochwilnego ducha karnawału, związanego - zgodnie z tytułem sztu
ki - ze świętem Epifanii (rzymskimi Saturnaliami, podczas których 
panowie i słudzy zamieniali się miejscami, a mężczyżni i kobiety ubrania
mi); o tej porze roku, od niepamiętnych czasów, ludzkość dawała upust 
swej, normalnie stłamszonej, dionizyjskiej naturze, by zakończyć święto 
odrodzona, oczyszczona i gotowa stawiać czoło wyzwaniom codzienności. 
Właśnie to, oraz „błazeński" charakter wyrazistych i barwnych postaci, 

skłoniło nas do zapożyczenia w tej inscenizacji elementów tradycyjnej comedii 
dell' arte - nie tylko, jeśli chodzi o przebieranki (sugerowane przez główny 
wątek sztuki), ale również o rytm, dynamikę oraz - pozornie - natchnioną 

improwizację. 

Jeśli przyjąć, iż w Hamlecie aktorstwo, teatr, błazeństwo i maska są 
środkami ujawniania prawdy, to Wieczór Trzech Króli uznać należy za 
pochwałę aktorstwa jako zawodowego błazeństwa. Przedstawienie rozgrywa
jące się na wielkiej scenie życia jest kierowane przez mądrego błazna, Arlekina
Merkuriusza, którego rola zmienia się, gdy, zależnie od sytuacji, przyjmuje on 
funkcję przewodnika bądź pomocnika aktorów-marionetek. Całość rozgrywa
ją i komentują Pulcinelle, ułomne i w tradycyjnych maskach. Kryją w sobie kar
nawałową tajemnicę cyklicznego spektaklu. Nie rozwiewając nadziei na osiąg
nięcie ostatecznego celu, Wieczór Trzech Króli przedstawia kolejne etapy 
wędrówki po krainie miłości : od zauroczenia, poprzez miłość rozpaczliwą, 

miłość własną, ślepą, śmieszną - wszystko to są różne aspekty szaleństwa, 
które czyni z nas błaznów, a nasze życia wciąga w karnawałowy wir 
- aż po miłość prawdziwą. 

Merkuriusz jako "symbol jednoczcy" 
Basilius Valentinus: Duodecim claves, 1678 r. 

Andrzej Wiśniewski 



Paweł Dobrzycki, Pulcinella, projekt kostiumu. 

Z PIEŚNI MASEK 

Czy znasz weneckie zapusty? 
I w noc, i we dnie, 

Wesołe, szalone, przednie; 
Maska twarz kryje - a kto się pyta 
O sprawy czyje, tego przywita 

Wrzawa, śmiech pusty. 
Żywo, radośnie, 
Skrycie, miłośnie, 

Staruszek Doża, Arlekin młody, 
Dziewczyna hoża szuka osłody; 

Matrony, księża, oszusty 
Swobody. 

A kryte łodzie 
Czernią na wodzie. 
Wrzawa, śmiech pusty; 

Czy znasz weneckie zapusty? 

A. Malczewski, "Maria" . Powieść ukraińska . 

Karnawał wenecki, 1600, Museo Bottacin, Padwa. 



ROMANSE I A W ANSE ROZBITKÓW CZYLI ILIRYJSKIE ZAPUSTY 

Akcja Wieczoru Trzech Króli albo Co zechcecie dzieje się w Ilirii, rządzo
nej przez księcia Orsino. Iliria to dzisiejsza Dalmacja - kraina na 
chorwackim wybrzeżu Adriatyku, położona nieomal vis a vis Wenecji . 

W czasach Szekspira Dalmacja sąsiadowała z posiadłościami 

Habsburgów i z Imperium Otomańskim. W jej najbliższych okolicach zna
jdowały się też terytoria zamorskie Republiki Weneckiej. Dla przestrzennej 
wyobraźni renesansu był to ciągle jeszcze jeden z krańców Europy, której 
granicą wydawała się w tym wypadku zachodnia linia brzegowa Morza 
Weneckiego. 

Z tego wniosek, że Iliria - szekspirowski kraj bajeczny- znajdowała 
się z jednej strony tuż za 11 najbliższym" morzem, z drugiej - na przedpolu 
ostatecznych horyzontów ówczesnego cywilzowanego świata. 

Rytm życia szekspirowskiej Ilirii jest rytmem przypadkowej codzien
ności i życia prywatnego jej władcy oraz znacznych obywateli. Oto ktoś 
kogoś kocha, ktoś kogoś opłakuje, ktoś kimś gardzi, ktoś kogoś za nos 
wodzi, ktoś tam nad miarę biesiaduje, jednego melancholia trawi, drugiego 
tęsknota, trzeciego noszą temperamenty, a czwarty uwierzył w kuszące 
fantasmagorie i będzie musiał to odpokutować. 

Owa codzienność - ceremonialność i celebralność najbanal
niejszego bytowania - czyni wrażenie czegoś profesjonalnie perfekcyjnego, 
kunsztownego i wykoncypowanego, a bohaterowie iliryjskiej historii 
współczesnej dają pozór trupy przebranych aktorów. W Ilirii wszyscy trzy
mają formę, wszyscy coś i kogoś udają, kogoś oszukują, noszą maski, 
woale i przebrania; grają przed sobą i przed innymi, obnoszą z dumą pale
ty i wachlarze swych tożsamości, całe użyteczne zestawy min i ról. Błaznu
ją. Wszyscy błaznują . D_o tego stopnia, że iżby cokolwiek było na serio, 
trzeba wołać zawodowego błazna . 

Błazen-profesjonalista bowiem błaznując - to znaczy robiąc wszys
tko, żeby ukryć swój błazeński zawód - staje się medrcem, filozofem mora
listą, myślicielem, nieledwie ideologiem, przedziwną antynomiczną istotą, 
spełniającą swe powołanie na nieostrej granicy, oddzielającej pola 
kapłaństwa i błazenady. 

W tej aurze powszechnego błaznowania jest coś z epidemii 
szaleństwa i coś z karnawału. Tak przynajmniej pozwala domniemywać 
wspomnienie jednego z ambasadorów sułtana Sulejmana II, który wróci
wszy do Stambułu pisał o karnawale i środzie popielcowej, że /1 w pewnej 
porze roku chrześcijanie dostają wariacyi" i że 11 dopiero jakiś proch sypa
ny im potem w kościołach na głowy leczy takową". Warto przywołać tę 
opinię w momencie, gdy synonimem rytualnego, szalonego czasu 
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A 

zbiorowej uciechy sta ł się - i to powszechnie - karnawał w Rio. Przecież jeszcze nie 
tak dawno czymś absolutnie nie do przebicia i nie do pokonania, czymś w istocie 
niewyobrażalnym w dziedzinie nieokiełznanych ulicznych uciech były „ weneckie 
zapusty". Z szekspirowskiej zaś Ilirii cała jaskrawość arcyteatralnego, weneckiego 
karnawału była widoczna jak na dłoni. Tuż, tuż za wodą ... 

H. C. Selous, ilustracja do Wieczorn Trzech Króli, akt Il 
[w) Dzieła dramatt;czne Williama Szekspira, Warszawa 1877 r. 

Wieczór Trzech Króli odegrano po raz pierwszy ponoć 6 stycznia 
1602, na inaugurację karnawału, zgodnie z tytułem akurat (Twelfth Night) 
we dwunastą noc po Bożym Narodzeniu. Świat na opak wywrócony, 
materializujący lustrzaną rzeczywistość błazeńskiego zwierciadła, świat 

- komiczna parodia świata, porządek antyreguł, antyhierarchii i antysyste
mu - słowem wszystko, co karnawałowe, stawało w swoim zenicie. Gdzieś 
od 6 grudnia, od dnia św. Mikołaja, trwały bowiem niekończące się 

pochody i obchody błaznów, głupców, bezrozumnych, beztroskich, 
niewinnych, szalonych i innych czcicieli - ukrytych i jawnych - oślej głowy. 

Ów czas powszechnego zawieszenia praw i zwyczajów, ten precyzyjnie 
określony w czasie stan wyjątkowy, to w całej kulturze europejskiej 



także czas zalotów i mariaży, czas weselny, jakieś preludium do 
- równie ekstatycznej - wiosny. 

I z tego punktu widzenia Wieczór Trzech Króli - komedia w isto
cie instruktażowa, pouczająca jak wyjść za mąż za cudzoziemskiego 
księcia - jest również utworem w najwyższym stopniu karnawałowym. 

Oto na brzeg księstwa Ilirii, tam gdzie ono jest i do takiego 
jakim ono jest, burza morska wyrzuca młodą i piękną dziewczynę zza 
morza. Zapewne nie od Turków, a więc albo z Republiki Weneckiej, 
albo z ziem habsburskich, albo z któregoś z państewek włoskich. 
Dziewczyna jest tej samej wiary, co obywatele Ilirii, posługuje się też 
tym samym, co oni językiem. Można sądzić, że na długo przed przy
byciem do Ilirii piękna Viola nasłuchała się takich cudów o księciu 
Orsino i tak się nim opętała, że teraz znalazłszy się w kraju swego 
ideału, z miejsca pragnie znaleźć się blisko niego. W tym celu przebiera 
się - rzecz prosta - w męskie suknie i jako Cesario łatwo rozkochuje w 
sobie księcia Ilirii wdziękiem, charakterem i osobowością. Jednocześnie 
oczarowuje swą urodą, także jako Cesario, iliryjską hrabiankę Oliwię -
groźną konkurentkę do ręki Orsina i diademu księżnej pani. Rozróżnie
nie na „oczarowanie" - zstępujące przez oczy - i „miłość", będącą 
owocem poznania umysłu i serca drugiej osoby, wydaje się niedwuz
nacznie podszeptywane przez Szekspira. Viola, oczarowawszy Oliwią, 
zaspokoi jej potrzebę miłości, ofiarowując jej na męża swego bliźnia
czego brata, Sebastiana, który też się szczęśliwie ocalił z odmętów 
morskich na iliryjskim wybrzeżu. W tej sytuacji Orsino, zdradzony 
i odepchnięty przez Oliwię, z całą rozkoszą oczarowuje się . kobiecością 

Violi, którą wcześniej już był pokochał w postaci Cesaria, wstydząc się 
tej szpetnej - jak sądził - słabości . Tak oto Viola zostaje księżną Ilirii, 
a brat jej, Sebastian - iliryjskim hrabią, bo na niego zapewne spadnie 
tytuł zmarłego ojca hrabianki. Brat Oliwii pożegnał się z tym światem 
niedługo po śmierci ojca, pozostawiając siostrę w samotności. 

Oliwia utraciła bliskich, a iliryjska społeczność, podobna - jako 
się rzekło - trupie aktorskiej, została zdekompletowana. W tym 
składzie nie dało się grać historii z akcją. Na opustoszałych miejscach 
pojawiła się oto szczęśliwie para bliźniąt, co było oczywistą korektą 
składu osobowego zespołu Wieczoru Trzech Króli . I na dobrą sprawę, 
tylko zjawienie się w Ilirii pary ludzi identycznych - których nie tylko 
genealogia, ale sam fakt istnienia, to oszałamiająca tajemnica - poz
woliło doprowadzić karnawałową historię do szczęśliwego końca. 
Historię pełną nostalgicznej pogody i pogodnej nostalgii. Historię, co 
się objawiła w teatrze około Świąt Bożego Narodzenia. 

Henn;k Izydor Rogacki 

_, 

Paweł Dobrzycki, błazen Feste, projekt kostiumu. 



ALCHEMIA WIECZORU TRZECH KRÓLI 

Znana i ważna w czasach Szekspira tajemna sztuka alchemii łączy 
zastosowanie prymitywnej wiedzy chemicznej z rozbudowanym syste
mem rytualnych i duchowych ćwiczeń, całość tę wyrażając za pomocą ale
gorycznego języka, pozbawionego jednoznacznych pojęć i stałych reguł. 
W szerokich kręgach niewtajemniczonych krążyła plotka, iż chodzi w niej 
o otrzymanie kamienia filozoficznego, lekarstwa na wszelkie choroby, 
klucza do nieśmiertelności . Celem ezoterycznym była jednak duchowa 
doskonałość. 

Hermafrodyta z uskrzydloną kulą chaosu, siedmioma planetami i smokiem. 
Herbrandt Jamsthaler: Viatorium spagyricum, 1625 r. 

Sposobem osiągnięcia obu celów miało być przemienienie nieszla
chetnego metalu w złoto - kruszec, z racji swej odporności na korozję, 
uważany za najwyższe ucieleśnienie czystości. Sądzono, że tak jak wszel
ka materia posiada wspólną podstawę (tzw. materię pierwszą), podobnie 
i ułomne ciało ludzkie zawiera niezmienną duszę, która może uzyskać 
nieskończoną mądrość i zbawienie. 

Najodpowiedniejszą porą, by rozpocząć Wielkie Przedsięwzięcie była 
wiosna, wówczas to słońce wkraczało w astrologiczny znak Barana, sym
bol materii pierwszej, najistotniejszego składnika alchemicznych ekspery
mentów. Czym naprawdę była materia pierwsza i czy kiedykolwiek ją 
wyodrębniono - nie wiadomo. Z pewnością wielu na poszukiwaniach 
strawiło życie, lecz i tak dane o pozytywnych rezultatach są skąpe i wąt
pliwe. Powiada się, iż pierwszej transmutacji dokonał francuski alchemik 
Nicholas Flamel w 1361 roku; niejaki dr John Dee miał, dostawszy od 
królowej Elżbiety I miedziany garnek, odesłać połowę naczynia zmienioną 
w złoto. 

Upraszczając, można powiedzieć, iż działania alchemiczne dzielą 
się na trzy etapy: 

l. Materia pierwsza była oczyszczana za pomocą Ignis Jnnaturalis 
(tajemnego ognia), który był faktycznie solą kuchenną rozpuszczoną 

w wydestylowanej wiosennej rosie. Produkty tej reakcji umieszczano 
w zapieczętowanym naczyniu, zwanym jajem filozofów, które wkładano 
z kolei do athanora (starożytnego pieca laboratoryjnego) i poddawano 
długiemu procesowi podgrzewania w niezbyt wysokiej temperaturze. 
Wewnątrz jaja materiał rozpadał się na dwa pierwiastki: alchemiczną 
siarkę (słoneczną, gorącą, której przypisywano cechy męskie) oraz 
alchemiczną rtęć (księżycową, chłodną i kobiecą). Pierwiastki alchemiczne 
nie są oczywiście tożsame ze, znanymi nam, pierwiastkami chemicznymi. 
Siarka i rtęć łączyły się następnie, tworząc nową jakość - androgyne, 
symboliczną koniunkcję przeciwieństw. 

2. Proces wykluwania trwał. Androgyn umierał i gnił wytwarzając 
negredo, stałą, czarną, rozkładającą się substancję o powierzchni upstrzonej 
wszystkimi kolorami tęczy. Pod tym gwiaździstym baldachimem negredo 
zmieniało barwę i stawało się albedo (rtęcią filozoficzną) - białą różą, która 
powija czerwonego króla. 

3. Będąc siostrą i matką, biała róża staje się także białą królową 
i bierze sobie za męża czerwonego króla. Ich ciała pochłania ogień miłości, 
z którego płomieni wyłania się dziecko doskonałe - kamień filozofów. Król 
i królowa, radując się, ulatują ku gwiazdom (wyparowują). 

Morał jest tyleż prosty, co uniwersalny. życie, śmierć, odrodzenie, 
zmartwychwstanie - podstawa wszelkiej inicjacji i religijnego rytuału. 
Sama podróż jest równie istotna jak jej cel. Najważniejsze jest silne 
postanowienie. 

Szekspir miał obsesję na punkcie pokuty i odrodzenia, jego dra
maty dobitnie o tym świadczą. Wieczór Trzech Króli nie zawiera 
żadnych oczywistych odniesień do alchemii, ale możemy wysunąć 
pewne propozycje. 



Etap 1. Bliźniaki, Viola i Sebastian, pojawiają się po raz pierwszy 
podczas morskiej katastrofy. Kiedy Sebastian na pewien czas znika, Viola, 
skąpana w słonej wodzie, przybiera androgyniczną postać Cesaria; 
zamknięta w klaustrofobicznej atmosferze dworu Orsina, wystawiona 
zostaje na działanie ognia: beznadziejnej namiętności Orsina dla Oliwii, 
żaru uczuć Oliwii - najpierw do jej zmarłego brata, potem, niestosownie, 
do Cesaria - i wreszcie jej własnej gorącej miłości do Orsina. Violi udaje się 
przetrwać dzięki rtęciowemu (chłodnemu) temperamentowi. 

Etap 2. Sebastiana widzimy najpierw, gdy ukrywał się pod imie
niem Rodrigo i dopiero potem ujawnia swą prawdziwą tożsamość. Z jego 
późniejszych poczynań z Sir Tobiaszem i Sir Andrzejem wnioskujemy, 
iż jego temperament jest siarkowy (gorący). Drugi etap kończy się, 

gdy zakochuje się on w Oliwii, stając się w ten sposób czerwonym królem, 
bratem i odpowiednikiem białej królowej, Violi. 

Etap 3. To prowadzi do etapu trzeciego i potrójnego połączenia. 
Spotkanie bliźniąt, mężczyzny i kobiety, siarki i rtęci można porównać do 
11kamienia filozofów", magicznego katalizatora, dzięki któremu Viola 
może powrócić do swej kobiecej osobowości i zrealizować swą miłość do 
Orsina. Dwie fałszywe miłości (Orsina do Oliwii i Oliwii do Cesaria) 
przemienione zostają w prawdziwą miłość i małżeńskie szczęście. 

Ostatnie słowo należy oczywiście do Feste. To wszystko tylko 
bajka i zmyślenie - w rzeczywistym świecie nadal szaleją burze, nadal pada 
deszcz. A Wielkie Przedsięwzięcie wciąż czeka. 

Vi Marriott,tl. Witold Hensel 

Alegoria psychicznego zjednoczenia przeciwieństw w sztuce alchemicznej. 
Rosarium philosophorum, 1550 r. 

ANDRZEJ WIŚNIEWSKI - znany jako Andrew Visnevski - ceniony 
reżyser angielski polskiego pochodzenia, po dwudziestu paru latach przyjechał do 
ojczyzny, by na zaproszenie dyrekcji Teatru Na Woli wyreżyserować Wieczór 
Trzech Króli . 

Urodzony w 1953 r. w Rzymie, większą część dzieciństwa spędził 

w Londynie, ale do szkoły średniej chodził w Polsce. Ukończył Central School of 
Speech and Drama i w 1976 r. został zaangażowany do zespołu Young Vie 
w Londynie, kierowanym przez Franka Dunlopa, który wkrótce młodego aktora 
uczynił swoim asystentem. W końcu 1978 r. Andrzej Wiśniewski założył The 
Cherub Company, którą tworzy grupa młodych, ambitnych aktorów, scenografów 
i kompozytorów. Ich celem stała się nie tylko praca nad rozwojem indywidualnego 
języka teatralnego, ale też nad własną interpretacją klasyki i promocją 

wartościowych sztuk współczesnych. 
Pierwsza inscenizacja - życie snem Calderona - była zarazem pierwszym 

wielkim sukcesem młodego zespołu i reżysera. 11Time Out" porównywał stronę 
wizualną przedstawienia do rysunków Picassa; z kolei „Financial Times" wskazy
wał na ich działalność pionierską, nowe odkrycie hiszpańskiego renesansu 
i niezwykłą umiejętność oddania jego atmosfery. 

The Cherub Company ma już za sobą ponad 30 premier, z których siedem 
odbyło się na festiwalu edynburskim (w 1980 Proces wg Kafki zdobył nagrodę 
Edinburgh Fringe First Award) . Ma za sobą 8 tournees po Wielkiej Brytanii oraz 
w 13 krajach na 3 kontynentach; m.in. na zlecenie British Council z Wieczorem 
Trzech Króli w Belgii, Holandii, Niemczech, Pakistanie, Iraku, Egipcie, Etipoii, 
Sudanie i Zimbabwe. 

W trosce o jak najwyższy poziom profesjonalizmu wśród młodych 
aktorów The Cherub Company stworzyła w 1995 r. interesujący projekt THEATRE 
ALIVE! - cykl warsztatów dla absolwentów szkół teatralnych. 

Bolesław Rawski, Paweł Dobrzycki i Andrzej Wiśniewski w siedzibie The Cherub Company 
Londyn 1998 r. 



DziałalJ10ść edukacyjna jest ważną częśc ią biografii artystycznej Andrzeja 
Wiśniewskiego, zaowocowa ła też wieloma ciekawymi spektaklami oraz kursami w Royal 
Academy of Dramatic Arts oraz innych akademiach teatralnych w Londynie. W 1998 
wykładał w St. Catherine's College w Cambridge, a w latach 1996 - 99 w King's College na 
University of London. 

Jednocześnie artysta realizuje przedstawienia w różnych teatrach w Londynie i za 
granicą, m.in. w latach 1986-88 w Amsterdamie przygotował europejską prapremierę sztuki 
Richarda Harrisa Stepping Out oraz Dozorcę Pintera. 
Od 1988 r. współpracuje z wybitnym aktorem greckim średniego pokolenia, Jorgosem 
Kimoulisem, który kreował w przedstawieniach Wiśniewskiego Makbeta (The Greek 
Contemporary Theatre, Ateny 1995. Muzykę do tego przedstawienia skomponował Mikis 
Theodorakis) i dwukrotnie Hamleta: w 1988 r. w Salonikach (The National Theatre 
of Northern Greece) i w 1998 w Atenach (The Contemporary Theatre). Współtwórcami tej 
ostatniej scenicznej wersji dzieła Szekspira byli - podobnie jak u nas - znakomici i dobrze nam 
znani artyści polscy, rodem z Krakowa: scenograf Paweł Dobrzycki i kompozytor Bolesław 
Rawski. 

W dorobku Andrzeja Wiśniewskiego (78 premier) dominują inscenizacje sztuk 
Szekspira. Oprócz wspomnianych już do najważniejszych na leżą: Romeo i Julia (Young Vie, 
Londyn 1982), Sen nocy letniej, (1990), Antoniusz i Kleopatra (]996 - oba jako przedstawienia 
dyplomowe). Dzięki swym nowatorskim interpretacjom przypomniał też twórczość 
Webstera, Merimeego, de Ghelderode, Kafki, Pirandelła, Lorki i odkrył interesującą femi
nistkę angie lską z XVII wieku, Aphre Behn. 

Ma również na swoim koncie sukcesy artystyczne w promowaniu kultury polskiej 
- angielskie prapremiery Pułapki (1991) i Białego małżeństwa (1994) Różewicza a także Niemców 
Kruczkowskiego (pt. Reunion in Genthin) we własnym przekładzie i adaptacji, przygotowane 
z adeptami Arts Educationał Schools, prezentowane na scenie New End Theatre. W tym 
samym teatrze wystawił monodram Anny Marii Grabani Maria o Marii Jasnorzewskiej
Pawłikowskiej. „Premiera Marii w teatrze angielskim była szczególnym wydarzeniem. Po raz 
pierwszy bodajże w historii polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii wystawiono polską sztukę 
napisaną i w ca łości zrealizowaną w Anglii. Do sukcesu przyczynil się również fakt, że wys
tąpiła w niej wielka Fenella Fielding. Tak więc przez ponad trzy tygodnie New End Theatre 
pękał w szwach." - pisał Lesław Bobka, recenzent londyńskiego „Dziennika Polskiego" . 

Wyreżyserowany przez Andrzeja Wiśniewskiego spektakl Pamiętnika znalezionego 
w Saragossie Jana Potockiego w adaptacji Vi Marriott był grany przez trzy tygodnie na 
Edinburgh Festival Fringe w 1997 r, zosta ł wysoko oceniony przez krytykę i nominowany do 
tytułu „Przedstawienia dnia" i „Przedstawienia tygodnia". 

O twórczości Andrzeja Wiśniewskiego pisała dr Ewa Czaplińska: „Każdy jego 
spektakl ujawnia swoisty panteatralizm reżysera, a niezwykłość tej propozycji polega chyba 
właśnie na teatralnym odświeżeniu klasyki, na jej alternatywnym obrazie. Przedstawienia te 
są widowiskami odmiennymi od tradycyjnych angielskich dialogów na scenie. Wiśniewski 
buduje spektakle przede wszystkim dynamicznym ruchem, muzyką [„.] i kolorem; połączone 
w plastyczną ca łość tworzą rozpoznawalny styl The Cherub Company." „Czas kultury" 1995, 
nr 5-6.) 

Jego indywidualny styl, ekspresyjny język zawdzięcza wiele fascynacji formami 
teatru popularnego, takimi jak maskarada, commedia dell' arte, ale też osiągnięciami sztuki pol
skiej. Na kształtowanie się jego wrażliwości artystycznej silny wpływ wywarły przedsta
wienia Konrada Swinarskiego, Józefa Szajny i Tadeusza Kantora. 

Wprawdzie jeżdżąc po świecie z przedstawieniami The Cherub Company 
i reżyserując, Andrzej Wiśniewski jest „ambasadorem kultury brytyjskiej", dla nas jednak jest 
również „ambasadorem kultury polskiej". 
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William Szekspir 

Wieczór Trzech Króli albo Co zechcecie 
(Twelfth Night or What You Will) 

prze kład - Stanisław Barańczak 

Druga piosenka Festc w pierwszej częś ci przedstawienia 
przekład - :\1aciej Słomczyński 

Intermedia 
Henry Wotton: Tli e B11rni11g of the First Cło/Je Tileatre 

(0 sp 11łe 11i11 Teatrn Cło/J e), fragment listu do Edmunda Bacona, 1613. 
John Dekker: C111/'s Homvook, fragment The Frnits of Pl nys 

przek ład - Jan Hensel 

obsada 
Blaze11 Feste - Marcin Kocela 

Orsi110, Marysia, S tra żuik-Karol Wróblewski 
Dworza 11i11 C11rio, Pau Tobiasz C:kawka - Lech Łotocki 

Dworza11i11 V11lmti110, Ma lvolio - Michał Breitenwald 
Viola - Joanna Szurmiej 

Oliwia, Pa11 A11drzej C/111dogrva -Cynthia Kaszyń s ka 

Seliasti1111 - Marci n Chochlew 
Błazen Fes te gra również role: Kapitaua, A11to11ia, Fa/Jia1111 i Ksirdza 

reżyse ria 

Andrzej Wiśniewski 
sce nografia 

Paweł Dobrzycki 
muzyka 

Bolesław Rawski 
asystent reżysera 

Joanna Szurmiej 
asystent scenogr.1fa 

Zofia Przyboś - Olewicz 
światło 

Andrzej Król 
d żwi~k 

Ewa Zatońska-Skrzecz 
inspicjent 

Beata Jakubowska-Nieśmiałek 

Podczas przerwy w foyer błazen Feste jako Ksiądz Tapas wygłosi kazanie 
Na poilyliel aktoro111, tea tro111 i wid:o111 

Premiera - 27 stycznia 2000 


