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Słfek§antfer 'Dumas ''<ff z ei 1tlUSZ C.źeteroWie '' 1(pger_Pra::!Z~:tra:J:~~ :J ~ scewgrafia -Afafgorzata 'Bufania 
Komedia c,., {o „„„ c. cfwreografia -Ju{ian J{asiej muzyk_a - 'WaUemar !JWcfify 
w reżyserii Jac~a {j 7TUJa premiera 22 stycznia 1998 asystenfreżysera -Zbigniew Waf.eryś 

Jego 'l(Jó[ewsl(a Afosć 
Lucfwil( XIII 
ZBIGNIEW DROZD ~ 
Luawik._ XIII wzrasta{ na u6o
czu, w otoczeniu garstki awo
rzan cf.zie(qcgch jego upoao6ania. 
Mia{ wufgame gusty i 6yf cńoro6fiwie 
sk_qpg. Przearzeźnianie umiera-~ 
jqcgch uważa{ za najfepszq za-
6awę. Popieral choć niechętnie, 

k_aragnafa 2\.icfte.[ieu. Wszgscg 
wiecf.ziefi, że nie Ks;cńa /(rófowej 
i żyją w separacji. Mia{ przyja
ció[kj i przyjaciefa ... .9łbg na świat 
przyszedf jego sgn trze6a bgfo użgć 
spisk_u, w Którym uczestniczg[i 
nmisi, zaKs;nnice, spoWiea
nik._, a nawet jego przgja
cief. Lecz może naj6anfziej aecgau-
jqca bgfa gwaftowna 6urza, Rfóra 
zmusiła LuawiK.._a XI I I ao spędżenia nocy 
w Luwrze. 

'l(awa[er cf' Jl.rf agnan 
MICHAL KUZMA 

Jej 'l(Jó[ewsl(a Mosć 
Jl.n na Jl.us tria cz !(a 

JOLANTA OSTROMJł(:KA 

'l(Jó[owa Ylnna miafa tyfk_o tyfe rozumu, 
że6g nie wgaawać sif-gfup iq tym, 

Rf órzg jej nie zna[i. Wg a ano jq za mqż, 
.gag miafa trzgnaście [at. Jej synowie 

przgszfi na świat, gag miafa 
trzgcf.zieści sześć i trzgcf.zie
ści osiem [at. 'Bgfa wgsok_a, 
pufcfma. Miafa pięk_ne ręce. 

'Uważano jq za jeanq z najpif,k_
niejszgch k_o6iet epoKJ. 

Lu6ifa stroje i byfa fak_oma. 
Oaebrafa świetne wgcńowanie i miafa 

'l(arcf ynaf 2?jc/ie[ieu 
ANDRZEJ .SZUBSKI 

W owym czasie mia{ cztercf.zieści fat. 
Poa/(ręcone wqsg, 6róak.ę w szpic, 
k.ędżierzawe wfosg, surowe oczg, 
sępi nos, zfowrogi uśmiech i ostry 
gfos. Purpurowa sutanna potęgo-

wała to niesamowite wrażenie. 
Jden z najwięk_szgch mężów 

~ / stanu 6gf znienawufzony 
~ przez wspófczesngch. 

9{ie waha{ sif- wgstqpić 
przeciW spisk_ujqcgm 

czfonKs;m rodżing 
/(róf.ewskjej. W imię racji sta
nu przerwa{ romans /(rófowej 
Ylnny, rozgromił fiugenotów, 

aobre maniery. w pofityce 
pozostawiona sama sobie 

6gfa oaważna, Wi
cftrzgciefsk_a i nieostroż

na. (j fośnym ecfte.m 
oa6if SŹf- W 'Europie niespef
niong romans z Ylng[ik._iem, 

opoaa-tKs;waf chfopów i nę/(af /(rófe
; i · wsl(ich intemfentów [iczngmi Ks;ntrofa

w• '"' mi. Jego przeawczesna śmierć wywofa
fa raaość Wśróa (urf u, ~iqżęta ściqgafi 

na awór RrófeuJskj. 

-.... 

Wyobraźmy so6ie osienmastof.etniego 

„ - · ~if-ciem 'Buc/(ingńam. 'l(Jes tej 
\~1lld ~' historii pofożgf czujng minister 

,,_~ c:,a! 2\.icfte.[ieu, co pogfębifo jeszcze urazę 
--~ ./ .9Lnny ao X:pragnafa i zb[iżyfo ao obozu Jego wyso/(ość 

r. r 



w !(a/tanie ongi granatowym. 'Twarz ogorzafa1 1 
wystające !(ości poficzk!Jwe1 ozna/(a przebiegfości1 · 
potężne szczękj,1 po KJóT!Jch rozpoz
nasz (jask!Jńczyl(a nawet be,z be
retu. 'J{asz mfocfzieniec ma beret 
z czymś w rotfzaju pióra. 
Ja!( na poarost!(a zbyt auży; 

zbyt maf}; ja/( na mężczyznę. 
Posiaaa wierz cfwwca1 /(Jóiy 
nie może nie zwrócić uwagi: 
k!Jnifc [iczący sobie [at awanaście 
[ub czterna.5cie1 żóftej maści1 zgofa 
6e-z wfosów w ogonie1 z gruaami __ 
zgorzefinoW!Jmi na nogach. Cfwć trzyma gfowę ~ 
niżej k!J[an; ro6i osiem mu cfziennie. 'J{iestety oso6[iwa 
sierść i cfióa k1Y}Cf tal( wy6orne z afef!j Wierzcfwwca1 
że w czasach1 l(ieay wszyscy znają się na k!Jniach 
zjawienie się rzeczonego rumal(a wywiera wie[
l(ie1 a[e nie najfepsze wrażenie. fJJon 'l(icfwt 
aosiaaajqcy tego nowego 2?.psynanta z wie się 
a'.filrtagnan. 

1(oza 
~ ŻYWE STWORZENIE 

Jeayne w tej historii nie an
gażujące się w intiy
~· gi i pofif!j~1 fecz 

-~ biorące rzeczy takj-
mi ja/(imi sq. 

w~~~~~ . 
Bartosz i Błażej Krawczyszynowie, Piotr Misek, Juliusz Wyrwas 

Inspicjent i suffer - Jolanta Naczyńska 

Kierownik Techniczny Henryk Kurzyd.ło Zastępcy Kierownika Technicznego Wiktor Krysiak, 
Kazimierz Rawski Brygadier Sceny Mieczysław Gracz Montażyści Mirosław Pawłowicz, 

Roman Sterna, Adam Wierzbicki Światło Władysław Sajda, Włodzimierz Kazimierczyk 

.n.~„ ~-~-.n. ruuu.ą.a~„ .a..n..n; 

9vfi[aay ae 'Winter 
MARZENA KIPIEL-SZTUKA 

Lora ae 'Winter 
DARIUSZ SOSIŃSKI 

1(apitan ae 'Trevi[[e 
ANITA PODDĘBNIAK 

.91.tos 
DARIUSZ SOSIŃSKI 

Portos 
PRZEMYSLAW KAPSA 

Jł.ramis 

TOMASZ SOBCZAK 

'Boistracy 
MARZENA KIPIEL-SZTUKA 

Jira6ia ae 2(ocliefort 
ZBIGNIEW WALERYŚ 

Jussac 
JANUSZ CHABIOR 

qwarazista 
TOMASZ SOBCZAK 

Pani r.Bonacieu~ 
KATARZYNA MATERNOWSKA 

_oraz ci sami JaR...o: [uti; mężowie 
Afi[aay etc. 

Dźwięk Józef Dąbrowski Kostiumy Maria Nestorowska, Anna Szarzyńska, Stefan Jankowski 
Malarze Inez Wersocka, Józef Wojewódzki Rekwizy tor Adam Wierzbicki Charak teryzacja Gertrud.a 
Olszlegier Garder obiane Janina Ryske, Dorota Bliszczyk Koordynator Pracy Artystycznej Monika 

Wójtowicz Kier ownik Działu Marketingu Krystyna Stelmach 

Centrum Sztuki - Teatr Dramatyczny w Legnicy, Rynek 39 
Sekretariat: 52-29-48 Tel./fax 56-52-38 Centrala: 56-52-28, 55-08-61 
Marketing: 52-58-50, 56-06-14 

Dyrektor Jacek Głomb 
Zastępca Dyrektora Piotr Dziarnowski 

Redakcja pr ogramu Wiesław Paszkowski Opr acowanie graficzne Maria H. Antoniak 
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