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Jagoda Hernik Spalińska 

Trzej Królowie albo Trzej Jeźdźcy Apo'kaUpsy 

Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie 
Shakespeare'a powstał u schyłku pa
nowania Elżbiety I, czasu bezwzględ
ności i przemocy, ostatecznej i krwawej 
transformacji kraju katolickiego w pro
testancki. Takie okresy w życiu społe
czeństw wywołują poważne zaburzenia 
w osobowościach swych obywateli. Po 
doświadczeniach codziennej przemocy 
w wielkiej skali, do jakiej dochodzi przy 
tego typu przemianach, nic już nigdy 
nie jest takie samo. Sztuka Shakespe
are'a taki czas zmiany władzy i tożsa
mości pokazuje. Pod pozorem historii 
o miłości opowiada o gwałcie fizycznym 
i psychicznym w mitycznej Ilirii. Ilirii, 
którą może być Londyn na przełomie 
XVI i XVll wieku, gdy sztuka powstała, 
ale może to być też każde inne miejsce 
doświadczone wewnętrzną wojną. Jest 
to historia o bezwzględnym dążeniu 
do władzy i pieniędzy. Viola i Sebastian 
- najsłynniejsze teatralne rodzeństwo, 
uosobienie miłosnej niewinności - to 
wraz z Kapitanem lucyferyczne trio, 
które przybywa do miasta, by je przejąć 
w swoje władanie. Ich droga wiedzie 
przez dwory najbogatszych i najbardziej 
wpływowych osób- księcia Orsina i Oli
vii , bogatej dziedziczki. Viola, Sebastian 
i Kapitan to królowie samozwańczy, i jak 
to pozbawieni skrupułów uzurpatorzy
krańcowo skuteczni. 

tekst dedykowany J.C. 

Ewangeliczni Trzej Królowie - goście 
nowo narodzonego Jezusa - prowadze
ni przez gwiazdę betlejemską przynoszą 
mirrę, kadzidło i złoto zbawicielowi świa
ta . Trzech Króli Shakespeare' a prowadzi 
- wedle słów Sebastiana -„zła gwiazda''. 
i też tylko zło mają do zaoferowania. Każda 
ich aktywność katalizuje zło, które tkwiło 
uśpione w mieszkańcach Ilirii. Ci Trzej Kró
lowie to raczej Trzech Jeźdźców Apokalipsy. 
„Apokalipsa" przecież znaczy„zdjęcie zasło
ny". Ten symboliczny akt poprzedzony jest 
działaniem czysto fizycznym, gdy Olivia od
krywa twarz przed Violą. Ale ta prawdziwa 
zasłona spada jak zawsze niepostrzeżenie. 

Rola Violi w Wieczorze Trzech Króli ... dla 
aktorki, to jak Hamlet dla aktora. Rola - ma
rzenie, możliwość pokazania swoich możli
wości, ale też potwierdzenie już osiągniętej 
pozycji. XX wiek, zdominowany dyskursem 
genderowym, w postaci Violi odnalazł 
summę swych fascynacji: chwiejną tożsa
mość seksualną, płeć kulturową, pytanie 
o podmiot i o stosunki władzy. Popatrzmy 
na Wieczór Trzech Króli ... , starając się uznać 
temat genderowy za w miarę wyczerpany, 
szukajmy nowych inspiracji w tekście Sha
kespeare'a. Pierwsze co rzuca się w oczy to, 
że Viola nie jest postacią numer jeden tej 
historii, lecz Olivia. To o nią - a raczej o jej 
majątek- toczy się gra. 

Anglia czasów Shakespeare'a nie różniła się zbytnio pod względem sytuacji kobiet 
od Grecji Sofoklesa. Kobieta nie funkcjonowała prawnie i społecznie jako samodzielny 
podmiot. Pozbawiona podstawowych praw obywatelskich zdana była na decyzje podej
mowane w jej imieniu i dla jej dobra, przez kolejnych mężczyzn w jej życiu: ojca, brata, 
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męża. Pikanterii temu zjawisku dodawał fakt. że w trakcie XVI stulecia Anglia miała na 
tronie trzy kobiety: Marię I Tudor, Elżbietę I oraz- przez kilka dni- nieszczęsną Lady Jane 
Grey. Nic jednak tak dobrze jak ten fakt nie ilustruje zasady, że najgorliwszymi strażni
kami patriarchatu są kobiety. Rządy kobiet w Anglii usztywniły raczej jego pragmatyzm 
niż go wzbogaciły o - emocjonalny i uczuciowy - aspekt chtoniczny. I mimo że, każda 
królowa działała w imię innej religii, Maria - katolicyzmu, Elżbieta - protestantyzmu, to 
jednak obie strzegły tego samego porządku hierarchii i podziału. Społeczeństwo Anglii 
zaś podzielone było w tym okresie nie tylko kastowo, ale również płciowo. W obrębie 
wyznaczonym płcią toczyło się życie codzienne, przerywane tylko koniecznością prze
dłużania gatunku, co nie jest tu eufemizmem, lecz akurat bardzo precyzyjnym oddaniem 
tego, jaką rolę pełnił stosunek płciowy między kobietą a mężczyzną. Podział ten dotyczył 
zwłaszcza elit. Wpływ społeczny i obyczajowy sprawiał, że seks między kobietą a męż
czyzną w tej grupie społecznej pozbawiany był elementu romantycznego czy też nawet 
erotycznego. Istotne uczucia, tak przyjaźni jak i namiętności, dotyczyły tylko jednej 
płci - męskiej . Różnicę między„miłością mężczyzn" a „miłością kobiet" opisuje w sztuce 
Shakespeare' a przedstawiciel najwyższej warstwy, książę Orsino: „miłości kobiet nie da 
porównać się z miłością mężczyzn. Ich miłość to apetyt tylko, dotyka podniebienia, nie 
zżera wątroby, nie sprawia, że rzygasz, masz mdłości, konasz"(ll, 4). Co innego niższe 
warstwy, tam stosunki kobiet z mężczyznami były na porządku zarówno nocnym, jak 
i dziennym. Jednak estetyzacja seksu, z jaką mamy do czynienia w elitach, wyklucza 
podporządkowany prozaicznej potrzebie gatunkowej heteroseksualizm. Zasadę tę 
pokazuje podział klas społecznych w Wieczorze Trzech Króli ... - elity są zorientowane 
na własną płeć, a jeśli ktoś woli płeć przeciwną spada do plebsu - jak sir Tobiasz, który 
z urodzenia nie był gorszy od Oliwii, jednak heteroseksualna osobowość doprowadziła 
go do zdeklasowania i ożenił się z pokojówką swej siostrzenicy. 

Same popędy erotyczne jednak nie 
wystarczą do osiągnięcia powodzenia 
socjalno-ekonomicznego. Dopiero trak
towane utylitarnie służą do zdobycia ma
jątku - zwykle cudzego. Majątku, który 
jest niezbędny do podniesienia statusu 
społecznego. Za tę stronę ludzkiej ułom
ności zwyczajowo w Wieczorze Trzech 
Króli ... odpowiadał Malvolio - intendent 
Olivii. Jednak nie sposób nie zauważyć, 
że wzmocnienie swej pozycji planuje tam 
więcej osób- oprócz Malvolia robi to Ma
ria, pokojowa Olivii. Jej dwuznaczne sto
sunki zarówno z panią, jak i z Malvoliem 
i Tobiaszem oparte są na pragmatycznym 
poszukiwaniu oparcia finansowego. Po
dobnie postępuje Curio, sługa Orsina. 

Innych motywuje proste zdobycie pie
niędzy Olivii na konkretne cele . Skok 
na kasę planuje Orsino, którego dwór 
pełen pięknych chłopców zapewne 
jest kosztowny w utrzymaniu, a poślu
bienie nagle osieroconej sąsiadki daje 
szansę na szybkie przejęcie jej majątku 
i„brudnych lądów". Jako worek bez dna 
traktuje dziedzictwo Olivii jej wuj, sir 
Tobiasz. I nie o pozycję społeczną mu 
chodzi, lecz tylko o wygodne życie na 
cudzy koszt. Zainteresowany pieniędz
mi Olivii jest oczywiście też kompan To
biasza, Andrzej Wymoczek. Stara się o jej 
względy, ale nie zauważa, iż sam stal się 
sponsorem jej wuja. Malvolio- najmniej 
zorientowany finansowo - obdarzony 
w miarę dobrym, mieszczańskim czy 
kupieckim pochodzeniem, skupia się na 
próbie wejścia do establishmentu. 
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I zwycięscy w tym turnieju -Viola, jej brat Sebastian i Kapitan. Potrzebują pieniędzy 
Olivii do odbudowania majątku i statusu, ewidentnie stracili je w ojczystym kraju, czego 
efektem było wygnanie ich na statku, który rozbił się w pobliżu Ilirii. 

Wszyscy więc polują na Olivię-„kró
lewski to sport" - powodzenie w tej grze 
oznacza bogactwo i prestiż do końca 
życia . Zaledwie trzy osoby mają inne 
motywacje niż przejęcie majątku Olivii. 
To po pierwsze sama Olivia . Pewnie by
łaby rada swe dobra zachować, jako że 
cieszy się nimi od niedawna, jednakjej 
podstawowym celem jest wykorzysta 
nie niezależności, zdobytej dzięki po
dwójnej śmierci w rodzinie. Ma szansę 
zadecydowania o własnym losie, czyli 
samodzielnego wybrania towarzysza 
życia. Szuka, nie widząc, że ten, którego 
szuka, jest tuż obok. Za tę ślepotę serca 
zapłaci sprawiedliwą cenę. 

Pieniądze Olivii nic nie znaczą dla Antonia. 
Wykorzystany przez pięknego Sebastiana 
finansowo i emocjonalnie, a następnie po
rzucony, pragnie go nadal, chory z miłości 
i uzależnienia. Najbardziej niejednoznaczne 
motywacje ma pajac Feste służący u Olivii , 
ale bywający również u Orsina. Jego cele 
wydają się być bardziej złożone niż mate
rialne potrzeby, czy emocjonalno-fizyczne 
uzależnienie, choć oba te elementy oczywi
ście występują również u niego - jak u każ
dego człowieka . Nie są to jednak główne 
popędy błazna, mamy bowiem tu do czy
nienia z najbardziej złożoną osobowością 
w grupie, obdarzoną w przeciwieństwie 
do całej reszty, walorami etycznymi, bo on 
jeden nie myśli tylko o sobie. 

Tak więc na dwanaście osób w sztuce tylko jedna ma - być może- jakieś nieosobiste, 
niepartykularne cele. To dokładne przeciwieństwo archetypowej dwunastki z jednym 
zdrajcą. To obraz społeczeństwa w rozpadzie. Obraz spustoszenia moralnego i psychicz
nego do jakiego przyczyniły się zapewne trudne warunki i brutalizacja życia społeczne
go. Moment, który zobaczymy w sztuce Shakespeare' a to moment zmiany. 

By w społeczności powstał ferment, prowadzący do przełomu , obnażenia i wyzwole
nia tego, co ukryte albo stłumione, zwykle potrzeby jest katalizator w postaci Obcego. 
Do Ilirii przybywa aż trzech obcych - Viola, Sebastian, Kapitan . Rozpoczynają swą grę 
o wszystko, swój wieczór trzech króli. I tak jak w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułha
kowa, czy tak jak w Zwycięstwie Josepha Conrada, grupa przybyszy zmienia zastany 
porządek, podporządkowuje sobie przestrzeń i ludzi. Pojawienie się diabelskiej grupy 
Wolanda wśród ludzi uwięzionych w systemie nieludzkiego zniewolenia weryfikuje ich 
człowieczeństwo. Podobnie dzieje się w równoległym wątku powieści, gdzie obcym 
w Judei jest Bóg, Jezus. 

W Zwycięstwie Conrada na wyspę Axela Heysta przypływa pan Jones, jego sekretarz 
Martin Ricardo i zwierzęcy Pedro. Są nosicielami tak bardzo ludzkich -że aż nieludzkich 
- słabości, wad i uzależnień . To Lucyfer, Grzech i $mierć. I choć Axel Heyst i jego żona 
Lena w wyniku tej interwencji tracą życie, to jednak Conrad nie bez powodu zatytuło

wał swą powieść Zwycięstwo . 
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Czy sztukę Shakespeare'a o przybyciu trzech króli do Ilirii można nazwać Wieczór 
Trzech Króli albo Zwycięstwo? Czy raczej jest to nadal Wieczór Trzech Króli albo Co Chce
cie? A jeśli to drugie, to czy w obliczu najazdu ciemnych sił o zmierzchu wystarczy tylko 
chcieć? A jeśli tak, to czego? 

Czego trzeba chcieć, by odnieść zwycięstwo, gdy nadejdzie czas apokalipsy? 
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Monolog Olivii 

P rzybyli do miasta we troje. 
Trzej Królowie. 
Lucyfer, Grzech i Śmierć. 

Ja byłam wreszcie wolna . 
Ojciec umarł 
Brat, brat-ojciec, brat-mąż też umarł 
Wszystko w moich rękach 
Wiedziałam 

Czekają tylko by mnie dorwać 
Orsino i jego chłopcy 
Tobiasz i jego worek bez dna 
Maria - ze swoimi ambicjami 
Malvolio - piękny głupiec 
to by mi nie przeszkadza/o, ale on nie pragnął mnie 
on pragnął siebie, on chciał do raju wziąć siebie 
nie mnie 
gdyby chciał mnie wziąć do raju 
wszystko bym mu wybaczyła 
i to że piękny 
i to że głupi 
zapłacił swą cenę - za późno 
Inaczej mój najdroższy Feste 
Feste - on chciał mojego raju 
nigdy nie byłam tak szczęśliwa jak w te noce z Feste 
dlaczego nie byłam w stanie nie tylko go brać ale i oddać 
mu siebie 
takjak należało, do końca , mimo wszystko 
nie byłam - słabość 

I wtedy przyjechali oni 
Trzej Królowie 
Lucyfer Grzech i Śmierć 
czego chce Lucyfer 
czego chce Grzech 
czego chce Śmierć 
mnie 
mnie 
mnie 

Uwiódł mnie więc Grzech 
oddałam się Lucyferowi 
zostałam ze Śmiercią 
Viola 
Sebastian 
Kapitan 

Trzej Królowie 
rządzą więc moim życiem 

Dlaczego to do czego szykujemy się całe zycie 
w końcu nie przychodzi 
Dlaczego zamiast tego przyszli oni 

A może to wszystko mi się tylko śniło 
wydawało 

nie wiem 
Ale wiem, że będę umierała płacząc. 

<ł i 13 
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Albrecht Di.irer, Czterej jeźdźcy Apokalipsy 
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VIOLA 
Radzę, żebyśmy zostali sami. Nie przychodzę z wojną. Mam gałązkę oliwną. W ręku. 
Cały jestem pokojem. 

OLIVIA 
Ale zacząłeś dość ostro. Kim jesteś i czego chcesz? 

VIOLA 
Kim jestem i czego chcę, jest taką tajemnicą, jak niepokalane poczęcie. Tylko dla 
twoich uszu, madonno. Z innymi uszami to profanacja. 

OLIVIA 
Zostawcie nas samych. Posłucham tych objawień. Proszę o kazanie. 

VIOLA 
Najczystsza panienko ... 

OLIVIA 
Słuszna doktryna i dużo by o tym gadać. O czym jest kazanie? 

VIOLA 
O domu pana Orsina. 

OUVIA 
Który to rozdział? Orsino 16.22.? 

VIOLA 
Orsino 1.1 . 

OLIVIA 
To już czytałam, to są herezje. Coś jeszcze? 

VIOLA 
Dobra panienko, pokaż mi swoją twarz. 

VIOLA 

OLIVIA 
A czy ty masz uprawnienia od swojego pana, żeby negocjować z moją twarzą? 
To nie należy do kazania, ale podniesiemy tę kurtynę i pokażemy ten obraz. 
Spójrz na tę, która była i jest. Czy dobrze zrobiony? 

Zrobiony świetnie, jeśli to dzieło Boga. 

OLIVIA 
Zostanie na zawsze. Przetrwa każdy sztorm. 
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Mihoko Suzuki 

Płeć, klasa i ideologia formy komediowej 

w Wieczorze Trzech Króli albo Co Chcecie 

[ ••• ] Komedie Shakespeare'a ze swym rozpoznawalnym Elżbietańskim tłem - nawet 
jeśli wiele z nich osadzonych było we Włoszech - i zogniskowaniem na zaprowadzenie 
społecznej harmonii, co symbolizują wieńczące je śluby, wydają się szczególnie zdat
nym narzędziem, poprzez które ukazać i przepracować można społeczne niepokoje 
publiczności. 

Elżbietańscy kronikarze porządku społecznego, tacy jak sir Thomas Smith i William Har
rison, zwracali uwagę na nietrwałość relacji pomiędzy przedstawicielami różnych płci, 
jak i stopni, kategorii i klas. Już długotrwały okres panowania Elżbiety oraz jej sprzeciw 
wobec zawarcia związku małżeńskiego poddały w wątpliwość- przynamniej w wyż
szych sferach - patriarchalne podporządkowanie kobiet. Przestrach przed buntowniczy
mi żonami znajdował swoje ujście w anonimowych reprezentacjach scenicznych, takich 
jakArden z Faversham czy Przestroga dla pięknych kobiet. W sztukach tych nieposłuszne 
żony mordują swych mężów, zawierając przymierze z ambitnymi mężczyznami, którzy 
nie chcą przystawać na swe klasowe pozycje w porządku społecznym. W przeciwień
stwie do tragedii, śmiało dramatyzujących konsekwencje buntu żon i parweniuszy, 
komediowa forma[ ... ] Wieczoru Trzech Króli„. pozwoliła Shakespeare'owi na trzymanie 
tych zaburzeń w ryzach. Dramat nie niesie w sobie ładunku destrukcyjnego społecznie, 
co forma tragiczna wymusiła na Otellu, późniejszym przepisaniu Wiele hałasu o nic. 

Doskonała Królowa, towarzyskie żony i porządek społeczny 

Wymownym jest, iż pomimo statusu Elżbiety jako czczonej i idealizowanej monar
chini sir Thomas Smith, pierwszy Królewski Profesor Prawa Cambridge i francuski 
ambasador królowej, odmawiał kobietom zdolności rządzenia. Swój„opis Anglii'; De 
Republica Anglorum, napisał Smith w roku 1565 podczas pobytu we Francji, gdzie 
pertraktował z Katarzyną Medycejską możliwość wydania Elżbiety za syna Katarzyny, 
diuka Andegawenii. Traktat Smitha przekazywany był w formie manuskryptu aż do 
roku 1583 kiedy to - sześć lat po śmierci autora - wydano go drukiem; trzecią edycję 
opublikowano w roku 1589 i po raz pierwszy opatrzono angielskim tytułem Wspólnota 
Anglii i sposób rządzenia tamże. 

W Rozdziale XVI, zatytułowanym „Podział części i osób wspólnoty'; Smith już na 
początku zaznacza, iż „odrzuca kobiety" jako „istoty, które natura stworzyła do pro
wadzenia domu, doglądania rodziny i dzieci, nie zaś wtrącania się do spraw zagra
nicznych czy sprawowania urzędów w mieście czy państwie - podobnie jak dzieci 
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i niemowlęta"'. Jedynym wyjątkiem jest „doskonała królowa bądź doskonała księżna 
czy hrabina" - jak Elżbieta, która dziedziczy tytuł na mocy prawa. Kobietom i dzieciom 
takim przynależny jest autorytet „jaki mieliby, gdyby byli mężami w pełni wieku'; ale 
dlatego tylko, że „nie brak im doradztwa doniosłych i dyskretnych mężczyzn, którzy 
mogą uzupełnić wszystkie niedostatki"2• I ambasador Elżbiety sądził, że władać mogła 
tylko dzięki wsparciu męskich doradców. A był on zdecydowanym poplecznikiem 
małżeństwa Elżbiety i diuka Andegawenii. 

Choć Smith nie wskazuje, co dokładnie rozumie przez „niedostatki" kobiet u władzy, 
które uzupełnione być muszą przez męskich doradców, powszechne powątpiewanie 
w umiejętności Elżbiety znajdowało swój wyraz w złośliwych pogłoskach o prawdo
podobieństwie, iż królowa powiła nieślubne potomstwo3

• Ponieważ wiele pogłosek 
dotyczących związków i nieślubnych dzieci Elżbiety krążyło wśród kobiet, sądzić można, 
że i kobiety żywiły przekonanie, iż królowa nie stosuje się do kulturowych norm płci: jej 
sprzeciw wobec małżeństwa oznaczał, że jej seksualność nie ulega regulacji poprzez 
patriarchalne zaślubiny, a nierząd czyni ją niezdolną do rządzenia. Kobiety szerzące 
te pogłoski, wyrażają zarazem pragnienie pogwałcenia norm płciowości i uczynienia 
z Elżbiety obiektu bardziej seksualnego, ludzkiego, przeciętnego - jak one same - nie 
mające żadnej władzy w Elżbietańskiej Anglii. Plotki te są zatem świadectwem pragnie
nia, by zlikwidować przepaść, która dzieliła Elżbietę- niezwykłą monarchini - i zwykłe 
kobiety. Dodatkowo, poprzez te podszepty kobiety uczestniczyły, w zgodzie z modą, 
w publicznym i politycznym dyskursie - przez co oskarżane były o zdradę. Przypadki 
kobiet łudzących się, że same są królowymi, wskazują na ich pragnienia, by uczestniczyć 
w sprawach publicznych, a mogły być one zaspokojone tylko fantazjami o przyjęciu 
niezwykłej roli w społeczeństwie. 

Plotki te i złudzenia kładą zatem podwaliny pod podział między kobietą-monarchą i jej 
kobiecymi podwładnymi, ale i podwładne uświadamiają sobie przy tym, że są tej samej 
płci, co monarchini. Ironicznym jest, że sirThomas Smith w teorii przyzwala kobiecie na 
sprawowanie urzędu, a w praktyce ogranicza jej władzę poprzez męskich doradców; 
w kwestiach dotyczących pozycji zwykłych żon w gospodarstwie domowym, odwraca 
relacje pomiędzy teorią i praktyką. W rozdziale „O Żonach i Małżeństwie" Smith zaznacza, 
że „Angielskie żony znajdują się in potestate maritorum'; we władzy mężów, choć nie 
w kwestiach życia i śmierci - vitae ac necis potestatem - na wzór Rzymian•. Małżeństwo 
rozumie jako homospołeczną wymianę kobiet między ojcem a mężem: „Przeto kobieta 
w Kościele ofiarowana była przez ojca czy innego pokrewnego jej męża w ręce małżon
ka, on zaś ułożył dla niej na księdze złoto i srebro, jakoby ją kupi/"5

• W utracie własności 
poprzez ożenek Smith dostrzega jednak manifestację ułomności prawnego statusu ko
biety: „jej dobra po ożenku zrazu stają się jej męża i traci ona jakiekolwiek sprawowanie 
jakie nad nimi miała"; „córki nasze kiedy tylko się ożenią, tracą imię ojca swego i rodziny 
z której pochodzą, przesiedlając się z jednej rodziny w drugą"6• Jeśli jednak w ma1/źeństwo 
wnosi ziemię, „schodzi ona na najstarszego jej syna bądź dzielona jest pomiędzy córki 
jej, takjak dzieje się to z ziemią, którą mąż wnosi w małżeństwo"'. W tym wypadku status 
prawny kobiety, posiadającej majątek ziemski, równy jest jej męskiemu odpowiednikowi 
ponieważ przywilej klasowy przekazywania ziemi przebija niedostatki jej płci.[. „] 
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William Harrison, którego Opis Anglii (1587) znacząco nie zawiera rozdziału poświę
conego kobietom, z wyraźnym niepokojem ubolewa nad rozmaitymi wykroczeniami 
kobiet w kwestii przyodziania: cnotliwe i stateczne matrony ubierają się jak latawice 
(wykroczenie seksualne), kobiety ubierają się jak mężczyźni (wykroczenie poza normy 
płciowe), a młodsze żony obywateli i mieszkańców gmin „nie wiedzą jak i kiedy koń
czyć, jako że w byciu kobietą odnaleźć i zobaczyć można całe mnóstwo cudaczności 
i to w dużo większej mierze niż u kobiet wyższego powołania"8, co stanowi wykrocze
nie poza normy klasowe. Niewyrażony lęk patriarchatu przed charakteryzującymi ten 
okres wielkimi przemianami społecznymi mógł znajdować swoje ujście w obszernych 
i powszechnych sporach dotyczących kwestii kobiecej, obserwuje na podstawie pism 
Harrisona - Lina Jardine9. 

Godną uwagi zmianą społeczną opisywaną przez historyków i obserwatorów, takich 
jak Smith i Harrison, jest zwiększona mobilność społeczna u końca XVI i początku XVll 
wieku . W tym okresie, szczególnie wzmocnionych zmian gospodarczych i demogra
ficznych, przepływ społeczny odbywał się w obu kierunkach - w dół i w górę - prowa
dząc do niepokoju i konfliktów. Ponieważ był on zdecydowanie wyraźny i znaczący, 
pomiędzy szlachtą a resztą społeczeństwa, rozróżnienie pomiędzy warstwami nabrało 
gwałtownego znaczenia.[ ... ] 

W pismach Harrisona słychać echo Smitha, gdy deklaruje, iż możni „czynieni są lep
szymi tanim kosztem" 10• Tak jak pnący się wzwyż drabiny społecznej kupić może„herb 
nowo uczyniony i wynaleziony'; tak „przyodziać" może rangę poprzez strój zastrzeżony 
dla wyższych klas. Powtarzane i coraz bardziej złożone orędzia Elżbiety dotyczące sump
tuariae leges (praw regulujących dostęp do dóbr luksusowych) wskazują na daremność 
rządowych prób patrolowania awansów społecznych osiągniętych wystawnym strojem; 
maniakalnie drobiazgowe rozróżnienia wyszczegółowione w tych proklamacjach bez
wiednie odsłaniają społeczne wytwarzanie różnic w warstwach klasowych. 

Arden z Faversham (1591) oraz Przestroga dla pięknych kobiet (1599). anonimowe tra
gedie domowe i niemal im rówieśnicze komedie Shakespeare'a Wiele hałasu o nic 
(1598) i Wieczór Trzech Króli„. (1601) dramatyzują zbieżność niepokojów dotyczących 
przesunięć w relacjach klasowych wraz z obawą o chwiejność relacji między płcia
mi. Dympna Callaghan w swoim studium nad tragediami Shakespeare'a dowodzi, iż 
tragedie stanowią uprzywilejowaną przestrzeń reprezentacji płci kulturowej. Nawet 
tragedie domowe, choć wyraźnie oddalają się od gatunkowych norm tragedii po
przez czerpanie swych źródeł z życia codziennego postaci spoza arystokracji, wciąż 
stanowią wyraz ideologii formy tragicznej w swej reprezentacji płci kulturowej. Być 
może ze względu na to, że hybrydyczna forma tragedii domowych przedstawia za
kłócający porządek ruch w kierunku wyżyn społecznych, przemieszczają one winę 
za przesunięcia i nieporządki społeczne z nowobogackich mężów na ich żony. Dla 
porównania w komediach Shakespeare'a forma komediowa ze swymi towarzyski
mi ślubami odwraca ten proces, przenosząc brzemię kozła ofiarnego z grzesznych 
kobiet na nowobogackich mężów. Obie strategie pozwalają dramatom posługiwać 
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się podobnymi obawami o stosunki między klasami i płciami poprzez przełożenie 
jednej w drugą. 

[„.] 

Ideologia komedii Shakespeare'owskiej: Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie 

Wieczór Trzech Króli nie przedstawia, rzecz jasna, morderstw zamożnych mężów (uoso
bienia społecznego nieporządku udramatyzowanego w sztukach Arden z Faversham 
oraz Przestroga dla pięknych kobiet) czy najwyraźniej nieuniknionych egzekucji żon ob
winionych o takie mordy. A jednak[. . . ] Wieczór Trzech Króli„ „ jak i tragedie domowe, 
uzgadniają bliźniacze zagadnienia awansów społecznych i zmiennych relacji płciowych; 
komedie jednakże odwracają kierunek przemieszczenia kategorii, by przełożyć relacje 
międzypłciowe na relacje międzyklasowe. Jeśli jacyś feministyczni krytycy- jak Linda 
Bamber- uznali komedię za formę kobiecą, to chciałabym dowieść, że jest tak za sprawą 
mechaniki formy komediowej, będącej tłumieniem obaw wobec nierządnych kobiet. W ich 
miejsce podstawia się męskie kozły ofiarne: [ . .. ] w Wieczorze Trzech Króli„. to Malvolio, 
zarządca skrywający nierealistyczne aspiracje społeczne.[ ... ] 

Ci z najsłabszymi roszczeniami do członkostwa w szlachcie - Tobiasz, Andrzej i Maria 
(której rzeczywiste małżeństwo z Tobiaszem stanowi przeciwwagę dla fantazji Malvolia 
o małżeństwie z Olivią) z poniżania go czerpią największą rozkosz. Malvolio jest ich 
kozłem ofiarnym [ ... ] . Przyrównując swą orkiestrację porażki Malvolia do„hec niedź
wiedzich" (11,5) [okrutnej rozrywki popularnej w Elżbietańskiej Anglii, polegającej na 
przywiązaniu niedźwiedzia do umieszczonego na arenie pala i szczuciu go psami my
śliwskimi ku uciesze widzów - przyp. K. Z.]. dystansują się od przedmiotu swej rozrywki, 
próbując przez to potwierdzić nieprzepuszczalność barier dzielących klasy. Ale zabawa 
kosztem Malvolia ma u swojego podłoża lęk wobec przemakalności wpływu społecz
nego, bowiem oni sami są jego przykładem . Te same osoby, które inicjują pragnienia 
Malvolia za sprawą podrobionego listu planują go później uwięzić poprzez fałszywe 
oskarżenie o szaleństwo -„jemu na karę a nam na rozrywkę" (111,4). [ ... ]Perspektywa 
wstępnie niedorzecznego Malvolia i jego oprawców ulega odwróceniu, gdy na próżno 
usiłują przekonać Pajaca, że został uwięziony niesłusznie: „Dobry księżę Topasie, nie 
myśl, żebym był waryatem. Zamknęli mnie w tej szpetnej ciemnicy" (IV,2). Malvolio służy 
tu za kozła ofiarnego postaci doświadczających braku spójności społecznej jako formy 
szaleństwa: Olivia na przykład odkrywa w sobie miłość do niechętnego służącego, który 
uwodzi ją dla swego pana (111,4); Sebastian zupełnie nagle i niewytłumaczalnie uwodzo
ny jest przez potężną damę (IV,3). 

Podczas gdy Malvolio doświadcza bolesnych skutków„szaleństwa"przemieszczenia 
społecznego, to Sebastian odnosi sukces w ożenku z Olivią, w miejsce aspirującego, ale 
niefortunnego Malvolia. Podobnie jak małżeństwo jego bliźniaczej siostry Violi z Orsi
nem, małżeństwo Sebastiana z Olivią stanowi kategoryczny awans społeczny. Jednakże 
w przeciwieństwie do Malvolia, który ośmielał się mieć aspiracje do „wielkości'; Seba-
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stiana „wielkość szuka sama" (ll,5), bowiem wypełnia pragnienie Olivii, by poślubić Violę 
przebraną za Cesaria. Jako mąż Olivii Sebastian spełnia jej wymóg: „nigdy nie weźmie 
ona za męża wyższego od siebie rodem, wiekiem lub dowcipem"(l,3). Odmowa Olivii 
wobec podporządkowania się w małżeństwie wychodzi na przekór nad wyraz szczerej 
wypowiedzi Orsina: „Żona, od której starszy jest małżonek I Łatwiej nad jego sercem 
zapanuje" (IV,2); mówiąc w większym szczególe o swojej relacji z Olivią podkreśla swoją 
wyższość: „Mów, że ma miłość nad świat szlachetniejsza I Z pogardą patrzy na włości 
rozległe" (11,4). Odmawiając zarówno Orsino, wyższego od niej rodem, wiekiem, choć 
niekoniecznie dowcipem, i Andrzejowi, pretendentowi zatwierdzonemu przez jej wuja, 
Olivia zazdrośnie stoi na straży własnej niezależności. Wiążąc się z Sebastianem, za
chowuje nieoczekiwaną pozycję niepodległości wobec patriarchalnej kontroli, którą 
cieszy się z racji zejścia jej ojca i brata; pozycję „doskonałej hrabiny" opisanej przez sir 
Thomasa Smitha. Stosownie do tego Sebastian pozostaje odpowiednio niepozorną 
i dyskretną postacią dramatu, choć jego sprawność w fechtunku ukazuje go jako lepiej 
nadającego się do stania się małżonkiem Olivii i wkroczenia do klasy szlacheckiej niż 
jego niespełniony i tchórzliwy arystokratyczny rywal, Andrzej. 

Różnica w podejściu Wieczoru Trzech Króli„. do Malvolia i Sebastiana wyrasta z pożą
dania, jakie dla tego drugiego nosi w sobie Olivia . Choć sztuka satyrycznie przedstawia 
męską żądzę - zwłaszcza zaloty Malvolia i Orsina - jako solipsystyczne i nieskuteczne, 
to jej reprezentacja kobiecych pragnień jest bardziej złożona i obfitująca w odcienie. 
Przykładem jest Maria, która piastując w posiadłości Olivii pozycję analogiczną do 
Malvolia, odnosi sukces w zaspokojeniu swojego pragnienia i pozyskuje w Tobiaszu 
męża-szlachcica . Ponadto uchodzi jej na sucho nie tylko ten wzlot, ale i jej wykroczenie 
w postaci podrobienia pisma jej pani, Olivii. W Wiele hałasu o nic, które koncentruje 
się na męskiej żądzy, podobne wykroczenia - zwłaszcza podszycie się pod Hero przez 
Małgorzatę- były potępiane. Ajednak żartobliwe odniesienie się Tobiasza do Marii jako 
do amazońskiej „Pentezylei" (11,3), co przywodzi na myśl wojownicze imię Hero i żarto
bliwe napomknienie Małgorzaty o mieczu i puklerzu, ledwie maskuje trwogę przed 
jej możliwie obrazoburczą inteligencją i zaradnością. Bo i mąż z wyższej klasy, którego 
poślubiła Maria, nie dorasta jej w żadnym innym stopniu. Małżeństwo Violi z Orsinem 
pozostaje w zgodzie z tym wzorcem, choć Viola - jak Rozalinda w Jak wam się podoba 
- otrzymuje szansę wykształcenia swego ukochanego, podczas gdy przebiera się za 
mężczyznę. Uczy go, że kobiety mają też własne pragnienia i że ,,Ich serce, Panie, wierne 
jest jak nasze"(ll,4). Zdolności muzyczne i retoryczne Violi stoją za jej twierdzeniem, iż jej 
urodzenie jest „nad [jej] fortunę" i że jest „szlachcicem"(l,5) . Tym niemniejjej małżeństwo 
z Orsinem stanowi awans społeczny, na co wskazuje odejście Shakespeare' a od źró
dła, który prototyp Violi, Sillę, uczynił córką „diuka i za rządcy" Cypru. Małżeństwa takie, 
w których kobieta z niższej klasy przedstawiona jest jako lepsza od mężczyzny z klasy 
wyższej, stawiają pytania wobec podstaw hierarchii klasowych oraz płciowych . 

Kobiety w Wieczorze Trzech Króli„. -Olivia, Maria .i Viola - realizują swe pragnienia, choć 
mężczyźni są sfrustrowani[ . .. ] albo przyzwalają na rolę przedmiotu kobiecego pożądania 
[ .. . ].Warto przy tym pamiętać, że Wieczór Trzech Króli... nie pozwala na wypełnienie wstęp
nego pożądania Olivii wobec Cesaria; jej małżeństwo z Sebastianem służy jako odparcie 
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obaw związanych nie tylko z homoerotyczym powabem Olivii do przebranej za Cesaria 
Violi, ale też atrakcją Orsina do Cesaria, którego poślubi jako Violę oraz Antonia wobec 
Sebastiana. W tym przypadku wymieszanie klas rozładowuje to, co wydaje się być natar
czywym lękiem przed homoseksualnością; stanowi ono dalece mniej skomplikowane roz
wiązanie bolesnych i trudnych połączeń heteroseksualnych (ukazanych jako okupionych 
znacznym kosztem psychicznym). Specyficzne relacje - bliskość Orsina z jego gońcem 
Cesariem [. . . ]oraz wykazywana przez Olivię preferencja Violi nad Orsinem - ilustrująjak 
tożsamość płciowa niweluje różnice klasowe poprzez odrzucenie homoseksualności jako 
utopijnego, ale i regresyjnego rozwiązania . Wieczór Trzech Króli„. ukazuje odmienność 
płciową jako trudniejszą do pokonania od nierówności społecznych . [ .. . ] 

Przestawne przemieszczenie lęków związanych z aspirującym mężczyzną na lęki zwią
zane z występną kobietą i na odwrót sugeruje, że kategorie płci i klasy postrzegane 
były jako analogiczne; przemieszczenie z jednego zestawu kategorii w inny ma na celu 
opanowanie lęków związanych z obydwoma. W Ardenie z Faversham i Przestrodze dla 
pięknych kobiet napięcia pomiędzy grupami społecznymi przenoszą się na konflikt mię
dzypłciowy; w Wiele hałasu o nic i Wieczorze Trzech Króli„. ruch odbywa się w przeciwnym 
kierunku, z kategorii płciowych na klasowe. Można wręcz stwierdzić, że tragedia uciele
śnia zasadę rzeczywistości, w której straszliwe czy destruktywne skutki działań nie mogą 
ulec odwróceniu, jak to niezmiennie ma miejsce w komedii; Arden i Przestroga są w końcu 
oparte na głośnych ówcześnie mordach. Tragedie te zdają się postrzegać różnice płciowe 
jako trwalsze i łatwiejsze do ujarzmienia kategorie niż to, co przedstawiają jako dalece 
bardziej chwiejne dla porządku rzeczy różnice społeczne. „Przestroga" udramatyzowana 
w obu sztukach upomina się o nadzorowanie kobiet w obrębie patriarchalnie pomy
ślanej rodziny, bowiem dążący do awansu mężczyźni, nie dają się tak łatwo opanować. 
Podobne posługiwanie się niepokornymi kobietami cechuje tragedie jakobińskie, takie 
jak Księżna d'AmalfiWebstera (1616) czy Zwodnica Middletona i Rowley'a (1623): poprzez 
uśmiercenie Księżnej i Beatrycze-Joanny, szlachcianek wymykających się zwierzchnictwu 
patriarchatu poprzez małżeństwa ze służącymi, tragedie wymierzają karę kobietom wy
kraczającym poza hierarchie płciowe i klasowe. Ale już sama wszechobecność struktury 
karania w tych tragediach kobiet winna skłonić nas do przemyślenia tragedii jako wyrazu 
zasady rzeczywistości. Miast tego, a przynajmniej w tych przypadkach, tragedie zdają 
się być wyrazem męskich marzeń, w których społeczny porządek i sprzeciw przypisane 
mogą być do obowiązków żon i kobiet. Tragedie te wymierzają kary kobietom, których 
wina jest cokolwiek wątpliwa - nie tylko za własną gorycz i bunt, ale też za przemoc 
mężczyzn wobec innych mężczyzn, którzy awansowali społecznie. [ ... ] 

Wieczór Trzech Króli. „, który mógł być wystawiany na dworze Elżbiety, należy rozważać 
pod kątem przedstawienia lęku patriarchatu przed nierządnymi kobietami, zwłaszcza 
że Elżbieta - jak Olivia - doszła do władzy poprzez śmierć ojca i brata, pozostając nie
ufną - znów jak Olivia - wobec poddania się władzy męża, jak to uczyniła jej siostra 
Maria. W tym wypadku komediowa konwencja „kobiety na górze" nie może być odrzu
cona jako ledwie karnawałowe odwrócenie ról, skoro kobieta w rzeczy samej zasiada na 
tronie. Jeśli Elżbieta miała poczucie, iż komedie Shakespeare' a usiłują nakłonić ją do roli 
żony, to jej obecność na widowni musiała mieć też modelujący wpływ na kształt komedii 
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Shakespeare'owskiej. Choć Allison Heisch przestrzegała, iż rządy Elżbiety nie wpłynęły 
pozytywnie na ogół kobiet w Anglii, a niektóre z nich pragnęły sprowadzić królową do 
własnego poziomu poprzez szerzenie o niej pościelnych oszczerstw, to prawdą jest, że 
Elżbieta stanowiła wzór dla jej rodaczek, które starały się postawić wobec mężczyzn. Cri
stina Malcolmson dowodzi, że Wieczór Trzech Króli ... uczestniczy w debacie pamfletowej 
dotyczącej płci, zestawiając podobieństwa (jak i różnice) pomiędzy tym dramatem i, 
przykładowo, pochodzącą z 1589 roku Janiną Gniew, jej obroną dla kobiet. Nawet Est her 
Sowernam, kolejna członkini „wojny pamfletowej ''. mogła być w istocie mężczyzną pod
szywającym się pod kobietę . Znacząco wskazuje na przykład Elżbiety nie tylko jako na 
„chwałę naszej płci, ale wzór do naśladowania dla najlepszych z mężów"''. Księżna Anne 
Clifford pisała pamiętniki w czasie śmierci Elżbiety i używała monarchini jako wzoru w za
pisie własnych zmagań, by zakwestionować roszczenia wuja do jej majątku. W świetle 
tych przykładów, wybuchowości relacji międzypłciowych w późno szesnasto i wczesna 
siedemnastowiecznej Anglii, w oczywisty sposób nienaturalne rozwiązanie akcji wy
muszone gatunkowym zobowiązaniem komedii w Wieczorze Trzech Króli„. przedstawia 
niezwykłą konwencję literacką, ale nawiązanie i wyraz społecznego oraz politycznego 
uwarunkowania dramatu. Pomimo podtytułu sugerującego wyobrażeniowość i myślenie 
życzeniowe - lub Co Chcecie- komedia Wieczór Trzech Króli potwierdza krępującą dla 
mężczyzn rzeczywistość poprzez sposób w jaki figuruje bez poskramiania przebranej za 
mężczyznę kobiety i kolejnej kobiety, która odmawia poddania się kontroli patriarchatu. 
Dyskutuje gwałtowną niestabilność w hierarchicznych różnicach między płciami bez 
obwiniania czy karania tych kobiet za ich wykroczenia wobec patriarchatu, jak to tragedie 
domowe Arden z Faversham i Przestroga dla pięknych kobiet czyniły wcale chętnie. 

1. T. Smith, Oe Republica Anglorum, red. M. Dewar, Cambridge: Cambridge University Press 1982, 
s.64. 

2. Ibidem. 
3. C. Levin, The Heartand Stornach of a King: Elizabeth I and the Politics of Sex and Power, Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press 1944, s. 66-90. 
4. T. Smith, op. cit„ s. 130. 
5. Ibidem, s. 132. 
6. Ibidem. 
7. Ibidem, s. 133. 
8. W. Harrison, A Description ofEngland, lthaca: Cornell University Press 1968, s. 147-8. 
9. L. Jardine, Stil/ Harping on Daughters: Women and Drama in the Age of Shakespeare, Sussex: 

Harvester 1983, s. 6. 
1 O. T. Smith, op. cit„ s. 114. 
1 1. K. Henderson, B. F. McManus, Half Humankind: Contexts and Texts of the Controversy about Wo

men in England, 1540-1640. Urbana: University oflllinois Press 1985, s. 231 . 

Fragmenty artykułu Gender, Class, and the /deology of Com ie Form, Much Ado About No
thing and Twelfth Night z książki pod redakcją Dym pany Callaghan A Feminist Companion 
to Shakespeare dla Teatru Nowego przełożył Konrad Zieliński. W tekście wykorzystano cy
taty w tłumaczeniu Jagody Hernik Spa lińskiej, Katarzyny Raduszyńskiej i Leona Urlicha. 
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KATARZYNA RADUSZYŃSKA 

Aktorka i reżyserka, absolwentka Wydziału Aktor
skiego PWST we Wrocławiu oraz Wydziału Reżyserii 
Dramatu w Akademii Teatralnej w Warszawie. Po 
ukończeniu szkoły teatralnej do 200S zagrała kilka
naście ról (m.in. w Pannie Julii Augusta Strindberga 
w reż. An ny Troja nowskiej w Teatrze im. Żeromskiego 
w Kielcach). Od roku 2005 w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie pracowała jako asystentka z Agnieszką 
Glińską (Opowieści o zwyczajnym szaleństwie), Kry
stianem Lupą (Na szczytach panuje cisza) i Robertem 
Wilsonem (Kobieta z morza). 

W roli reżyserki zadebiutowała przedstawieniem 
Arabska noc Rolanda Schimmelpfenninga (Teatr 
Montownia, Warszawa). Następnie przygotowała 
Pokojówki Jeana Geneta (Teatr im. Stefana Jaracza, 
Olsztyn) Wesele w domu wg Bohumila Hrabala (Teatr 
Powszechny, Łódź), Wesele Figara wg Pierre' a Beau
marchais (Teatr Nowy, Słupsk), Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego (Wydział Aktorski, PWST, Wrocław), 
Cudowne morderczynie (sztuka napisana z Łukaszem 
Molskim, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Koszalin) oraz 
A, nie z Zielonego Wzgórza na podstawie powieści 
Ania z Zielonego Wzgórza L. M. Montgomery (Teatr 
Dramatyczny, Wałbrzych). 

Uczestniczka warsztatów teatrów no i' kyogen 
w Centrum Sztuki Japońskiej Man-ggha w Krakowie 
i kursów technik Stanisławskiego, Czechowa, Gro
towskiego we Wrocławiu. 

JAGODA HERNIK SPALIŃSKA 

Teatrolog, historyk teatru. Po studiach pracowa
ła jako sekretarz redakcji w„Gońcu Teatralnym': od 
1993 do 1997 w redakcji„Pamiętnika Teatralnego'; 
obecnie adiunkt w Pracowni Teatru Instytutu Sztuki 
PAN. W 1998 wydała książkę Wileńskie Środy Literac
kie (wyd. IBL PAN). W 2005 wydała monografię Życie 
teatralne w Wilnie podczas li wojny światowej (wyd. IS 
PAN). Teksty z historii teatru drukowałam.in. w„Pa
miętniku Teatralnym';„Notatniku Teatralnym'; litew
skiej„Menotyre"; artykuły o współczesnym teatrze 
m.in. w„Dialogu':„Teatrze';„Didaskaliach'; litewskim 
„Teatrasie". 

Oprócz podstawowego zainteresowania, jakim jest 
historia i współczesność teatru, zajmuje się teatrologią 
w kontekście problematyki gender i dramatologią. 
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Od tłumaczek 

Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie został przetłumaczony na nowo z oryginału. Partie 
rymowane zostały potraktowane jako wiersze i tu tłumaczki oddały głos poetom, którzy 
wcześniej sztukę tę tłumaczyli . Do tekstu właściwego sztuki nie dodano - poza otwie
rającym spektakl (lecz nie tekst) monologiem Olivii i dwoma sonetami Shakespeare'a 
- pobocznych tekstów ani wątków. Tłumaczenie polegało na dotarciu do głębokich 
sensów wypowiedzi postaci, czasem wysnutych z przypisów w najnowszym wydaniu 
Twelfth Night, or What You Will w The Arden Shakespeare z 2008, czasem inspirowanych 
przygotowaną interpretacją . A przede wszystkim po prostu poprzez proste obnażenie 
sensów dialogów napisanych przez Shakespeare' a, lub przez ich ekwiwalent. 

W programie wykorzystano przedruki obrazów Albrechta Durera Czterej jeźdźcy Apo
kalipsy (Kuno Mittelstad, W kręgu sztuki Albrecht Diirer, przeł. B. Ostrowska, Berlin 1977) 
oraz Jamesa Tissota Podróź Magów. Pracę francuskiego malarza udostępnił Minneapolis 

Institute of Arts. 
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dyrektor teatru Zdzisław Jaskuła 

kierownik literacki Bożenna Jędrzejczak 

koordynator pracy artystycznej Jerzy Krasuń 

kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów Bolesław K. Galczak 

kierownik Działu Wydarzeń Okołoteatralnych Anna Ciszowska 

kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Maciej Pietrasiak 

kierownik Działu Produkcji i Eksploatacji Leszek Pawlak 

pracownie i obsługa przedstawień 

pracownia elektroakustyczna Micha/ Hofman, Wiesław Rożniatowski, 
Sławomir Solarski, Ryszard Sosnowski, 
Lucjan Wegner 

stolarnia Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 

pracownia krawiecka Małgorzata Krasuń, Jadwiga Prośniak, 
Czesław Sobczyński, Stefan Trojanowski 

charakteryzatornia Bożena Kobierzycka, 
Małgorzata Zawadzka-Lewik 

rekwizytorzy Piotr Malec, Elżbieta Szymczak 

pracownia plastyczna Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński 

~ Piotr Nowosielski 

garderobiane Teresa Cichoń, Beata Łuczak, 
Krystyna Meczkulska 

obsługa sceny Micha/ Jeziorski, Mariusz Majak, 
Grzegorz Paw/owski, Radosław Pietrasiak, 
Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 

modystka Barbara Dyguda 

redakcja programu Bożen na Jędrzejczak, Marta Olejniczak 

opracowanie graficzne, skład, dtp programu MOST agencja reklamowa 

projekt graficzny plakatu i programu Sławomir Kosmynka 
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Duża Sala TEATR NOWY zaprasza 

William Shakespeare Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie 

Astrid Lindgren Pippi Langstrump 

Pam Valentine Przyjazne dusze 

Marek Rębacz Diabli mnie biorą 

Leon Schiller Pastora/ka 

Eric Chappell Złodziej 

Ewa Drozdowska wg H. Ch. Andersena Krzesiwo 

Mała Sala 

W przygotowaniu 

Ray Cooney Mayday 

Szczepan Orłowski I IFIGENIA na podstawie 
Ifigenii w Aulidzie Eurpidesa 

Rainer Werner Fassbinder Krople na rozpalonych kamieniach 

Antoni Czechow Trzy siostry 

Micha/Walczak Piaskownica 

Bertolt Brecht Święta Joanna szlachtuzów 

Dario Fo Kto nie ma, nie płaci 

Hanoch Levin Mord 

Eric-Emmanuel Schmitt Male zbrodnie małżeńskie 

Jordi Galceran Metoda Grónholm 

Geraldine Aron Mój boski rozwód 

Maksym Kuroczkin Transfer 

Jean Pierre Dopagne Belfer 

Heiner Miiller Kwartet 

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
www.nowy.pl 
e-mail : sekretariat@nowy.pl 

Biuro Obsługi Widzów, ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306, 
e-mail : bilety@nowy.pl; czynne w godz. 10.00-16.00, przyjmuje rezerwacje biletów grupowych 
i udziela informacji o repertuarze. 

Dział Promocji, czynny w godz. 10.00-16.00; ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 08 47, fax 42 630 20 86, 
e-mail : promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 

Duża Sala ul. Więckowskiego 15, tel. 42 636 05 92; kasa czynna godzinę przed przedstawieniem. 

Mała Sala ul. Zachodnia 93,tel. 42 633 44 94 wew. 317; 
kasa czynna w godzinach 12:00-19:00 od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem. 
W obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane w Dużej i Malej Sali. 
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