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I 
.Gdybym opowiedzieć chciał wszystkie wybryki przypadku, ws:z:ysrkic przeciwności, 

na jakie gwiefdzic mej podobało się mnie wysrawić, miałbym zajęcie na długo. Było ich 
mnóstwo, zdarzały się niemal codzienniec - powiada Gozzi w swych wspomnieniach 
(Memorie inurili'). A tywot awanturniczy nic byl w tych czasach bynajmniej czcmś 
nic.zwykłem ani wyjf}tkowcm : za gwiazdf} swą spory szmat świata zwędrował adwokat 
mimo WC'li , Goldoni, nimiało przygód miał na sumieniu Cagliostro czy Casanova. Goz
ziego jednak szczególne nękały przypadki: padał ciągle ofiar.t f.irsowych pomyłek, kar
nawałowych qui pro quo - jakby jedna z wrMek jego baśniowego świata złem okiem 
spojrzała na poczerniałe złocenia kolebki, w której złożono potomka zrujnowanej arysto
kratji. Życie powszednie raz po raz zmuszało go do improwi:.owania scen paru z nie
prawdopodobnej commedia dell' arte - więc grai swą rolę z werwą urodzonego czło· 
wieka teatru, ale i z głęboką me!ancholją humorysty. 

Nic był bowiem pan hrabia wesołym towarzyszem, ~ycia swego nie stawiał na 
kartę z wielkopańską beztroską ni z wyzywającym uśmicchmi rycerza fortuny. Przydo
mek •samotnika" przylgnął doń na stałe, a jeden z ;ego nieprzyjaciół takim, w prologu 
swej sztuki, dopiec mu pragnął portretem : » Wid:icic tam, na placu Mojiesza, czło
wieka grzejf}cego się w słońcu? Wielki, chudy, blady, nieco przyttarbiony„. Kroczy 
wolno, z rękoma :ałoiooemi na ~lecach .. po~urem okiem licząc f>o/ty gościńca. S~<:~
bioce cala Wenecja - on jeden me bąknie m słowa. To pan hrabia, ~any bardzlC} 1e• 
szcze radością innych, nitli własmmi procesamic. •Tak - przyznaje Goz.zi, z rtpl~k'ł 
zbytnio zwlekać nic lubiący - przechadzam się po odludnych zakątkach. Nre krą.tę, Jak 

wy, po wszystkich kawiarniach placu św. 
Marka, by żebrać o ok laski i chłopcom roz• 
noszącym lmionjadę wykazywać znamieni• 
tość mych systemów. Z e iaś wieczorem go• 
dziłoby się uj rzeć jakie§ widowisko, .i wy 
z nieprawi liście scenę swemi płaczliwem i dra
matami, więc smutny jestem naprawdę, bo 
nudą przepoili ście nawet kolumny rearruc. 

N iejeden zaw6cł, niejeden dręczący nie• 
pokój mógł dać podnietę długim rozmyśla
niom ,samornikac. Przechodząc} m obok ko• 
bietom przyglądał się milczący włóczęga po• 
dejrzlilX•ie, ongiś bowiem ufał im at nazbyt 
nieopatrznie, ksi~niczek z bajki szukał uparcie 
na udepran;ch śc ieżkach przygodnych sukce• 
sów i "' bokacjuszowym światku pułapek 
miłosnych poczynał sobie jako niewczesny 
Don Kiszot. Arystokrata do szpiku kości, 
bezsilnie patrzał na zgoła pospolity upadek 
swego rodu, wydanego na pastwę wierzycieli 
i jałowych swarów familijnych . Widział 
zmierzch potęgi ukochanej, ojczysrej W eoecji, 
wid.ział, jak w konwulsjach Wielkiej Rewo• 
lucji kończy się jego św·iat . Był jednak czło• 
wiekiem walki, więc celem swego życia uczy
ni! obronę zagrożonej tradycji, stał się pa• 
ladynem ginącej przeszłości . Zagrodzić pragnął 
drogę przewrotom społecznym, tamę połotyć 
wpływom znienawidzonych e.acyklopedysrów 
francuskicl1 1 próbował bodaj bajką, najoaiw• 
niejszą z bajek, uśpić, jak dziecko, burzący 
się rłum . I tylko fragmentem tej beznadziejnej, 
lecz zaciekłej walki jest jego twórczość dra· 
maryczna. 

Il 
Dramat w literaturze włoskiej długo zaj

mował miejsce podrzędne. Nic dali mu pod• 
walin wielcy trecentyści. Renesans coprawda 
i na rem polu poszedł za przykładem staro• 
źytności , osiągając ciekawe bezsprzecznie 
wyniki, lecz ani Machiavelli, ani Arjost, ani 
Piotr Aretino nic tym swoim próbom światowe 
imię zawdzięczają. Napróźno czekano naro• 
dowcgo Szekspira, Corneille' a czy Calderona. 
Rodzima commedia dell' artt', zawisła cal• Turandor - Jottwi8o Hllń.sło 
kowicie od ralenru tworzących ją aktorów, 
karlała wraz ze śmiercią mistrzów improwizacji scenicznej. Tradycyjne jej typy kostniały 
coraz bardziej i niebawem, poza błahą aktualnością paru wtrąconych aluzyj, wszystko 
przewidzieć .mofoa było .zgóry w tym popisie swobodnego jakoby natchnienia. Rozgłos 
Moliera, sława wielkich tragików francuskich podnietę dały niejednemu i sporo ech 
literackich we Włoszech wywołały, lecz są to echa słabe i nikle tak długo, dop6ki 
Goldoni nie zapragnie rządzić śmiechem ze sceny, póki po koturn tragiczny nie sięgnie 
Alfieri. 

Kolebką nowej komedji włoskiej stała się Wenecja, a tw6rcą jej Karol G o I do n i 
(1707-1793). Bystry obsawator, zawać postanowił z wymyślnemi łamańcami io~gl 
i niezmiennym grymasem tradycyjnych masa teatru ludowego, niemniej stanowczy w:r1'łf 
ro:rbrat z mdłym nastrojem idyllicznej Arkadji, i n.ajprostszeml środkami uka:rał na 
scenie rzeczywistość powszednią, odtworzoną wiernie, choć od jaskrawego realU:mu da
leką. Postaci ludowe, obyczaje współczesnej Wenecji, Dlll'Zecze lagun .dodały barw ~
dowisku, pogodny optymizm autora złagodził ostrze satyry, wesołość 1 humor :rapłaały 
z uwią.zk'ł za mora!. 



>Reformac Goldoniego wywołała silne 
protesty. Przeciwstawił się jel stanowczo 
afiau Piotr Chi ar i (1711-1785), ksiądz: 
podejrzanego nabożeństwa, człowiek mętnych 
pogląd6w i pisarz opłakany, auror nędznych 
ale poczytnych niezwykle romans6w, pochla• 
niających uwagę przeciętnego cz:yrdnika na• 
gromadzeniem najbardziej nieprawdopodob• 
nych a'&'antur i dra±niącym posmaklem ustę• 
p6w erotycznych. Silny poparciem z:właszcza 
płci pięknej, wystąpił Chiań w roll właści· 
wego - jak wiciu sądziło - odnowiciela sceny 
włoskiej, zyskując nawet oficjalne do.wody 
uinania ze strony ksiątąt•mecenasów. Ze zaś 
nie dostawało mu inwencji, prz:eto łupił ry• 
wala swego bez: skrupul6w, prz:ywłaszczał 
sobie podjęte przez Goldoniego tematy, pod. 
rabial nawet tytuły jego popularnych korne• 
dyj - i zyskał duży sukces chwili w tcatrz:e. 
Cała Wenecja pod:idiła się rychło na dwa 
oboz:y: z:wolmników prostej, realistycznej, 
wartościującej moralnie sz:tuki Goldoniego 
i wielbiciell to.edorzecznych, wulgarnych igra• 
udc trafu I miłości, jakie stawiał przed wi· 
dzem patetycznie nadęty ksiądz Chiari. Prze• 
dwnicy dyskutowali z sobą zawzięcie w sa• 
łonach, kawiarniach, na ulicach nawet miasta 
do.t6w, niemniej od pięknych dam spór lite· 
racki roznamjstniał porywczych gondolierów, 
C61arlsti i Go/donlsri stali się wyrazem dwu 
zasadniczych, nieprzejednanie wrogich >orjm• 
tacyjc. W tym właśnie momencie występuje 
na widownię Go:n:i. 

Skłonności teatralne objawiał Ooui od 
dziecka: z: rodzeństwem jut na pałacowej 
scenie odgrywał sz:tuczki przygodne, pod„ 
chwytając zręcznie r6J:ne sylwetki wpra.t 
z .tycia, a w czasie słutby wojskowej w Dal· 
macji uroz:maical sobie i towarzyszom mo• 
notonlę doli .tołnierskiej unądzaniem częstych 
prud.stawień. Zabierając jednak głos w go
rącej polemice literackiej, nie odrazu wystąpił 
na plac • pdnym rynsztunku dramatycznego 
pisarz:a. Roz:począł od ulotek satyrycznych 
I zło61iwych paszkwilów, oparcie mając w za. 

KaW _ ~.mud KM~isli lo.tooej niedawno Act:atf,,,,1a tld Gra„~f. 
/,scfil, kt6ra go, wraz z bratem Kasprem, 

cmionym laytyldan I pubUcys~ w pocut swych cz:lonk6w ulicz.yla. Instytucja ta, 
ledna z widu >abdemif• apenlńlklero półwyspu, była do.§ć nlczwykłem :uusuoiem: 
grono ludzi zasłuionycb i łwiatlych z udaną powafll bawUo się w nitj kosz:tem 1raroz:u• 
miałycb glupc6w, r6W'llOC%dnie :W pieczołowitą troską otaczało lpyk literacki, którego 
sprawy tak aktualne były zawue ~ Wloucch od cus6w Dantego. Gofdoniemu r6wn.id: 
wytykały autorytety krytyczne AbdanJI niedopuszcz:a.l!MJ pospolitość lęzyka, zac:lnva.sz.
czonqo mn6mrem 1ł6w potoanych i aaruaowych. 

Ten wz~ maielsq wan posiadał w oaacb Oouiego, który sam zra~ -
z ~ UOt1mlęcia znienaWidzontj anf.tzy - grzeszyć ::wyki niedbałością 1tylu. ~c 
do Walki, nrr6clł lię Ooui przeciwko obydwu rywalom. Cbłari był dlań uosobienica 
ipor.mcJł I pustego pata.u. VI Ooldouim potepiał nadcwsz:ystko pisana ~ 
1r)'W'rotowym no'W'inkom,, p~ym z Praacii do Włoch. demokrat<. wyna.ą· 
cqo widomie fod ł mit:lzaańmro n.ad Hlacht~ nlszczydda 'Wttllcie narOdowej, tra
dycyjnej Cf)llflnnlia tfrtr Mtt. Zruu clętkk te dla Jqo uc:ul: przewinknla piętnował 
ł)rfko pł6rem atyryb. gdy jednak • polemlcz:neł Qf.arC%Ce ~ić ro chciano arru• 

o 
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mentem, .te oklaski ro:zmtw:jaz:mowantj wi• 
downi więcej znacz:ą, nit bezpłodne zrzędzenie 
Zoila, postanowił zmierzyć się z przeciwni• 
kiem na deskach scmicznycb. Dowidć pra• 
gnął, te zachwyt tłumu nie świadczy nic 
o dobroci dzieła, bo tłum ten zwabić mołna 
najnaiwnieisz:ą nawet, każdemu dziecku z:oaną 
opowieścią piastunki, niebezpieczne pen:pdc• 
tywy nowego r:z:eczy porządku pr:z:eslonić 
usiłował mira..tem czarodziejskim bajki / cia• 
sncmu dlań światkowi zdarz:eń powszednich, 
po ziemi chodz:ących ludzi, przeciwstawiał 
bezgraniczny kraj cudu, a wkońcu, niechętny 
obcym wzorom, wskrzesić zamierzył minioną 
świetność commedia tfelr arte. W ten spo
s6b powstałY fiafie - dramatyczne baśni 
Gozziqo. Jak począł się sukces, w obliczu 
którego Chiań i Goldoni i>O!fall sobie ręce -
napr6:tno: wyimiany ksiądz-poeta ustąpić 
musiał z opustoszałej sali, autorowi Loca11• 
tlie~ wywędrować zaś przyszło do Pary.ta. 

Ili 
• W ciągu lat paru (1761 - 5) powstało 

baśni tych dziesięć - obok Pamitmliów je• 
dynie istotna część spuścizny Go:n:iego 9). 
Autor ich nie trudzi! się z:bytnio wyborem 
temat6w, o nowość fabuły dbał mało: moty• 

T arancloł I ltaJaf 

wy pokre11'ne 'Iurantfot odoaldć przecid 
motoa w Gesra roma1'orum, u Szekspira 
{Kupi'c wen«il), Moliera (Kslthicda 
E/ld;y} i innych. Nadawał poprostu formę 
dramatycz:ną najbardziej popularnym z baJek: 
Lo cunto tfe Q CU1'rl - neopolitańskie klechdy 
Basilego, opowieści z: 'I;ysiqca ljNfnc' noc~, 
poczytny Cafii„et t/,s p,s najc:ięstszan 
były mu h6dlem. 

Zacz:crp!l'lwszy w nich wiedzy talemneJ, 
11'prowadza Ooui widz:a w tradycyjny świat 
baśni, pdm 11'H}'stkowicfących cz:arodz:icj6w, 
podstępnych mistrzów cz:amokslpkjeJ sztuki, 
usłutnych wr6uk, mądrych królów o długiej, 
siwej brodzie, najpiękniejszych bięłnic.zek 
i ryeaskich ksą..tąt, zwalcza}'ICych ronu 
od smok6w przeukody na drOdze do osta• 
tecz:nego tńumfu miloicl. Dziwne koleje 
przypadku, miCj<:e się p6łno 'IV noc lllflll• 



S<ltma - Taitfa Gra•owsAa. 

~orf~zy, ukryte dusze zaklętych przedmiotów 
sięga'!' znów po. władzę nad wrażliwą wyo
braźnaą tlumu·dz1ecka. Z głębi jednak zabrzmi 
też ra~ po. raz prawdziwie i tylko ludzki głos, 
odezwat się ukradkiem ton wręcz tragiczny, 
celowo nawd stara się Gozzi dowieść chwi• 
lami - jak właśnie w Turand'ot, - że i bez 
cudownych sprężyn akcji stał: go na dramat 
w pełnem tego słowa znaczeniu. 

W innych :z: jego fiafi~ ) poruszamy się 
w. zaklętym , gęstym lesie cudów, poprzez 
ktory. k.rólowie i p~nięta biegną wytrwale :a 
szcz~scaem . Ta~ ks1'.łźę Tartaglia, urzeczony 
zaw1stnem spoirzenaem Morgany, umierat 
z nu~ó~, . a gdy .go wbrew woli złej wróiki 
zaraził sm1echem 1 ocali I krzepki humor T ruf
falwna - wcidenie komedji ludowej, - szu• 
kać musi trzech złotych, zaczarowanych po• 
marańczy, w których zakochał się z nakazu 
swej nieprzyjaciółki i bez których nie zazna 
ukojenia { L' amor/! d'e/Je tri! 111pfaranu}. 
Lecz, . rz~c:y trybem odwiecznym, najwi!cej 
ud~k1 masą z sobą sprawy miłosne. Wie• 
dział dobrze Panurge, jak trudno do mal· 
łeńst~a się skłonić, przekonuje się o tern 
r~wnaet król Deramo, godny zazdrości właści· 
ciel cud_ownego posągu , który parska śmie• 
cbem, .ilekroć skłamie przed nim kobieta. Jui: 
z6+8 pięknych dam, zaP'wniających władcę 

o potędze swojego uczucia, uśmiech na 
twarz kamienną wywołało, gdr wreszcie 
Angela, córka Pantalona, która w królu 
kocha jedynie człowieka, sp-:dza z niej gr}'• 
mas powracająC'y niezmiennie {Re CPrvo -
utwór zre.s=rą, ktorcmu wytykano nadmiar 
przeo~rażeń . i dziwów). Nie mniejszych 
pruc1wnośc1 zazna! panujący nad Monte• 
rondo Tartaglia, któremu królowa matka 
zezwal.a na poślubienie umi!O'o{'anej przezeń 
Barbermy pod skromnym warunkiem, że 
przyszła synowa przyniesie w wianie jabłko 
śpiewające, tanczącą wodę i piękne"'o 
ptaszka zielono•piór go. Ale figlarne to 
ptaszę, zł~w.ion~ po w.idu trudach, w samą 
porę 2am.1ema s1ę v; pięknego księcia, który 
udowadnia wszem wobec, ze Barbcrina jest 
córką iakochanego w niej wladcy. i bez 
przeszkód jui poślubia ją ku radości po• 
wszechncj {l'augdfin 5„fwrdt'). Że zaś 
w .małże~skim stanie niejedna też nie po· 
dz1anka 1 próba czeka • s:częśliw}•ch obi u• 
bieńców<, pr:eto La donno sl!rpl'nre -
jak i późniejszy Il mostro turcńino -
głosi triumf miłości malicńskiej : Urocza 
Cherestani, córka króla i wróżki. pragnie 
wyrzec się przywilejów urodzenia i stać się 
zwykłą śmiertelniczką, h» dzielić los uko• 
chanego księcia F'arruscad. Życzenie jej 
b~dzie spełnione, jeśli w ciągu lat ośmiu 
me usłyszy złego słowa od męża, którego 

Banch - Jóu/ Llf/11111. 

o 
winna wci;p pobudzać do gni'wu i drażnić. 
Aż wkońcu be::pr:ykładni' ciupliwy Far• 
ruscad wybucha nit:S:c:ęsnan słowmi, ni' 
traci jt:dnak przytomności umysłu, gdy i:ona 
j'go nagi' pr:mii,nia się w węia, i :i: nara• 
i:mimi tycia caluje potwora, kt6ry w ten 
sposób na :awsze jui: zyskuj' ludzką postać. 

Tragiczny heroi:m - w hiszpańskiq :a• 
pt:wne doskonalony szkol' - wyróżnia li 
corvo, przez s~g krytyków :a najlt:psz' 
dzido Go::i,go u:oawany. Do wytyn h,. 
roizmu w:nosi się poświę~nie Annilli, która 
śmiercią swą wmi,r:a gnjew ojca, ścigający 
i'i męi:a i uwagra1 bttoicznym jt:St ksiąt' 
Jmnaro, gdy wędruje po daldrich mor:aeh, 
by bratu s:częście i spokóJ pn:ywr6cić, -
kiedy wy:ywa okrutną nmstę czarnoksięt• 
nika Noranto, porywając mu córkę Annill~ 
- a :wlaszc:a, gdy oskadony o miłostki 
: bratową i na stracenie ni,slusznic ska· 
:any, nic : trwogi, ale dla obrony honoru 
i dowicdunia niewinności swojej, ciyni wy-

Barach 1 Katar 

:nanie, kt6rt: zamienić go musi w posąg 
marmurowy. Pogodniejszy jut nastrój otacza 
Z.Ohitl'- symbol watki dobra n ziem, :i:a• 
warty w przeciwstawi,niu ayslt:go bplana 
Abdolaha pr:ewrotnemu czarodzi,łowi Si• 
nadotowi, - podobni' jak I pitoccfii fortu• 
nati, powiastkę o mądrym i przewidującym 
królu, co ufać ni' clicial urzędnikom swoim 
i :s::edł w lud, by poznać dolę poddanych, 
jak czynili niekiedy władcy t'go świata, 
a części'! koronowani dobroczyńcy : bajki . 

Pod o.!iloną bajki :wyki i~ak Gozzi 
krył: polemiczną tendencję. Będ:ic to ra:i: 

uchwytna aluzja lit,racka, jak w pierws:i:el 
z: j(go prób, L'amorli' tli!fk tri! ml!f.oranz,, 
ciosy mier:ące w dramatyczne pociynania 
współzawodników i apot,oza komedji 1udo
w,j, - kit:dyindzi'j znów krytyka społ,czno• 
polityczna: wykpienie doktryn encyklopt:• 
dyst6w francuskich w L'augl!/{;n 6,fv1r• 
d,, - albo wreszcie satyra obyczajowa, jak . 

f.r:i:y~na moralności w'neckiej w /{ corvo 
ub Zelm, rli' tli!i fl_l!ni. 

Stwor:ył więc Goni rodz<IJ własny i od
rębny, skupiający w sobi' rótnorodn' bar• 
d:o, niuawsn coprawda w pdni sharmo• 
nizowane i w karby silnej konstrukcji ujęt' 
pierwiastki : świat fantastyczntj baśni, st°"" 
jąc'J poza granicami czasu i miejsca, :i: ak• 
tua1ną I lokalną satyrą. modne w XVIII 
wieku motywy wschodnie z tradycjami ro• 

Addma - Jm10 OS11cbclP.JJo mantyc:nej i heroikomicznej poezji włoskiej, 



formę '"pisanegoc dramatu z nawyczkami rodzącej się z natchnienia chwili commedia 
tletr arte. Za jej to wzorem sceny podrzędne zostawia często Gozzi pomysłowości 
aktora i wierszem, w jęryku literackim, kreśląc gł6wne momenty dramatu, prozą. w we• 
neckim dialekde, szkicuje rozmowy tradycyjnych „masekc, zachowanych przez autora 
tern chętniej, że trupa Sacchiego, z którą stale współpracował i blisko był związany, 
posiadat.i doskonałych tych właśnie r61 wykonawc6w. Maski te - Pantalone i Truffal· 
dino, Tartaglia c:z:y Bńghella - idą przeto za nim krok w krok, na kaide zawołanie 
stawią się w Persji czy w Chinach, jako dobrze znajome, radośnie witane twarze, po• 
śr6d obcego tłumu. Po chwilach wzruszenia i niepokoju one pozwolą skrzepić się śmie• 
chem, wzbudzonym przez koncept rodzimy, koncept zresztą wystrzegający się wlaściwej 
wędrownym aktorom, jarmarcznej pospolitości, której dotknięciem tak bardzo briydzil 
się wyniosły pan hrabia. I któż biadać zechce nad śmiałym anachronizmem, kto igraszką 
nieprawdopodobieństw się gorszyć 1 Nie o prawdę przecie! tu idzie - nie o rzeczy• 
wistość dotykalną. I jeśli Goldoni, usuwając w Do" Juanie wsulkół moc nadprzy• 
rodzoną i każdy śmielszy brt tropiąc bezwzględnie, nie dopuszczając na scenę Sgana• 
relle'a ani mściwego posągu komandora, dowi6dł najlepiej swych racjonalistycznych 
tendencyj, - to Gozzi zaprasza w podr6! pod inne zgoła konstelacje, w gościnę do wróżki 
Alcyny czy Arminy, gdzie bywali ongił wojownicy Tassa i siodłający hipogryf.I rycerze 
Arjosta. 

IV 

lstnial tedy, mimo powodzeń teatralnych, rozdźwięk głęboki pomiędzy Gozzim 
a współczesną mu epoką. Autor Turantlot umierał, doczekawszy się ostateanego upadku 
republiki weneckiej, protestował jednak do końca przeciwko „niemożliwej fizycznie de• 
mokracjic, szczycąc się, że zaws:z.e zwalc:ał „wiedzę burzącą i zaciemnialącąc. I para• 
doksalnym zbiegiem okoliczności, kiedy we Włoszech szybko zapomniano o nieprze• 
jednanym obrońcy tradycyj rodzimych, który coraz bardziej pogrążał się w cieniu wsp61• 
zawodnika swego, Goldoniego, - wynosić poczęli go obcy, ci, kt6rym tak bardzo był 
niechętny, a chwalcę rzeczy minionych stawili na piedestale młodzi, głoszący walkę 
z dziedzictwem przeszłości. ·Romantyzm uznał w Gozzim jednego z swycli popr:e• 
dników. Pomieszanie literackich rodzajów, kontrastowe użycie groteski, oddanie p~ymu 
poetyckiej fantazli - przypaść musiało do smaku koryfeuszom nowych prąd6w. W Niem• 
czech tragiczne osy chińskiej ks~iniczki niebawem spopularyzował Schiller, na scenę 
weimarską wprowadził Goethe. Tieck i Schleglowie mówili o Gozzim z uchwytem. 
gotowi byli stawić mu posąg opodal Szekspira. Hoffmann rozi>0:nawał w nim brat.a, uzna• 
niem go darzyli Wagner i Schopenhauer. We Francji !Uroi Nodier, pani de Stail, 
Pa..,.d Musset imię jego wyma..,.iali z niemiliejs.z:ym entuzjazmem. Jak zdarzać się zwykło, 
człowiek, który przyszedł na świat :apófoo, zarazem zjawił się na nim - przedwcześnie. 
Względy programowe, które chwilowo wyniosły Gozzicgo na miejsce tak bardzo po
czesne, rychło ~rawdzie straciły znaczenie, przebrzmiały uniesienia przesadne roman• 
tykó..,. - pozostali jednak w szeregu wyznawc6w włoskiego poety ci wszyscy, którzy 
skłonni są :zawsze powt6rzyć za Lafontainem: •Si Peau d'&ne m'euit contt. j'y pren• 
drais un pla~lr extrime„.c A bajki Gozzi lubi i umie Ot>owiadać. 

ROBERT ARNOLD 
TURANDOT 

Imię to (nawiasem mówi;ic perskie, ole 
chińskie), pn:ywodzi na pamięć nadewszystko 
kształt, kt6ry nadal prastaremu tematowi Schi· 
ller: ową mimo krwawych pozor6w pogodną 
i lotn;i historję o Altoumie, bajecznym cesa· 
rzu Chin, rycerskim księciu IUlafie, prze
cudnej księżniczce T urandot i jej trzech za• 
gadkach. Poemat Schillera powstal z bajki 
teatralnej wenecjanina Gozzi' ego I ta jest 
względnie świeżej daty, ma :.dopieroc lat 165. 
Ale korzenie jej sięgają pradziejów rodzaju 
ludzkiego. Jakoi, jakkolwiekby wesoło albo 
przynajmniej komicznie, brzmiał nastr6J ko• 
medji Gozzi'ego, a za nim Schillera, mimo 
to wystarczy tylko sięgnąć głębiej, aby na• 
trafić na motywy, w któryCh znać ślad grozy 
I okrucieństwa prymitywnego świata. 

W podaniach i bajkach wszystkich nie• 
mal lud6w spotyka się 6w prastary wątek, 
kt6ry opowiada, jakto księżniczkę czy inną 
piękną i możną dziewicę wolno było zdobyć 
na ten tylko spos6b, iż Zalotnik poddawał się 
kilku (zazwyczaj trzem) surowym pr6bom 
przerastającym zwykle siłę jego mięśni ay 
dowcipu. Równie sędziwym wiekiem po• 
szczycić się mote ów układ, który za rozwią· 

Sdlma I Addma. 

:anie zagadki obiecywał nagrodę nlezwykq, 
naprzykład następstwo tronu albo rękę owef 
dziewicy. Ale td kogo tu siły zawiodły, 
opłacić to musiał pokutą ciężką, często ły• 
ciem, podobną zresztą cenę ryzykował takie 
ten, kto zadawał zagadki, o ileby kandydat 
z zapasów tych wyszedł zwycl~ko. Przed• 
miotem takiej „zagadld na śmierć i życiec 
jest cz~to sam egzamłtor, jego honor aJbo 
szczęście. Postaci z pozoru tak odlegle, Jak 
Edyp albo Zgadula, obie nale.tące niezawodnie 
do najgłębiej Idących pokładów kultury, una• 
ocznlą łatwo, o co w tej grze chodziło. Te 
trzy motywy baśniowe: księżniczka, broniąca 
się osłoną trzech :zagadek, zagadka śmier• 
donośna oraz zawody, których prudmiotem 
•'I pytający I zgadywacz - oto trzy mo
tywy, kt6re stanowią tworzywo poematu 
Gozzi' ego, jego tr6dd i jego potomstwa. 

W r. 1704 począł arabista Antoine Gaf. 
land ogłaszać po francusku ów _cykl orjen• 
talnych nowel, .zatytułowany „Noc tysiąc:: 
i Jednac. Ten świat pelen cudów I umętu, 
pele.o przepychu I niewyczerpanej fantazji, 
zdobył nieomal zaraz niezwykle I powsuchoc 
powodzenie, które trwa po chiś dzie6, .ze
audls:zy lub, jeśli kto woli, Wyd. pąwszy się, 
Jak tyle Innych arcydzid epiki (Don Kiszot, 
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zbiór •Tysiąc i jeden dzieńc (1710-12), 
w kt6rym clmienty orjentalac i zachodnie, 
ludowe i literackie :z:micuały się w sposób, 
trudn)' dziś do rozróżnienia. 

Któł nic zna wstępnego opowiadania: 
•Tysiąc i jedna noc•, które nadało tytuł calem u 
zbiorowi? Jako~ tytulow:a nowela »Tysiąc 
I Jeden ·dzień« tego drugiego zbioru jest jaw• 
nem naśladownictwem tamtego, niewiadomo, 
czy dokonanem ju.t na wschodzie, czy dopiero 
prze Peris'a lub Le Sage'a, i dokonanem nie· 
zbyt siczęśliwle. Słyszymy tam o ksipnicz~ 
Furrukhnaz z Kaszmiru, która naskutck zjawy 
sennej uwab mpczyzn ba wyj'łtku za 
niewiernych i postanawia wszystkich zalotni„ 
k6w odsyłać z kwitkiem / ale stara mamka 
Sutlummc (słaba kopja Szehcrsady :z: „ Ty„ 
sląca i jcdn~ nocyc) opowiada jej jedną po 
drugiej opowieść o parach kochanków, wicr• 
nych do zgonu, a.t ksh;tniczka odwołuje swój 
ślub wiecznego panieństwa. Niektóre z tych 
przykładów o wicmo!ci męskiej przeszły 
do literatury iwiata, na przykład historja o la· 
tającej skrzyni. Ale najsławniejszą z nich 
}at nowela o chińskiej księfoiczcc Touran• 
doctc (dzień •46 do 48c oraz »61 do 8z•). 
Nic spotykamy w niej zwykłego personalu 
:z: »Tysi'łca i jednej nocyc: czarodziejów, 
ołbnymów, wr6ick, potworów. Jest to raczej 
romans towarzyski, który przebiega ba In• 
terwencjl potęg nadzmysłowych. T ourandoctc, 
dziedziczka tronu chińskiego - tak opowiada 

Guliwer, Robinson) w sferę lektury dzic· 
cięaj. Dowodem tego sukcesu, jak zwylde 
w podobnych razach, jest szettg naśladow· 
nictw, z: kt6rych niekt6re pojawiły się nawet 
wpierw, zanim Oalland ukońc%ył druk swojej 
transkrypcji. Jednym :z: wczesnych. a najgło!
niejszym z: naśladowc6w był Fram;:ols P&is 
de la Croix, filolog i dyplomata w ;cdnel osobie, 
kt6ry zwiedził teł znaczną część W schodu, 
zapisując z ust dcrwisz6w i litera16w opo
wieści orjentalnc, z początku zapewne ba 
Intencyj pisarskich. W r6ciwszy do domu, 
ucbęcony powodzeniem Oallanda,nie widząc, 
w c:z:em„by arabski zbi6t tamtego miał być 
lepszy od jego materjał6w, zapragnął uczyni(: 
:z: nich równia mytek literacki. Nic ufal'łc 
w własnej sprawności ktasopisarskicj, przy• 
brał sobie za wsp6łpracownika głośnego wów• 
cn1 powidclopisarn Le Sagc'a, którego 
awanturniczy romans »Gil Blasc dziś jcszcu 
bywa wspominany i czytany. Tak powstał 

c 
Pćtis czy Le Sage-jest nazbyt dumna z ro• 
du swego, swej piękności, wiedzy I talcn• 
tów, co prawda, nie bez powodu, skoro 
wobec jej erudycji spłonąć-by mogła ru• 
mieńccm wstydu dzisiejsza doktorka filozofji: 
»posiadła ona przer6:tne Języki w słowie 
l piśmie, geografie;, filozof)~ matematykę, pra• 
wo, a nadewszystko teologJęc. Wbrew .ty• 
cz:enlom ojca i narodu, nie chce wyjść za 
mąż. A.teby wykluczyć wszelką możliwość 
maU:eństwa, przysięgła czy raczej skłoniła ojca 
do tej przysięgi, ie tylko ten książę otrzyma 
jej rękę, który rozwi'ł.te jej trzy, i to niełatwe 
zagadki, kto zgłosiwszy się, nie rozwi~c, 
umrze. Wielu zalotników straciło ju.t głowę, 
najpierw metaforycznie, a potem dosłownie. 
A.t oto, niby błędny rycerz, pojawia się Kalaf 
{którego awanturnicza przeszłość zajmuje 
duż'ł część noweli) i pokonuje bez trudu 
przes%kody. W tej chwili zmienia się sytuacja: 
egzaminatorka zostaj~ kandydatką, kandydat 
zadaje z:agadki. Albowiem Kalaf, zbyt szla· 
chetny, aby zwycięstwo swe wobec damy 
wyzyskiwać bezwzględnie, stawia księtnlczce 
takie zadanie do ro%Wi'łzania: kim jest, sk'łd 
przybywa, jakie imię jest jego i ród? Niechaj 
rozwiąże, a wolna będzie od danego przy• 

T amelia - Łucja11 t.Mrowul 
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rzeczenia. Z pomocą zawikłanej intryg!_ Tu• 
rand.octe odsJania tajemnicę •Katafa. Wolna 
jest zatem tak.te od tego najnlcbapiecznicj• 
szcgo z zalotnik6w. Ale tymczasem zmieniła 
się i ona. Zachwycona bystrością Kalafa, 
wzruszona jego odwagą i szlacłictnością, 
oczarowana jego piękności~ wyrzeka się 
nagrody swego zwycięstwa I cała bistorja 
kończy się, jak zwyc:i:ajna bajka albo ko„ 
m'dja - małżeństwem. 

Tyle o tem w perskiej czy lnnci orlcn• 
talncj noweli, u Pćtis'a czy Le Sagc'a. Poczcm 
z średniowiecza czy z początku XVIII wicku 
przenosimy się odrazu w okres oświecenia 
I sentymentalizmu, z Persji czy . z Paryta 
.., W cneclę, w rokokową W coecję republiki, 
która raz jeszcze w upadku błyska w~mnic„ 
niem świetności, W cnccję Casanovy i Tiepola. 
Wieki całe panowała na s~ie włoskiej com• 
media dell'arte, której urok nic tkwił, jak 
wiadomo, w subtelnej r.haraktcrystycc ani 
w dowcipnej intrydze, lea w rubaunych 
tartach niezmiennie zabawnych typ6w. Pan• 
talonc, Arl,cchioo albo Truffaldino, Brigbclla, 
Tartaglia, Colombina i inne, figury przez tych 
aamych artystów przedstawiane w tych &a• 

mych, dobrze znanych kosrjumach I maskach 
(stąd wspólne okreśf,nie mascfimt), mówiące 
r6inorodnemi wloskiemi narzeczami, obywały 
się bez tekstów pisanych czy drukowanych, 
improwizuJ'łc rozmowę, a w pewnym sto• 
pniu takie akcję za natchnieni'm chwili (com• 
media improvisa), dzięld talentom, kt6re za 
dni naszych zatraciły się równic bezpowrotnie, 



Brlghdla - ~tf,>1.Miw S11rzyńsAI 

Najzdolniejszym i najgwałtowniejszym 
pomiedzy przeciwnikami Goldoni' ego był hra• 
bia Cario Goźzi, twardy konserwatysta nie• 
tylko w rzeczach sztuki, lecz takie w po
glądzie na świal i w polityce, nieprzyjazny 
wszystkiemu, co niewłoskie, zwłaszcza wpły• 
wom francuskim, czynnym także w reformie 
teatralnej Goldoni'ego. Jest właśnie głęboko 
tragicznym rysem w nieszczęśliwem życiu 
tego komedjopisarza, że dożyć jeszcze musiał 
upadku swej ukochanej Serenissimy, że żyć 
musiał jako poddany austrjacki, a umierać 
jako francuski . 

Mniej nas obchodzą w tej chwili szcze• 
g6ły i komeraże tej walki, czasem bardzo 
trywialne, między Gozzi'm a Goldonistami 
(z którymi poszli zwolennicy niejakiego Chla• 
ri'ego). Wystarczy tylko wspomnieć, że Gozzi 
nie zadowolił się kilkakrotnem teoretycznem 
zwalczaniem dramatyki goldonistycznej, ko• 
piującej jedynie dzień powszedni, pozbawionej 
doszczętnie rycerskości, piękna I funtazjl. 
W r. 1761 wyciągnął nadto karykatury swych 
przeciwników na scenę w rozkosznej kroto.
chwill (>Miłość do trzech pomarańczyc}, której 
temat zapożyczony z neapolitańskiej opoa 
wiastki dziecięcej (ze zbioru >Pentameronec) 

Jak pewne rodzaje techniki malarskieJ czy 
przemysłu lłl'tystycznego. Oczywiście ten ro.w 
dzaJ sztuki teatralnej ze swoją swobodą ru• 
chu I wyuzdaniem, · swą nierzeczywistością 
i fantastyctn'} ironią nie odpowiadał w po• 
łowie XVlll wieku estetyc-.znym i literackim 
ideałom Oświecenia, skazującym na banicję 
wszystko, co nie mogło się ostać przed try• 
bunałem rozsądku I moralności. Jak we Fran• 
cji I w Niemczech, podobnie we Włoszech, 
a zwłaszcza w teatralnej Wenecji rozpOc:ęła 
się energicma agitacja przeciwko maskom 
I ich improwizacjom, a przyw6dcą tej walki 
o sanację teatru podług wzorów francuskich 
byl pomysłowy, dobrodusznie dowcipny ad wo.w 
kat wenecki Goldoni. Olbrzymie dramatyczne 
d:ido jego iycia rozpoczęło sit; komedją im• 
prowizowaną, powoli tylko i z trudem wy• 
zwalaląc się z >masekc, aż zdobyło wreszcie 
styl, ki6ry współcześni jego nazwaliby na• 
turalistycznym, gdyby termia ten był Im 
znany. Jego reforma czy rewolucja teatru, 
zabierała dolnym warstwom ludu ich ulu• 
błoną I naprawdi; narodow'I rozrywkę, a ar• 
tystom improwizatorom groziła bezrobociem. 
Stąd akcja Goldoai'ego natraRla naturalnie 
na op6r rozpaaliwy. Truffaldino- Ztńlsla111 Korcuwsll 

pozwalat wrócić na sccni; improwizującym 
klownom narodowym, przyjętym z zachwytem 
przez publiczność. . Ta literacka farsa, z któ• 
rej wywodz') się genealogicznle liczne figury 
aż do Goethe'go >Tńumfu czalośclc i >Zer• 
binoc T iec:k'a, wywołała w Wenecji tak silną 
odmianę smaku, ie Goldoni stracił swoją wla• 
dzę nad sceną i oburzony opuścił ojczyznę, 
aby więcej do nief nie powrócić, Gozzi na• 
tomiast, raz jedyny zaznawszy uśmiechu losu, 
szybko jedną po drugiej Jeszcze dziewięć ko• 
medyj tego samego rodzaju pokazał na scenie
wszystkie bajkowe, czerpane n fr6del orfen• 
talnych albo ojczystyc~ wszystkie of:ywione 
prze.z narodowych wesołków, zwłaszcza przez 
kwartet: T artaglję jąkałę, Brighelli; brutala, 
szczwanego Truffaldino i dobrodusznego We• 
necjanina staroświeckiego kroju, Pantalone. 

W szeregu tych fiabe jest > T urandob 
trzecią z rzędu, przedstawiona pora.z 1-szy 
zz stycznia 1762 r. Zgodnie z wątkiem, zna• 
nym nam z >Tysiąca i jednego dnia«, nie 
zawierała !adnych czarodziejstw, metamorfoz 
ni podobnych zjawisk nadprzyrodzonych, 
demonstrując jakoby Goldonistom, ie Goni 
potrafi zwyciężyć bez łatwych efektów. Li· 
teracka tedy polemika zamilkła. Ale plomien• 
ny patrjotyzm Gozzi'ego znalazł przedziwnie 
wzruszający wyraz tam, gdzie go się naj• 
mniej spodziewano. W> Tysiąc i jednej nocy« 
owe trzy zagadki Turandot rozwiązują się lsmul-ufiila M1aU11/«la 
wyrazami: słońce, morze, rok. Gozzi za• 
trzyma! słońce i rok, ale zamiast trzeciego dal dytyrambiczny hymn, którego przedmiotem 
Jest usk1'%ydlony lew świętego Marka, herb naJdostojniejszeJ republiki. To, czan się po. 
zatem r6.tni Gozzi'ego fiaba teatrale tragi~omica od orjentalno-francwkieJ noweli, to są 
Ju.t rzeczy raczej formalne / wynikły one z przejścia z formy epicznej w dramatyczną, 
przyczern w tak przetworzony temat wtargnęły tei owe cztery sowizdrzały igry wenecjańskiej. 

Literackie oblicze Gozzi'cgo ma rysy znamienne, chwilami monumentalne. Wygląda 
czasem, jak ostatni rycerz: commedia improvvisa. Pierwszy okres jego dramatyki to niby 
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her~icz~a ~efe~sywa stylu b~okowego, a zarazem pierwsze świtanie romantyzmu, natu• 
ralme .mem1eck1ego, ~o ~łosk1, o wiele późniejszy, Gozzi'ego zupełnie zignorował. Ale 
mł~1 romant>:'cy niemieccy z zachwytem odkrywali na progu nowego stulecia bn· 
gen1alnr m~ter1ał twórczy w Gozzi' ego świecie bajkowym. w którym władało kapryśne, 
ale w .1stoc1e dobroduszne prz~naczenie. Rozkoszowano się jego fantazją pełną wdzięku, 
~z~rok1m I.umorem P";ntalona 1 towarzyszy, wszystkiem zresztą, co obrażało klasyczne 
1 mby. k!asyczne P.rzep1sy. Rol:' pośrednika między romantykami a południowym ich wspól
cześmkiem (Goim umarł dopiero w r. 1806) przypadła wprawdzie pisarzowi dość trzeź· 
wemu; szwab Wertbes z grupy. W!elanda przełożył bez polotu Gozzi'ego >Theatralische 
Werkec, wśród których w. tomie pierwszym w r. 1777 znalazła się też pierwsz:a niemiecka 
Turandot. W tymże rok.u 1 w tym p~zekł~dz.ie wes:ła Turandot, w inscenizacji coprawda 
z ~ncuska upudrowane1, na .scenę ~1edt11Sk1ego Burgteatru, który nazywał się wówczas 
Nat1onaltheater. Po~tórzono 1ą tam:z:e w r. 1799. Ale kształt na długie czasy definitywny 
otrzymał pełen wd~1ęku poe~at w transkrypcji Scbilltta, który nie będąc przeciwnikiem 
ro~antyz!"u, stał s1.ę przedmiotem a~aków bojowego skrzydła romantyków i chcąc się 
mo.ze zm!~zyć z mm1 na. własnym ich gruncie, opracował ten właśnie utwór dla sceny 
weimarskie1 (1802). W ~ei .wersji przesz.la Turandot do Słowi3;11, Skandynawów i Anglo· 
~asów. Także dramat Sch1lltta oparł się o przekład Werthesa, przemleniając w wiersz 
Jeg~ domorosłą prozę. 'X:' fabule niema zmian doniosłych. W zagadkach przygotowywał 
St;hiller coraz n?we w~r1anty, .chcąc przy powtórzeniach spektaklu oiywiać zaciekawienie 
widza. Tematy 1mprow1zatorskie czterech >masekc, u Gozzi'ego i Werthes'a zaznaczone 
ledwo ~ scenariuszu, przyoblekł>: się pod ręką Schillera w melodyJny wiersz biały, a roz
pasana ich wesołość zyskała umiar pełen wdzięku. Całość przepoiła się, wytwornym na• 

Orta.mia agadka 

strojem, Idącym .z indywidualności poery. Ra: po ra.zu błyskaió} ślady jego natchnienia, 
srylu, wysokiego pojmowania rzeczy. Tak naprzyklad bajkowe olcrucieństwo ksit!niczkl 
wytłómaczone .zostało zamysłami emencypacyjnemi, rewantem spoleano•rd'onnatorskim, 
który pomścić chce krzywd~ i upośledzenie kobiety wschodniej. A raz nawet, w wlers.zach 
natchnionych, wygłosiła ksit!niczka obronę swej piękności, jako potęgi autonomicznej 
i samowystarczalnej, kt6ra nie chce być nlczyim łupem ani szafarki} rozkoszy, lecz trwać 
niby słońce nied<męgłe i niewyczerpane, własność por6wno wszystkich I niczyja. Jw 
wsp6łczesna krytyka zauwałyła te rótnlc.e w szyllerowskiej transpozycji, ganló}C Je 
(n. p. E . T. A . Hoffmann) albo pochwalając. Nietylko w Niemczech, w samej ltaljl 
odezwały się głosy, stawiające opracowanie Schillera wytej oryginału. Oceny tej nie 
możemy podpisać. Schiller wygładził kontrasty poematu, :łagodził jego ekspresję i uczynił 
zeń kompozycję harmonijną, ale przez to właśnie zatarł niejedco lstoł!!_Y rys jego oblicza. 
Sprawiedliwość jednak kałe uznać, te jeżeli z utworów O ozzi'ego jdna Turandot .zachowała 
zdolność tycia, zawdzięcza to nietyle swemu ojcu pierworodnemu, co właśnie Schillerowi, 
z którego wywod.zą się wszystkie przekłady, inscenizacje (takie dla teatru marjonetck 
KraJ.ika 19zs-> i libretta operowe. A t dopiero w Niemczech Karol V ollmoeller (autor 
•Das Mirakefc) sięgnął w swym przekładzie w r. 1911. napowr6t do oryginału, I ten 
oryginał (co prawda z stylizująceml rdyserskieml dodatkami tłómacza) wszedł na nowo 
na scenę Reinhardta w Berlinie I Salzburgu (1926). W Sal:zburgu w letnich Fcstspiele, 
w roku ubiegłym, odeiwał się w zagadkach stary Schiller, ale w komicznych intenneuach 
brzmi wyr.Unie trójgłos Goni' ego, V ollmoellera I dowcipnego krytyka wiedeńskiego, 
Alfr. Polgara.•) 

Od czasu Schillera księtniczka Turandot, jak cienie pod:ziemi odyssejskich _krwi, 
łaknęła mu:r:yki. Jut przyjaciel Schillera, Korner chciał >usłyszeć puetł6maczoną na tony 
tę Igraszkę l'antazjl, rozigranej nadmiarem !yciac. Weber zrobił to w znanej uwerturze, 
austrjacki :zaś kom_pozytor Vcsquc v. Pilttlingen w operze > Turandot, Princcssin von 
Schirasc, Ferrucio Busonl w pomysłowym poemacie muzyc.znym (1918). O pera medjo-

9> Co do zqadck1 spotykamy a V ollmodlera (w >dodatkach rdyunklc:h«) ruutCPU~ce will'fanl}'I nadzieje 
I wiMa, wlclaa I ntuu, mlloić (przyczem dopuuczon• q rozwlu:anla ubocznQ. U Fcnucdo Biaonl'q:o1 
roum, obyczaj, u :ub. U Plicdnfc(o: gadzkfa, kttor, Turandot. lldnhard! siUql w Sahburgu do Apubw 
Sdtlllcra I Ypr"O-dzll: cieli na zqaru llon<czoym, mur cltłliskl, błyskawica. 



lańska La ScaJa · odegrała 26 kwietnia 1916 r. z spuścizny Puccini' ego operę tegoż tytufu, 
kr6ra dziś odbywa rńumfalny poch6d po Europie. Libretto jej przetworzyli autorowie 
(Adami i Simoni) swobodnie według Go:zi'ego w stylu muzyki Puccini,ego: srąd wy• 
jaskrawiono czynniki prymitywne i egzotyczne, podkreślono momenty zapierającej dech 
grozy, intrygantkę Adelmę zmieniono w wzruszającą męczennicę, niby siostrę panny 
Butterfly, mizandryzm księżniczki uzasadniono niejasnym epizodem z przeszłości dy. 
nastycznej, słowem, nie szczedzono efekt6w •werystycznychc. Tembardziej zadziwia, 
dlaczego cztery prastare italskie •maskic zastąpiono trzema, niedość wyrafoie rozr6ż· 
nionymi dostojnikami dworskimi, których groteskowość jest raczej bezbarwna. Ale z rem 
wszystkiem, jak u poprzedników, rzecz cala toczy się koleją tych samych spraw: zaloty, 
zagadki, rozwiązania, małteństwo. 

Jakot pomimo częściowych metamorfoz temat ten przetrwał naogół bez zmiany. 
Zachował charakter normalnej bajki, w której wszystko dobrze się kończy. Całością 
bowiem włada beztroski optymizm, który wiedzie za rękę Kolombinę, Truffaldina czy 
Arlekina, daje im znamię nieśmienelności i z jednego zawikłania ludzkiego przeprowadza 
w drugi krokiem tanecznym. One to, te maski wiecznie iywe, poręczają pomyślny wynik 
W'Szelkich kolizyj, niby zakładniki życzliwej Opatrzności . Cót więc dziwnego, że ów 
bohater, z doskonałości samych złożony, rozplątuje najtrudnie)sze zagadki? Jakżeby w tym 
bajkowym świecie, w którym wszystkie postaci zdają się być wyzwolone z praw cięt
kości, mogla pozostać nierozwiązaną jakakolwiek zagadka 1 Z oddali czasu i świata 
przyszedłszy do nas, trwa tedy ta bajka pomiędzy nami, niezmienna i niezniszczalna, po
ręczając jakoby tę radosną nowinę, że wszelkie: trudności, choćby najbardziej złośliwe, 
które gnębią nas z wewn<1trz I nazewnątrz, muszą się wreszcie rozwiązać, bezsilne wobec 
odwagi, bystrości, miłości i szczęścia. Duże dzieci-jakże chętnie słuchamy tej obietnicy„ .. 

„ 
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4' TEATR MIEJSKI im. JULJUSZA SLOW ACKIEGO 
,JiL W KRAKOWIE 
• pod dyttkcj. ZYOMUNTA NOW AKOWSKIBOO 

CARLO GO ZZI 

TURA ND OT 
BAŚŃ WSCHODNIA - COMMEDIA DELL'ARTE 

Przełożył EMIL ZEGADŁOWICZ 

OSOBY: 

Pantalone, minister Chin . 
Tartaglja, kanclerz Chin . 
Truffaldino, przew6dca rze.zańców 

Bńgbella. marszałek Chin 

Altum, cesarz Chin . 
Turandot, księżniczka chińska 
Adelma, księżniczka tatarska, niewol• 

nica Turandot 
Selima, niewolnica Turandot 
Skirina, matka Selimy, żona Baracha 
Timur, kr61 Astrachanu 
Kalaf, jego syn, piękny królewicz 
Barach, były wychowawca Kalafa 
Ismael, paf ściętego królewicza &;.. 

markandy 

Leopold Komornicki 
Lucjan Żurowski 
Zdzisław Karcz~wski 

Władysław Surzyński 

Władysław Neubelt 
Jadwiga Hańska 

Irena Osuchowska 
Taida Granowska 
Zuzanna Zalewska 
Józef Łubiakowski 
Ryszard Kierczyńskl 
J6ze:f Leliyą 

Celina Niediwiecka 

Uczeni w piśmie, niewolnicy, niewolnice, dworzanie:, murzyni 

Ddonc~ BOLBSLAWA KUDBWICZ:A 

KostJumy :tdiskte ANNY JUTY 
Kostjumy m~kie Al.BKS. HYŻEOO 

Muzyka PERRUCIO BUSONl'BOO 

pod kkr. KAZIMIERZA MBYERHOLDA 

Inscenizacja I re:~yserja 

ZYGMUNTA NOWAKOWSKIEGO 

Dramaturg: T ĄDEUSZ ŚWIĄTEK 

• 
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Wrir~ ł pa:Uń/rririla. 

WCZORAJ bylem na komedji, w teatr:e St. Lucas, krórą się szczerze ubawiłem. 
Poznałem s:tukę improwizowaną w maskach, odegraną z naturalnością, encrgją I brawurą. 
Sujet szalone.„ Z nieprawdopodobną rozmaitości<1 bawiło dłużej, niż tezy godziny. Jednak 
i tu jest lud znowu podstawą, : której to wszystko wyrasta, słuchacze współgrają a tłum 
srapia się z teatrem w jedną całość. Dzień cały na rynku i na brzegu mor:a, w gon• 
dolach i w pałacu, kUPiec i kUPujący, żebrak, marynarz, sąsiadki, adwokat i jego prze• 
ciwnik, wszystko to tyje i krząta się, zabiega o interesy, gwarzy i zaklina się, krzycz:y 
i wystawia na sprzedaż, śpiewa i igra, złorzeczy i hałasuje. A wieczorem idą do teatru, 
słuchaj'ł i patrz'ł na tosamo życie powszednie, ukmalconc sztuką, grzeczniej przystro• 
jone, przetkane baśnią, przez maski odwrócone od rzeczywistości, przez obraz obycza• 
jowy do niejo zbluone. I cieszą się tym widokiem dziecinnie, krz:ycz:ą z:nowu, klaszczą 
i hałasują. Od świtu do nocy, ()d p61nocy do południa jest to tosamo mrowisko tycia. 

6 pa:itfr.1'1·•/la, 

W cz:oraisza tragedja wiele mnie nauczyła. Przcdcwszystkiem posłyszałem, jak Włosi 
traktują i deklamują swój jednastozgloskowy wiersz: Jambiczny. Zrozumiałem przytem, 
jak mądrze umiał Goni połączyć maski z: figurami tragic:r:nemi. To jest widowisko, któ
re~o ten lud potr:r:ebuje. Chce on bowiem w:r:ruszać się na sposób okrutny. O l.cym mu 
jest tkliwy i czuły współudział w cudzem nies:r:c:r:ęściu . Tych ludzi cieszy nadewuystko. 
gdy bohater dobrze mówi. Bo s:r:tuka dobrego mówienia to dla nich wielka rzecz, a pr:r:y• 
tcm chcą się też śmiać i posłyszeć coś-niecoś niedorzec:z:nego. Biorą ud:z;iał w widowisku, 
;ak gdyby w czemś rzecz:ywistem. 

Jo paU/zl1n1ila. 

Z :r:espolu Sacchi, dla którego pisał Goni a który zres:r:tą jest juJ: dziś w ro:z:sypce, 
widziałem Smercldinę, małą i grubą figurkę, żywą, obrotną i pełną humoru. Obok niej 
widziałem Brighellę, chudego, lecz: harmonijnie :r:builowanego aktora, osobliwie doskona• 
lego w mimice i gestach. Te maski, które my :r:namy prawic tylko Jak mumje, bo nic 
mają dla nas życia ani znaczenia, tutaj stają się c:r:emś rozkosz:nem, jako twory tubylcze. 
Doskonale :r:arysowany wiek, stan i charakter stały się ciałem, pr:r:ybrancm w dziwne 
szaty, a skoro ci lud:r:ie większą część roku biegają sami po mldcie w maskach, :mal• 
dują to cz:emś całkiem naturalnem, że czarne oblic:r:a ukaz:ulą się równid tam, z: tamtej 
strony rampy. J. W. Gof!fbr {1786). 

Wsp6łzawodnik Goldoniego Jest, w porównaniu z nim, o wide bardziej orygt. 
nalnym w swych utworach, mających nic.icle wspólnego z komedjami regulamemi, Jule 
równid wys:ły z: pod jego pióra... Chciał iść za natchnieniem genjusz:u włoskiej rasy 

Panromima 

i w dramatyczną formę u1ąc opowidci wróżek, figle błazeńskie i arlekinady spleść 
;: cudownością epick!ch poematów, w niczem nie naśl;idować natury, lecz tworzyć za 
podn ietą na jbardziej nieokidzanej fantaz ji, chimer baśn iowych, ; za ws zelką cenę unieść 
słuchaczy poza gran i cę rzeczvwistości i prawdy. .. M ad'mne di' Stad (1~07) . 

, 
Baśń dramatyczna jest we Włoszech jedynym rodzajem literack im, w którym ludzie 

szuka jący w teatrze orygina lności i istotnie dramatycznej ro::ryw1'i, mogą zna l eźć przy• 
Jemność.. . Gozzi dal fonnę dramatyczną najdziwniejszym baśniom wróżek, godząc 
ustępy poważne i poetyczne z grot eską.„ Ujęcie tych komedyj, nie zdradzające zgoła 
wysiłku i znoju, da je im pozory szkicu, rzuconego na papier od niechcenia, lecz szkic 
ów uderza bogactwem wyobraini, ma rysy silne i pewną ręką kreślone, barwy żywe 
i wyraziste. Przedmioty, które tawia nam przed oczy, zn i e111a łają fantazj ę.„ Cudowność 
krainy czarów tworzy tu kontra t najżywszy z cudownością 11.!dzkiej natury, to znaczy 
:r: dziwnem szaleństwem róinych postaci.. . A ugust W11hefm Scńfegef (1 814). 

B runatn;y: A jednak jestem w tej chwili najszczęśliwszym z dyrektorów teatru na 
tym świ ecie. 

Szar..v: Ha! - rozumiem! Rękopis w pańskim ręku, kt6ry właśnie czyta łeś z nieta• 
joną rozko zą? - Z pewno"cią udało się pan u otrzymać dz i eło znakomite? - Utwór mlo• 
dego i utalentowanego poety, kt6ry zaczyna dopiero rozpin;ić. krzydfa? Powiedzże pan I -
mogę pozyskać to dla mej sceay ? Teraz właś nie pożądam młodego poety i jego os ta• 
tn iego dzida. 

Brunatn;y : Z pewnością jest to koncept widowiska doskonały . .. Ale nie wydaje 
mi sit przydatnym dla pańskiej sceny„ . 

S zar;y: Jestem naprawdę ciekawy tego cudu poezji, który panu wpadł w ręce! -
Tajem11ica? - Niewolno mi nic o rem wiedzieć? Cói to za młody i nies łychany poeta? 

B runotn;y: Nie miody to poeta, lecz stary i nie w porę zapomniany. Znamienitą 
bajkę o trzech pomara11czach, której zarys pozostawił nam rozkoszny Goz.zi, tę mam 
zamiar zainscenizować w moim tea trze. 

5 zar;y : Co takiego? Bajkę o trzech pomarańc.:ach chce pan wprowadzić na scenę 1 -
Pan sobie ze mnie żartuje. 

Brunatn;y: Bynajmniej. N ie .:nam dramatu, w kt6rymby najwyższy komizm sąsia
dował z semami równie patetycznemi. Właśnie gdyś pan wszedł, rozmyślałem nad traf
nym przekładem klątwy olbl'2ymki Creonty ... 

(Następuje streszczenie bajki z sensem satyrycznym, wymierzonym pruciw nie• 
mieckiemu »Schicksalsdrama«). 



r Szor~: Nie zniosę tego dluiejl - Zalste, osiągnął pan, coś zamierzał. Pański źart, 
osobliwa pańska ironia poniosła mnie - mimowoli ujrzałem to szalone widowisko toczące 
się już na scenie, i poczęło mi wirować i mącić się w głowie. 

Bruno/n~: To nie źart ani ironia. Zapewniam pana raczej z cał'ł powagą, źe wzniosłą 
bajkę o trzech pomarańczach wystawię na mej scenie, a poaiewaź zespół m6j rzeczy te 
gra niedościgle, pewny jestem bezspornego poklasku publiczności. 

Szocy: Chce mnie pan mistyfikować - mówi Pan w zagadkach. Czyżby trapa 
Sacchi' ego zmartwychwstała i gra pan na jej ciele po jarmarkach italskich 7 Na jarmar• 
kach, powtarzam, bo nawet tam fantastyczny twór cudackiego Gozzi'ego wyrugowano 
z teatr6w stałych. 

Bru not n~: Nie grzesz Pan przeciw wzniosłemu genjusz:owi! Co za widkość, jakie 
życie głębokie i ruchliwe panuje w bajkach Gozzi'ego. Wspomnij pan tylko Kruka 
albo Króla-Jelenia! Jest rz~ą niezrozumiałą, dlaczego tych przepysznych dramatów, 
w 'których nie brak sytuacyj mocniejszych, niJ: w wielu współczesnych przechwalanych 
tragedjach, nie uJ:yto przynajmniej z powodzeniem, jako tekstów operowych. 

E. T. A. Hoffmann (1819). 

Niewiele troszczono się w Wenecji o prawa dobrego smaku, o nauki na temat upadku 
obyczajów, o akademickie pioruny, godzące w upodlenie Języka: trzeba było naprzód 
zabawić ten światek. Minuta nudy byłaby straceniem wszystkiego, skierowałaby natydi· 
miast widzów z jednego teatru do drugiego. Gozzi umiał tti ukryć swą tendencję mo• 
ralną czy literacką pod osłoną przyjemności i rozrywki, poza piastunką, opowiadającą 
dziwy małym dzieciom, dostrzec można było bez trudu filozofa. To skojarzenie saty• 
rycznej werwy, krytycznej bystrości, zdrowego rozomu, wschodniej cudowności, fanta• 
styki i włoskiej »pantalonadyc ma w sobie coś zdumiewającego, jak samo Istnienie We• 
necji. Zaiste, złożony ten umysł wyjść musiał z czarodziejskiego miasta lagun„. 

Pau( óe Mus.set (18+;). 

Źródłem śmieszności jest niespodziana subsumpcja przedmiotu pod pojęcie innego 
rodzaju. Fenomen śmiechu oznacza tedy inkon$rm:ncj;; między lakiem pojęciem a po
myślanym przezeń realnym przedmiotem, mi~zy abstraktem a oglądem. Im większą 
i mniej oczekiwaną przez śmiejącego się jest ta inkogruencja, tem gwałtowniej wypadnie 
jego śmiech. We wszystkiem zatem, co wywołuje śmiech, da się zawsze wykazać pojęcie 
i szczeg61, to znaczy rzecz albo przebieg, który wprawdzie daje się pod owo pojęcie 
podprowadzić czyli przez nie pomyśleć, niemniej w stosunku przeważnie panującym nie 
nalety do niego, różniąc się uderzająco od wszystkiego, co się zwykle tern pojęciem obej• 
muje. Jeżeli subsumpcji tej dokonuje się z zamiarem zbyt wyraźnym, powstaje pozioma 
i plaska ironja. To samo niebezpieczeństwo grozi parodji. Przebiegom i słowom poważ40 
nego poematu podsuwa ona podrzędne osoby, albo małostkowe motywy I działania. 
Wspomniany konflikt myśli z oglądem powstaje tu przez to, że przedstawione poziome 
realności dostają się pod wzniosie pojęcia tematu, w pewnym względzie pokrewnego, 
ale zresztą zgoła niewspółmiernego. Okazem całkiem udałej p.irodji jest owa scena z >Zo· 
bcldyc Carlo Gozzi'ego (IV 3), gdzie dwa sowizdrzały, którzy codopiero pobili się 
i znużmi fetą obok siebie, cytują dosłownie głośną stancę Ariosta (Or!. fur. I zz} 
»oh gran bonta de cavalitti aatichi„ .c Artur Scfiope116ouer (1844). 

Ostatni to uczeń heroianej Hlszpanji, ost.atnl pan ironicznej wciry: i fantazji rycer• 
skich poemat6w. Pfilforete Cfia.sk.s (18+7). 

Najlepszą cząstką sławy, jaka przypadła komedji Ót'D'orte, najpewniejszem Jej prawem 
do zajęcia wybitnego miejsca w dziedzinie myśli ludzkiej, jest wpływ, jaki wywarła na 
szereg wyobra!ni. Rozświećmy nieco jej mroczną scen~, a ujrzymy natychmiast, jak gro• 
madzą się wkoło wszystkie duchy niespokojne, wszystkie umysły niezadowolone z rze• 
czywistości, poeci, muzycy, malarze, którzy ideał swój doścignąć mogą jedynie w sferze 
marzenia i halucynacji. Ona otwiera im bramy krain fantastycznych, w kt6re się zapu• 
szczają. Callot, Karol Gozzi, Hoffinann, ci rozpustnicy wyobra!ni, tutaj szukali mate• 
rjalnel formy dla swych tworów / myśl ich, Jak motyl stubarwny, ulatuje, żywa i płodna, 
z poczwarki włoskiej »bufooadyc. Euąent' Lato;y11 (1859). 

Niełatwo octnić dzieło Goz:zicgo. Ta mieszanina poaji fantastycznej i opowieści 
stal')(ch piastunek, przypominająca z:araz:em Arjosta I produkcje śpiewaków ulicznych, 
zdradza ponadto pewne zacięcie w stylu hiszpańskim, które uderza na pierwszy rzut oka. 

Sema tortur 

Tu i tam przebija i pali J:ar indywidualności gwałtownej . Podłoźe tych komet'yj ba· 
śniowych zostaje zawsze poza sferą rzeczywistego świata, ale w tym świecie snów 
zaznaje się tylu milych i czarownych wra.teń, że łatwo wybaczyć przychodzi błahość 
środków, aby naci~zyć się osiągniętemi wynikami. Afpfionse Ro;y"r {1865). 

Pozostała po Gozzim forma komedji ludowej, w przeciwstawieniu do komedji mie• 
szczańskiej. „ Maskic, to znaczy pewne typy charakterów i karykatury stworzone przez 
wyobraźnię ludową, jak Tartaglia, Pantalone, Truffaldino, Brighella, Smeraldina, trwają 
w jego utworach jako pierwiastek obowiązkowy, ustalony konwencją, stanowią często 
akcesorja groteskowe, pozbawione ścisłego uzasadnienia, wplecione czy wtrącone w treść 
dodatkowo. Treścią zaś tych utworów jest św iat poezji, taki, jak go pojmuje lud, lak· 
nący cudowności i tajemniczości, lud wrażliwy, skłonny do śmiechu i płaczu. Krajem 
ich - kraina nadprzyrodzona, atmosfera cudu, magji i czaru. Ten świat wyobrafoi, J:y~ 
jący tern bujniej, im slabsią jest władza intcl~tu: stał się naturalnem .podło~em poez11 
ludowej w jej r6żnorodnych postaciach: opowieści, nowel, romansów, htstory1, komedyj 
lub fars. Literatura zawładnęła nim po to, by go zniweczyć, by wnieść weń niedo
wierzający uśmiech wykszta,lconego mieszczaństwa. Odtworzyć ten świat w l~go nai• 
wności, udramatyzować baśn lub klechdę, zaczerpnąć tu nowej, odżywczej krwi dla od· 
mlodzen.ia komedii - na to ważył się Gozzi pośród sceptycznego mieszczaństwa, w wieku 
»oświeceniac, w stulecia pięknoduchów i „fllozofówc. I powiodło mu się ;;r;ainte:resować 
publiczność, gdy.t świat ten ma wartość bezwzględną i odpowiada pewnym strunom, 
które, poruszone wprawną ręką artysty, wydadzą zaws:e oddiwięk w duszy słuchacza: 
każdy przecie! ma w sobie coś-niecoś z ludu lub :i dziecka. 

'Fra11ct'.sco 011 SanCli$ (1872). 

... Wszystkie prawa natury tracą tu swoją moc: czas i przestrzeń juJ: nie istnieją: 
dzikie zwierzęta mówią ludzkim głosem, woda śpie~ i ~· umarli_ czytają k.si~gi, ko~ie'! 
przemieniają się w mężczyzn, a mężczyfol przeobraJ:aJą su~ w posąga. Podobme 1 w św1ec1e 
moralnym uczuć wszystko się wywraca na nice i najbardzief szaleni kochankowie uwła· 
czają swym ukochanym, tony wypędzają męłĆ\v, matki rzucają w płomienie własne dzieci. 
Wszystko się urzeczywistnia: wszystko, a więc to, co jest niesamowite, ale r6wnieź to, 
co Jest niemoJ:liwe: wędrówki przez mil tysi:i,ce w paru godzinach odbyte, :martwych• 
wstanie umarłych, odmłodzenie starców, zamki wyrosłe JS"zez jedną noc I w kilku minutach 
przepadłe bez śladu, bitwy stoczone w mgnieniu oka i w krótszej jeszc;;r;e chwili przegrane 
lub uwieńczone zwycięstwem. Poprzez te :dumiewaj;ice krajobrazy, ten szalony i więzów 
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nie znający już świat, te niesłychane i niebywale dziwy, te wyszukam~ i spr::eczne uczucia, 
bohaterzy i bohaterki Gozziego snują pasmo swego strasznego tycia udręczeń, mierzą się 
z wszelkiemi przeszkodami i znoszą wsulkie męki, kon:iją z bólu, up:idają ze z~;;czenia, 
wzywając pomocy niebios, przechodząc przez 11ajwyższe ~topnie rozpaczy. Zycie ich 
niepodobne je t bytowi i<ldnej istoty ludzkiej i idą, idą , opanowani prze;: Fatum, wal
cząc w nierównym boju z potęgą tak przemożną i tak tajemniczą. 

Ucz Fatum zgoła nie greckie sroży się nad perskimi ksią:~tam i i księ:!:niczkami 
chińskiemi Gozziego: jest to poprawdzie Fatum barJzo z sil opadłe. Wyrok i jego bowiem, 
napo:zór okrutne i niezłomne, mieszczą w sobie ::awszc furtkę ukrytą, którą ci dzielni 
i niepohamowani panl)wie, te nieznużone i pełne entuzjazmu damy mogą uciec przed 
ostateczną n i edolą. W ukazach czarowników i wróżek Gozziego osta)c się zawsze nadzieja. 
Inaczej tragedja baśn iowa stanęłaby u kresu w trzeciej lub czwartej . cenie i - dobranoc! 
Male światełko błyska zawsze w glęb i lasu, jak w milej bajeczce o Małym Paluszku, jak 
we wszystkich cudownych historjach. Owo drżące światełko - ro słaba, rozpaczliwa jak# 
gdyby nadzieja, która błyska u kresu wszystkich nadludzkich udręc::eli bohaterów Goz• 
ziego - to nić, dokoła której prz~dzie się cala baśr\ 1 i zwolna, w miarę jak węzeł się 
zaplata i :zaciska, otucha, zrazu drobna, wzrasta, małe światełko zbliża się cor:iz bardziej, 
staje się schronienil'm, domem, wybawieniem, męic:zyi:na wyszedł zwycięsko z wszyst
kich prób, kobieta pokonała wszelkie przeszkody, w królestwie przyrody zapanowuje 
zwykły lad a miłość, która się oczyściła i wzmocniła w tym żarze - triumfuje.·• 

Mat11a.? S"1ao (1895). 

Zdaniem widu Gozziego zalic i:yć naldy do pisari:y komicznych i satyrycznych. 
Jeśli się jednak dobrze i:asta nowić nad jego twórczością. nie wyłącza jąc baśni drama• 
tycznych, to przyjść moina do wniosku, że urodził się raczej poetą-tragik iem niż komi• 
kiem. Zmysł prawdziwego i czystego komizmu nie jest u niego czemś instynktownem, 
bezpośredniem, usiłowanie wzbudzenia śmiechu, wesołości nic rzadko zdradza wysiłek, 
daje rezultar banalny lub spaczony, gdy tymczasem. jak dowodzi /( corvo, a w sposób 
bardziej jeszcze oczywisty cykl i.dramatów regularnych«, odczuwał i umiał oddać z głę
boko ludzkim akcentem tragizm charakterów i wydarzeń. W teatrze Gozziego widać 
zawsze jakiś odblask usposobienia autora, humoru powierzchownego, zaprawnego często 
sceptyczną rezygnacją, i oddtwięk kolei jego życia, nie na.zbyt wesołego, ale też nie 
nazbyt oies1częsaego, nad którem wfadafo fatum tragikomiczne. 

7am:r"Ói Ma11/ovani (1926). 

a 

U REINHARDTA 
... Na dnie tej bajki Idy stara wiedza o nimawi§ci między kobietą i m~czyzną. Od 

czasu owej ciemnej afery w raju nie cierpią się wujem Adam i Ewa, i nazywai'ł to 
miłością. W istocie wypadek Turandot jest Oliobliwie jaskrawy. Pomi(dzy tałobą a roz• 
koszą, między bólem a radością chwieje się ta stara gra, tak nieprawdopodobna, te zda• 
rzyć się mogla tylko w rzec:ywistem życiu, równocześnie sztuka płaczliwa I commedia 
dell'arte. Vollmoelle.r zanurzył ją w niemczyznę pełną polotu, Paumgartner pobłogosławił 
muzyką prawdziwie tw6rczo-syntetyczną, która jednym :zamachem stwarza jego nazwisko 
kompozytorskie, a pod rękami Reinhardta, kt6re wydały się jakiś czas zmęaone, a! oto 
znowu czynne są w niesłychanej pełni pomysłów i radości tworzenia, powstał świat CU• 

downy z barw, ruchów, woni i dtwięków, bujny Wsch6d, widziany i przepojony wsp61• 
cz:esną świadomością, fantastycznym i upojnym oplotem obejmujący tajemnicę fycia 
I śmierci. „Kibice«, którzy zawsze i wszędzie, taki:e w Salzburgu na >święcie teatra!• 
nemc, są w :z:łym humorze, nie potrafią mimo to z:amącić twórcom radości tworzenia, 
a tw6r<:zym słuchaczom radości słuchania. 

Już obrazy sceniczne, narodzone niby z marzycidskic:go nastroju Li· T ai•Pe, zapo• 
wiadaJ'ł coś niecodziennego. W skrzesz.ają Chiny nadzmysłowe, dalekie, znikające w nocy 
wiek6w ubiegłych, i Chiny te ł'łczą ddikatnemi przej~ciami z tą sal'ł salzburską, gdzie 
włada niemiecki gotyk I zaczątki radosnego baroku austrjackiego. Kwiatowy pomost 
rozpięto od podium u po 6rodck ·parketu, I odtw6rcy wchodzą po nim i wycho· 
~· Dwa ornamenty .§wietlne, rozbłyskujące w antraktach, i maJowane dywany, osła• 
oiającc wykusze galerji - one są łącznikami stylów. Zielona zasłona , na kt6rcj w bla. 
dem zlocie rysują się motywy smocze, przypomina chwilami banderę, czasem m6w 
chmun; I nie dotyka ziemi. Zostawia proscenium wolne, rozszerzając się dopiero ku gó• 
r:e, otwiera także wejkie do sceny. Gdy si~ podniesie w rórę, poznajemy, jak szczę• 
śliwie rozluinlooo tu i rozwiązano s:z:tywne formy sceny panoramicznej. Wszystko jest 
ledwo zaznaczone lub całkiem nierzcc:zywiste, · płac przed bramą miejsk'ł w Pekinie, sala 
krófeyska, sala haremowa. Wonne piękno bajki, z piany świetlnej i kolorowej. Lin~ 
architektoniczne wyrafoc, lecz delikatne, jak poci'łgnięcie oł6wkicm. Podobny .czar mają 
rysunki Dułac'a, lecz to co tam rzucono bu trudu na papier, ta musi się stwarzać 
w chyfych zmianach budowy, umożliwionych prostotą technicz~ w której Strnad 
olquujc: się mistrzem równym, jak w bujności malarskiej. Stmad jest to dzii jeden 
11 trzech lub cztettch tw6rczych malarzy teatru. 
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Wirując i znów opadając w bezruchu, pełnią życia gnając napr:z:6d, to zn6w ha• 
mując się w ritartando, posuwaJił się flgury w ramach tych obraz6w. Wspanialr sunił 
na scenę pomostem kwiatowym obie procesje: wejście cesarza i księ.tnkzki. Rej uro
czych postaci dziewczęcych z monachijskiego baletu kroczy, tańczy, plynie w ry~tmach 
wytwornej muzyki Paumgartnera, w delikatnie stłumionych snopach reflektorów. Hamuje 
to wprawdzie akcję, ale te dziewczęta w brunatno-:dotych spodniach chińskich, w tcjte 
barwy kapeluszach, niby pagodach na głowie, dzi.alają jak ozdobne wschodnio.azjatyckie 
figurynki z bron:z:u. Prowadzi je, jako mistrz cettmonji, pan Kreuzberg z opery berliń· 
skiej, geniusz taneczny tej klasy, co Niżyński, przedziwny wymową ~wych smukłych 
kształtów, subtelnemi przegubami gest6w, w pozach nawet nieruchomych dzialaj')CY 
z tą samą siłą ekspresji. 

W commedii dell' arte prym wod:.I świetna trójka: Pallenberg, Romanowsky i Moser. 
Teksty napisał im najdcwcipniejs:.y z recenzentów wiedeńskich, Alfred Polgar, w którego 
tartach - m6wiąc jego stylem - ~tr:.epoce się pointa, niby pisklę w jajku, co za radość, 
gdy rozbije skorupkę i wychyli gł6wkę na światloc. Komi:.m Pallenbcrga ma rysy dem.o
nicz:ne. Jest to humor buntownika, który zbyt dJugo cierpiał krzywdę. Wśr6d huraganu 
śmiechu Truffaldino ten przybiera nagle uporczywie skupioną twarz klowna, odwr6con'I 
ku rzeczom I dziedzinom, nie mającym nic wspólnego z radości<i ziemską. Te tarty, 
obwiedzione tasiemką lałoby, owiewa zimne powietrze czwartego wymiaru, a głos Jego 
dochodzi z tamtej strony: ten sowizdrzał słutył kied)'ś u Szekspira. - Pantalone Roma• 
nowsky'ego ma oblicze dworaka z portret6w XVll w. Zakochany po uszy w sobie 
i w pięknym szyC'hu świata, przepełniony własną wewoetrzną pustką, Jest mistrzem zado
wolonej z siebie praktyczności, suflerem natur heroicznych, których mocna wola zdaje 
się go obratać osobiście. Biada państwu, które tego truciciela dworu uwata tylko za 
dobroduunego błazna. - Moser jest posłem -wiedeńskim na dworze chińskim, dialektem 
wiedeńskim prowadzi politykę zewnętrzną z serca„ czuje :się obywatelem naj(eps:ego ze 
światów i asta jego wdzię~;i się boleśnie, niby mówiąc: •Dzieci, kochajcie się, Jdeli 
się dac. - Cesarzem jest Waldau, niezapomniany Hofmansthala •Schwierigerc na tronie 
chińskim, przepysznie bezradny, z oczyma szukająttml pomocy, z rękoma, które ładz'i 
wszelak<i rozterkę. larwo zapominający, Jakte chętnie :.apomniałby wszystko. To połą
czenie wdzięku, ooblessy i onieśmielenia. ten z gruntu uczciwy, więc śmieszny majestat 
ole jest z tego świata. 

Wre.szcie para kochanków: KaJaf„Mathel, ciemna głowa kobieca na gibklem ciele 
efeba, a głos pełnią duszy triumfuifłcy nad dr:ewem i blach~ orkiestry, Jasny szloch Jego 
samogłosek przypomina Kainza. I He.Im.a Thimig• T uraodot. Tę pdn'i niebel:pieczeń.stw rolę 

o 
moina prowadzić na dwa sposoby : jako wyslodzo"'i lalę, która paple swoje gadki i nawet 
w chwili kryzysu zdaje się ulegać tylko nowel zachciance - albo jako rozdratnioną senty• 
ment.ilność z rysami okrucieństwa. Thimig, które) szlachetna sztuka przypomina Duse, przy• 
gotowała wszystko na ów finalny moment wyzwolenia : grała więc duszi; drzemi'łcą, kt6rą 
przebudza nareszcie Eros po ro:paczliwem zmaganiu. Zimny chód niezawiści, chytra 
surowość w scenie zagadek, sama zagadkowa w rosn'Jcei zamieszce uczuć. Aż wreszcie 
najpiękniejsza chwila, do której wszystko w tei grze pOdąża, rozum pobity przez uczucie, 
gdy rozluźnia się jej kurczowo broniące się dziewczęctwo, i ta dotóid samotna w obję• 
ciach narzeczonego i ojca odnajduje drogę powrotu do ludzi. I tańczy pospołu z innymi. 
Ten taniec końcowy, odchodzący pomostem kwiatowym korowód gl6wnrch figur, odsiania 
raz jeszcze mistrz:owską szrukę re?)•serską Reinhardta oraz istotny sens teatralny tego 
widowiska . I :dawało się, jakoby ci aktorzy, ponad głowami tłumu odchodzący, odply• 
wali szlakiem ukwieconym, ponoszeni wezbraną falą lud:kiego zachwytu. 

Jm;~ Oft„zar. 

Hlifto•~nc t.1lłony u Rcinhudr.. 

u w A c H T A N G o w A 
Jest ro dar mJodtj Rosji. Nie dar republiki, nie zapis polityczny. Związki leą glę• 

biej, są ukryte, przyczyny nic są bezpośrednie. Uwolnione, rozpętane siły, fr6dlo krwi, 
wybuchające potężnie i wysoko, niby fontanna. Gdziekolwiek spojrzycie - młodość, 
gdcie dodmiecie - wrakrtie świtiości, słuchacie - oto są glosy otuchy. Z komunizmem 
ma to niewiele wspólnego. Ale nie jest to te! mlodzieńczość indywidualizmu, przy• 
padkowość wiosny dopiero dwudziestoletniej. Ta młodość ma rys doJmiłości, pewno
ści, zaufania. Jest to młodość pospólna, rodzaj »krugowaja porukac, młodość oparta na 
wzajemnej poręce. 

Takie wratenie czyni ta młoda scena. Ten dar blerzt-my od niej w posiadanie. Naj• 
młodsi uczniowie mistrza Stanisławskil'a, enru:jaścl, którym Jednak świat I rzecz}'wi• 
stość mistrza stały się jut obce, którzy we wnętrzu swym Jut go właściwie nie zruti'I 
ani rozumieją, dzieci czasów nowych, narodzonych w eksplozji kultury. Zw~i się 
w iedną szkołę, spotkali się na wlasnej scenie, niagasł'ł cześć tywi<1c dla Stanisław• 
skij'a, skupili się dokoła młodego JewgeniJ Wachtangowa. Ten genialny armeńczyk dał 
się najpierw poznać, rdyserując •Bryka XIV• w I-em 1tudjo, a •Dybukac w sefardim• 
hebrajskim teatrze Hablmah. Wówczas był to Jeszcze czlowiek kwitmjcy, promie• 
nieJ'lcy mlodości<i. Ale polem rak tolądka, bolesny i nieuleczalny, wyt!Obil tę twar: 
bnadami męki i wyssał kształty ciała. Na ostatnie próby •Turandotc wnoszono go na 
rękach. I po:ostaj11: zagadką, jak w WTięczonem ciele tnrać mógł ten duch, gotowy do 
odlotu, duch, k16remu !wiat nas: musial sił jut wydal: c:emś znikomo dalekiem, a kt6ry 



mimo to igraji}cą :z:łudi} tej ziemi zdołał się jeszcze upajać i ponosic aż do utraty cię• 
iaru. Bo duch jego żyje w tmi d:iclc teatralncm po dziś dzień. Z niego, z tego umie
rającego człowieka, weszła w ten twór polotna radość, uskrzydlona beztroska, wyzwo• 
Jona zarówno :: doczesności jak z zaświata. l nastrój ren żyje td w trzecimi studjo 
moskicwskicm, w jego potomstwie. 

Hasło brzmiało: z: powrotem do teatru, odwrót od naturalizmu, stworzenie nowego 
realizmu z realności, których niema w popularnej •r:cczywistościc . Jest to jego „fanta• 
styczny realizm'. Stanisławsklj »uwm;trznilc teatr mctod'ł wewnętrznego przdywania. 
Wachrangow chciał teatr napowrót uzewnętrznić. Po doskonaJcm naśladowaniu rzc• 
czywistości przysiła kolej na zniszczenie tej kopji na rzecz względności, jako prawdy 
wytszcgo rzędu. A zresztą nic należało przystępować do dzieła z przesądem jakichkol· 
wiek pryncypjÓ'll', zato jego swoistą formę stworzyć na nowo, r. zn. odczuć jego nic• 
powtór:oni} gdzicindziej jednorazowość, której nic może przewidzieć żaden gotowy sy• 
stcm zasad. · 

Siła Wachtangowa nic idała zresztą w teorji. Tę głosił Tairow, budował ją kon• 
sek we n tnie i propagował, trochę :.byt wymownie. W achtangow bez tej wymowy zdziałał 
więcej w tern, co tamte-n nauczał. Gdy prz:cdstawienic Turandot tern się rozpoczyna, że 
cztery maski comnutńi' t{,tr arte w taktach rytmicznej muzyki prezentują spektakl 
i aktorów, charaktc-ry:ując ich prywatne i artystyczne zalety, poczem aktorzy, ciskając 
w górę jedwabne chusty, stroją się niemi w naszych oczach, poczcm we fantastyc:z:nych 
:z:wojach i zawojach rozpoczynają grę - wtedy uzasadnienie czy idea tego pomysłu są 
nam obojętne. Chodzi tu •W zasadzie• o wciągnięcie w grę aktora, jako indywiduum, 
o ożywienie starej komcdji improwizowanej, o błyśnięcie czystą złudą teatralności -
dość, że natychmiast powstaje nastrój, o który chodzi: pogoda, lekkość, wdzięk i gra. 
Wydaje się, jakoby nagie odżywał w nas atawistyczny instynkt teatralności, zmieszany 
ze wspomnieniami dzieciństwa. Grać ra:em z nimi! Coś niby uczucie zazdrości, po.
d:iwu i wdzięczności. A jeśli nawet odwykliśmy od współgrania, i wstydziJibyśmy się 
czynić to jawni,, wewnętrznie niejako, dr,plając, podążamy za niemi. 

l tak runo, świeżo i młodo toczy się gra dalej, pląsem tanecznym, przegrana a!: 
po granicę przesady w żartach i intttmcdjach masek. Igra się z tragic:nością. I wszystko 
bez podkreślania i wskazywania palcem, jakgdyby nieświadomie, jakby ten styl był czem§ 
oc:ywistem. Z patosu skacze się na równe nogi w dawny ton rosyjskiego natura• 
lizmu, akcenty dramatyczne przedzierzgają się w rytm taneczny, jut., już realizującą się 
złudę akcji burzy się w intermedjach. Adeima jest tragiczną, cesarz jest wierną odbi· 
j.anką ruskiego patrjarchalnego ramoła, Turandot gaworzy czy gniewa się łamliwym, 
szklanym głosikiem rosjanki, rzuca się na ziemię i trzepocze nóżkami. A kostjumy i re• 
kwizyty, jako zło konieczne, ledwo tolttowane, niepostrzeżenie. 

Silnym instynktem :z:abawy obdarzone dzieci tak się bawią w teatr. Kto mówi tutaj 
o parodji, myli się gruntownie. Myślę raczei. że nikt poczucia teatru nie nosił równic 
mu• ·n • w ws:ystkich puls:ic.h kr'41, jak 1~11 ,_ „„ ~ / lnedn)' W au :aną •. 

Pawd B'rc6an. 
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Z >PROLOGUc 

PANTALON 
D11si:a t11 gr2e i gra w dus:;;y -
u teatrum progów -
1:iech 'li.!as, jak dcieci, wuusty 
szccodrosć powsi11ogów. 
A teras - by uniknąć 
llapyta1i i sporów, 
pozwólcie: prccdstawimy 
gry naszej aktorów. 
(rozsu„·a sle zasiana. Na scenie krzataJ~ się 
11ktorz}'. KootJum}' porozkladane na przę1ach) 

TRUl'F ALDlNO 
(z aktorem. i:raj~cym rolę Altuma) 

J,,Vicc 11ajpit!r-.o1 pun A e tł b ,. I t 
grai będzie 01cz11/ka -
A/tuma; jego córką T11ro11dot 
c:;anzulka, EOztllka; -
aktor iwiet11y - z giestów, mowy, 

f c t11in 
stwor eony jest po prostu na cesar ::a 

/C/1i11,- -
gdy sir Chiny wyzwolq c pod terrnrn 

/jaraem -
:ostanie nie!:awodnie Mo11golów ccsa 

frzem. 
DEiś jako cesar::i Alt11m, gro role /a 

/god11q, 
11ś111iech11i1•tq jaA·o słońce, jak lipicr 

/pogod11q. 
Kto <v sobie taki 11admiar serdeccnej 

/urody 
ma - dalibóg - 11łko111u nie zamąci 

/wody. 
PANTALON 

(z aktork~ graJ~cit rolę Turnndot) 
A oto T u r a 11 do t -
kreuje pani Hańska, 
artystka z Bożej laski, 
wyglądem przypomina barwio11e obra-

[zki 
na cl1i1iskich drseworytac/1 -
ach, T11ra11dot , róż k--.viecie1n 
liczka jej sif ploniq -
ach, Turandot, s11ów dzieci(, 
światłem jest i i11011iq.' 

BRIOfLLA 
(z ak1oren1 .i:•a)aq·m rol~ Knlafa) 

B.icuwść.' 
Bohater Ka/of.I 
pięk11y król=·icz Astrac/1ami. -
rola przydla w udziale pa,m 
Kierczy1iskiemn. 
Lat dwadzieścia i parf, 
prnepisowq no miar<; -
smukloJć, og11istość, wziętość 
dobra piersi objętość -
stwor.rany 11a dowódcę wyćwicconych 

frot -

jest kochankiem ocli ·' ach.' - pię· 

Spocsnij 1 

/knej Turondot. 
(uo widzów) 

PANTALON 
(z ak1or~111 rraJ~cyni role Timura) 

A oto Timur 
Astraclia11u car -
f:r uzacr1y ojciec k siecio 
w życilł cwit:> sif pan 
Ł11biako~iJs~·i . 
Jak 011 tę ro/1• 11a1<ra/ 
11ie macic po j('cia .' 
.Swietnie ! piramidalnie! .I 

( ... y~rowad:ta. kiryn~) 

A oto pani Z a I ew s k a 
- k/as::rccie p0111italllie ! -
i:agra rol(' Skirywy; 
jest wi.;c matką dziewc&j.•lly 
Selimq zwanej , 
a to11q Cassm1a, 
co się takte 11wie Baracl1e111 , 
więc i ona Haraclwwq .ll'Wa1ia. 
Barach tył pod króla Astrac11011u da

f chem, 
jako w;ychoi,1awco króletvic::a -

TAl{TALJA 
(z aktorem rra)ncym rol~ Buocha vel Ocssann) 

Stój 1 - oto wiod<' Baracho 
llerbu „trsy 1wz•wiska'' -
s11acie J!O c afisJJO jako l r I i w(', 
i;d~i Timur w koronie 
cliadzal, 
by/ Rara!'hem prsy królewskim tronie, 
z trd'ci widowiska 
wy11ika, fJe ::-... .iie si(' go Cauan, 
.trOCllttlił'/iście.° -
OdejJt wasa11! 

PANTALON 

Och T1i.ra11dot, och T11randot 
Cierpliwości - jiit, jut, j11 f: .racsyna· 

/11131 -
jeszcze chwi/11ni1• - wsi:yscy się Po· 

/znamy! 
TIWFFALDINO 

(;: aktorkami grn),1cem1 rol~ Adclmy I Selimy) 

W Pil'rw jescc::e powitanie! 
Oto wiodi: dwie panił' -
oto pa11i Os 11r11 o w .r ka, 
oto pani Gr a 11 o w .1 ka; 
pierwsza cagra Adclmę 
ksi('t11iccki; tatar skq, 
choć dciś jest 11iewolnicq 
postawę 1110 dciarskq -
tar serca s tarem slo1i.ca 
równomiernie d::ieli -
nie dot)•kajcie - radą -
byście nie splo11ęli,· -
- ta pa11i gra Selimę . 
także niewolnicę. 

o 



Pantomima 

lecz ocltolnq, wdro!:oną 
do prac i po.słuchu -
sq natury, co muszą 
prud kun.i lff no brzuchu -
C&o/gać .St(', Ji&OC r(ce -
( w charakter u plamy) 
Ili}' - woltiy naród mimów 
m)• tego nre :mamy! 

BRIOl!l.LA 
(z aktorem eraJacym rolę Ismaela) 

Ko/danka N ie d i w i e ck a 
Znano jut Jl ról wie/a, 
d::isiaj gro w n(Jszej .s::tue1 
pa.cia 1 ::moelo; 
towor.sj•sz .cmorl)•ch ksiqjql, 
nic w nim ao/nierskiego, 
nic o nic! 
och! Turondot .1 

Panno Celino.„ 
clice rrec panie I smoel -
wij•/ zwrot! 
marsz! 

PANTALON 

A u~ to je! - jak mówią sqsitd.1i, 
wirc ju!: po ::apo-<JJiedzi, 
ju!s po pierws.:rej spowiedzi. 
O, pamiętajcie kochani -
- nikt was do kłamstwa nie .rmuszo-
ws::ystkiem jest gra i duch, 
tywołć, akcja i ruch, 
aktor ski gest i duszo. 
Pr zekrdlamy na/urali.am, 
- ws:iokże to tylko nuda 
tu wscecl1wladnie panvje 
najclldowniejsza ;luda -
w niq wier .teie ! 

W .:lud( rampy, kulis 
a czyny 

tu zwołane , 
tu .=dzialane, 
tu ukochane, 
lu przecierpiane 
to są nas.re czyny! 
- a piękno złudy 
od prawdy niemniejsze! 
wszak te je okreJlono : 
„to, co t1ajwatniejsu!" 
Och 1 Turandot! 

TRUFJ' ALDINO 

kurtyny! 

]u!:! jid .1 j11t! maru do budy! 
(tam-tam) 

Poczynamy ba.iii tywq! 
(tam-tam (>()Wtórn ie)) 

PANTALON 

Vivat tycie .eludy! 
Ci.aslooa rozchyla się w zupełności) 

Pantomima 
(rytmiczne przn:otowanla sceny na widowl1ko. 
Aktorzy charaktcryzuJl się, przywdziewaj ~ 

kostiumy. Dekoratorzy 1lutba tntralna 
nwęda sic po scenie) 

PANTALON, TART AUA, BRIGfLLA I TRUl'· 
fALDINO 

baraszkują, uwiJaJa sic I zachowul:\ z &rotu
kow~ cyrltowością, nlbyto pomagaj• aktorom: 
w rzeczy wścibstv„em I niezr~cznościll prze
szkadzaJill, Bri&ella z mi11tar}•styczn:i precy
:ti~ i przesad~ lustruJe prnble' spr:\"l' - czy-

ni prze1ląd) 

AKT IV. 

lnt1r1nezzo 
TARTALJA 
(i prawa) 

No i pros.eę ja :uas - Powiedzcie mi 
jakie jest 'U..'asze zdanie w tej spra
wie! - Pr2j•znojcie, ie tt:n cały Kalaf 
ma niedobr:e :..• głowi". Ze stanowi
ska wiedzy ścisłej nie motna sobie 
wytlomaczyć jego postępowania! To 
juiJ wkrac2a w dzied.ri"( patoloiii. Coi 
podobnego mote sif przydarZ)Jł tylko na 
scenie. I tvtaj macki najlepszy dowód, 
u to wszystko jest tylko grq. - Na
turalizm to kłamstwo i łajno, które 
dymi pod chmury. Wiec jak sic r::e
klo: precz z uwirsdlem i blagą! 
Nie mocie w/ffost poj('cia, jak to tiu
iy i meczy, gdy sie mi.si niewolniceo 
powtarzać zdania ra autorem i gdy się 
wid.ei fałsz jego sł6w, chciałoby sic -
wszak potnimo wszystko jest sie czło
wiekiem! - krzyknqt: nie! albo -
.aldy od stanu zdrowia - zabrać głos, 
wyjść prud rampę i powiedzkć: mu
s•e. bo mi placq, ok nie myślcie, i~ 
jestem na tyle gluJ>i, le ft.ie wid:r_e 
głupoty tego, kt6ry i t. d. - RefleksJe 
takie nachodzq mnie zawsae, ile razy 
nKIU.wfły jestl!łfl grał w sztukach na
t1'ralistycni31Ch. - Panowie i panie! 
tylko WJtr j ako toki, llłb misterjuM, 
w kt6rem sif ulomiek „wcielo" 
w absvrd, a rel~ksje zostawia w gar
derobie. wraz 1 bielimq i zgauonym 
papierosem! Przepraszam! - Jestem 

nieprawdopodobnie powatny! to by
wa! Jestem jut 11ieco .cmęr.cony, -
poprawię się! Zresztą :noi pa,istwo! -
czy to ja właściwie mówii:! -
ttie ! to teś jtst w tekście! - Nau
czyłem się i basta .' ale! co gorsza, f.e 
1 te s/owa, które prced seku,1dq po
wiedziałem, te:: sq w egzemplarzu re
ż)•strskim i sufler.skim i te, które teraz 
m6wi( takte, i to ta/de, co dopiero co 
powiedziałem - i Io - ja chyba osza
leję! - lecz i to jest w tekście! -
c1111jf te mam bzika! to także jest 
tu tekście! Ratunku! 

PANTALON 
I to wołanie o ratunek takte jest 
w tekście 1 - r10 to niema rady, dla
tego pomimo naszych wysiłków nie uda 
.się cupel11ie autora · 11 teatru usunąć! 
Cót więc pozostaje dla nasf - oczy
wiście teatr! 
Taki teatr dajemy wam dzisiaj' 
Dajemy złudę złudy, fingujemy de:sa. 
w11ację teatru -
To wszystko -

TAIHALJA 
Niedobrze mi! 

PANTALON 
Bój sic Boga - jeszcu dwa akty! 

TARTALJA 



PA TALON 
Mu1 drogi, cały Ś'i.<.• ta/ jest w lek.kie -

TARTALJA 
i f CJ jest w tt'k fr ii: ! 

PANTAION 
Afr i tu tw oi" ::danie jest ;y tekście! 

1 .' ~ TALJA 
Nie dobrze mi .1 

(iiong) 

PANTALON 
Zac.:;y11am) c::1„arty akt ' 

TART AUA 
(w siaJt nag lym) 

c/iod.= ! 

Nie pójdi; 11iKdzie 1 ' - ;;ostafr 
me po::':Alolę grat' .• - N ie po::..,•oli; sie
b111 tynmi;;owac .' Zostall (' - pr::crwę 
pr ::edsta 'l.<•ie11 i.: sk1rndal:I d;ymi
s;a'! - nu•cl1 .H.; teutr poda do d;ymi
SJi 1,a1ychmiast ! .' 

( co raz K Wałtowniei) 

?rec:: ;; teatrem! Prrc:: :: a11torem! 
Prt•c:: z l<!kst .·111.1 A 1d li i mnie gwał
tem stąd ::abrać z,•c/1cą - zastrzelę 
się tu pr ::rJ p11 b/ic::nufriq. f: yly sobie 
popri:cr111u111 , Pu<t•ies::1' si\, iJ/n1ję, 
umrę :: okrzykiem: precz :: tekstem ! 

(gong drugi) 

OŁO Z ZA KOTARY 
l'ręd::<'j mówcie racje, bo sit; prudlu
::a f 

TARTALJA 

Ws::ystko mi jedno! Niema przedsta
wieuia.I - !di cie do domu.I iVst,•d.' 
od tysięcy lat da1ecie się na bie,-al! 
Gardzę w ami.' won .1 

(zas1n11 w &c cie rozkazuJ:1cym) 

PANTALON 
A /11 - i - to - Jest - w lekkie -

TARTALJA 
(melancholiJ n 1 ~ ) 

Prawda .1 prawda ! ano - cót rob ić -
cci.:: robic 

(&oni trztcJ) 

PANTALON 
T .:raz tam j1d tymczasem przygoto
wali wscysko du aktu lorltl r -
c hodźmy! 

TAIHALJA 
(wcsolo z uśmiechem) 

Polecum si(' łaskawej pamięci, to by
/u jedna 11 lepszych moich ról, sobacsy-
111)' się j eszcee, ko 11te11t jestt'm z sie
bir' - gm/em zdaje mi się bard;;o na
luriJ/nie, ceeśC f 

(wychodzą) 

(zasłona rozsuwa si<;) 

Z ak tu V. 
Setna 3. 
l<ALAF 

( radośnie) 

Za duto scczęścia, .;;a d1~żo! 
Oc/1.' ukochana T14Ta ndot f 
Ił ' 1clzry i bi<r ze s ię nutq -
Słoneczny raz i je grot ·' 
O niecl1 t e nam nie zazdrości 
Bóg, k tóry w szczęście nas wwiódł 
::a tylt! , tyle ·milo.lei, 
Ea życia rozkwit i cud' 
Uczucie jak iviatr kolebie 
mym duclic111 - śpiewa i gra ! 
sacr me pragnie - dla ciebie 
ro::dać się wscystkim do dt1a! 

(calule Turandot) 

Na próbit: 

Turando1 • rci. Nowato..-s~im i pani~ A. Juty Kal•f ~ p. Kud"'icum i p. Hy:!ym 

TURANDOT 

Iw ic110 ramionach) 
K alafie! 

(caluJ- się 11or11co) 
O, jakte s11częście nas opromienia! 
Katdy twój dotyk pali, splamienia! 
K af:de twe słowo, myśli odmie11ia! 
Niema juf: nocy, niema juA cienia! 

(wszyscy zwracaJą się ku wizerunkowi 
bóstwa) 

(nast~pufe icroteskowa scena obrzędu łlub
nc1ro) 

PANTALON 

TVieczna mi/ość! wieczna ogoda! 
Vivat pan i pani młoda.' 
~a te nasze lęki, trudy -
pieśń weselną rinijcie dudy! 
(wuy1cy kl~czą przed ollarzem, Da przedzie 

Kala! I Turandot) 
(Nad Ich &łowami trzyma)~ weaelnlcy ol
brzymie barwne korony dotynkowe. Za Pllr• 
mlodq: Altum, Adelma, Selima, Tarta!JB, Pan
talon I Brlitella, po bokach reszta orszaku. 
Wszyscy podnoszq na ramiona. W takt mu
zyki przechylają się od lewa do prawa. Z po
czqtku powoli - w miarę rozicrywanlll alę 

ceremonJI coraz spieszniej at do zawrotnej 
szybkości). 

TURA N DOT 
(Jut po obrz~dile) 

A teraz - Jmiejmy się - Jmłejt11y -
(caly or.za k uszerci:owany podchodzi ku 

rampie) 

Ade/1110 droga, w ybaczam d a serca 
twe osi:1ikaństwo, aemstę i nienawl.U I 

(coluJe J-) 
K tót-bo zawinilf - t)llko Tt4randot! 
Nieenalam męJcsyan - wyznaję to 

fuc:zerH -
przeto mój upór zd.1ialal tyle zła! 
D1is, gdy mnie m ilo.U do grs"tt" od

/mienia -
wiem, 3e mętczyena jest królem stwo

fraeniaf 

(do publlccoo~cl) 
Wybaucie drodzy, 
Jlepa byłam, .11la -
jednak wybaczcie -
wsaak to była grai 
Wybac•cie "pór, walki i niesnaski -
wysalam na światło 11 pomroków i slot 
więc odmienionej, dobrej TMrandot 
dajcie radonce i hMcane oklaski! 
(za1Jon11 u.auwa się prędko. W tel chwili 
1taJ11 pn:ed nl11: TARTALJA, PANTALON, 

BRIClf.LLA i TRUfl'ALDINO) 

!:PILOO 

TARTALJA 
(do publl caooJct) 

ft1I się sko1lczyla nasza s.stuka! 
TreJł łacno Błtajd•i1, kto posauka 
be.11 epilogu ; pomocy -
a wite - l)Jc•ymy dobrej nocy! 

PANTALOłl 

Mol• ; koioJ tam 1decsy 
ten taniec 11mle111ay poJród miec•y 
tańc•ony w bólw i 11acJ1w)1cie -
- lee a to ira tylko! - to nie tycie f 

TRUFPALDJNO 
Tak, to irO tylko - efekt satuki, 
wiernym kochankom dla nauki -
tęskniącym sercom - honor wieJci, 
a aaJ "party Jwiat nltwieJci 
teoretyczny •najdale v~yklad, 
i w 11akońc1enH. mqdr'' prsyklad! 

BRIOfLLA 
Niechajle • laski Ko„fucjussa 
Los Tt4randot was dlMiO wzrnsza ! 

RAZEM 
Los Turandot, ktdra w miloJci 
abyla t1porw, kapryJnoJc4 
I zła wsaelkiego, ws•elklch włn 
prawde odkryła to serca flłlde: 
le ro11"'" 11lczem - ws1yslkiem czucie! 
O, Turondot - krieJ„ic.eko Chin! 

(11klo• rytmie.: ny) 
(wyclio~ 



KBWY prawdziwe angielskie ceylony, surowe 
i palone, poleca hurt o w o ie i częściowo WłJJClf CH Ol8lOW8HI K RA KÓW 

Mały Rynek Smakoszom! Najprzedniej· 
sze pasteryzowane 

deserowe 

Skład 
Papieru ł Galanterjl 

Salon fryzjerski 
dla Pań 

J. Nieżyńsk i 
KRAKÓW 

Pł at: WW. Świętych 11 

Ondu lacjn, Mnnicure, 
Masat k lnsycz. i elektr. 

Farbowanie włosów 
z L'Oreal Henntl 

Perlu mer ja 

Sukiennice 6 
WIKTOR CZAPLICKI 

JUBILER 

kład wyrobów 
zl0Lyd1 i ·rehrnycb 

Brylanty i inne drogie kamienie 

Przyjmuje zamówienia, 
przeróbki 'i napr11v y 

Wykonanie lennlnow11 i solidne 
Firma istnieje od roku 1887 

TAPETY 
(obicia ścienne) 

Ramy do obrazów, Druki 
gospodarcze i parafjalne, 
Obrazy - premje Towa
rzystwa Szluk pięknych 

poleca 

Z.KUTRZEBA 
KRAKÓW, W1ŚLNA J. 11 

HONORATA GRZYWACZ 
Kraków, ulica Florjańska 1. 11 - Telefon Nr. 398 

Poleca w wielkim wyborze po cenach konkurencyjnych: cukry deserowe, czekolady, 
ciastka, herbatniki, torty, sucharki, andruty pod torty i karlsbadzkie przekładane 
cukrem, biszkopty, pierniki torućskie, figurki z marcepanu i czekolady, marmeladki 
owocowe i owoce kandyzowane do ubierania tortów. - Również poleca rozmaite 
soki we flaszkach, kompoty, konfitury, marmolady, domowy wyrób marynat, jak: 
korniszony, pikle, rydze i grzybki. Towar pierwszej jakoścL Ceny konkurencyjne 

Kupuj ę i sprzedaję 
złoto, srebro, brylanty, 
p e r ł y oraz w s z e 1 k ą 
b U ut er j ę nową i an
tyczną, płacę najwyższą 

wartość 

J~Zff CYHftKlf WICZ 
Kraków, ul. Sławkowska 1 

Kaz. Ogorzały 
Kraków, Szczepańska 11 

Telefon 3004 

Skład towarów kolonial
nych, spożywczych, deli
katesów, likierów i win 
o raz stała sprzedaż 

żywych ryb 
Dla P. T. urządzających zabawy, 
bale, duncillj..<i , duJQ w komisOWfl 
sprzedaż wazelkie towary bufe-

towe oraz spirytualja 

Z. Zie mbicki 
Kraków, Plac Marjacki 2 

Skład papieru i galanterji 
Urządzenia biurowe 
Pamiątki z Krakowa 

Nn sklndzio zawsze wielki wybór 
oryginAlnych obrazów maluzy 
polskich. Żadna wyetnwa, tylko 
sprzedaż po cenach okazyjnych, 
jednak bez obowiązku kupna 
Nalety dobrze nwat:u! na adres 

WŁADYSŁAW GIBASZEWSKI 
Kraków, ulica Florjańska 35 - Telefon 33 8 

Poleca skład wykwintnych materjałów wełnianych, bawełnianych i jedwabnych na 
suknie i kostjumy damskie, z fabryk bielskich i zagranicznych, oraz poleca po 
najniższych cenach nowości dla pań, jakoto : kostjumy, płaszcze damskie, swetery 
l takieciki trykotowe wełniane i jedwabne, reformy damskie, pończochy jedwabne 

1 fildeco, pledy himalaja do podróży 1 chustki welniane 
Wlelld wybór bielizny damskiej Ceny najn.lisze konkurencyjne 11 

~ 
o 

'--· 
r> - · ~ 
r> 
:::r 
o 

Masło 
z mark11 E.S•E.N codziennie 

6wl.ete, poleca 

Stanisław NIEPOKÓJ 
Kraków, Plac Słowiański 

I SKŁAD NARZĘDZI 

LEKARSKICH 

ludwiki Konoid kieH 
w Krakowie, Mikołajska 7 

pnytmuje do oatrzen, napraw i 
niklowania lale l.illa ralde, jak 
I •wykle oote, ootyl!Zld, brzytwy 

Itp. 

A. Hawełka 
dzlertawca STANJSLAW PEC 

Rynek Gł. L. 34 
(Pałac Spiski) 

T11lefou 4201 

BUFET i SALA 
DO 

SNIADAŃ 
w nowo otwartym 

HELENA 

MOlłRHI 
Fortepiany 

Pianina 
Fisharmonje 

Gramofony 

ul Szewska 9 
Telefon 4365 

Michał Słomiany 
Krakdw, Sławlr.owaka :li 

Papiery listowe, pocztów
ki artystyczne, albumy na 
pocztówki i fotografje -
Ramki na fotograf je -Wy· 
roby skórkowe. Karty do 
try. Wykonuje bilety wi
zytowe, zawiadomienia 
ślubne i wszelkie druid 

Szyldy i reklamy 
6w:l11tlne zw ykle, litery hlaldowe 

Ornamenta i napisy 
matowane na szybach 

Lakiernictwo 
Pokostnictwo 

wykonuje l·IZ.a kraj. pracowala 

lBO. lftSZKllWICZB 
Kraków, ul. św. Marka L 8 

Najsolidniejsza sztuczna 

ARBIARNIA 
i chemiczna 
PRALNIA 

D. E I S E N B E R O E R A 
dawniej 

Z.FLUSS 
w Krakowie 

li. łl. lnJD 1 Stmlltb ! 
pięknym lokaln, przyjmuje garderobę m~ 

l k kl Salon Dzieł Sztuki ską, damską i dzieciilJlJl, po eca : prze ąs materje wszelkiego rodu-zlmne i gol'flce w 
największym wy- KAZIMIERZA jo, również białą bieliznę 
borze. Kucbuia go- do prania z polyakiem, 
rąca. Wszelkie na· WOJCIBCHOWSKIEGO wykonując takowe w naj-
POJ·e w na1·1ep127Vnl Kraków, św. Jana 3. Tel. 2 krótszym CUtsie i po ce-

-„ - nach konkurencyjnvch. Na gatnnku (wina Iran- " 
cllllde i węgierskie Nleu1ta1"oa Wl'•'-•• obtuów t ąd a n Ie uakutecznia się 

r-~ na szklanki) wybitnych malarzy polaklch takte reperacje wszelkiej 
lo"'ol Ceny nWd&, k0Jlk11.l'en„yjne. garderoby. Osobny chlał 
Z Salon do plisowania. Do żałoby 

~ ~ N Kompletne dostawy otwarty codziennie farbujewu11oc1s1naeh. 
~ ~~ do śniadllf:I, bankietów, Płaszcze pluszow~ odna-

wieczorków i wesel od phlny 10- 1 1 od I· a-7 wia starannie ~ 
~c 
~ ~ c::Q Ogłouenla do aflaza teatraluego pn:rJm11Je EMIL GILL, Kraków, ł'ft". Tomana !l2. Il p. 
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