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Rok 1957 jest rokiem Goldoniego. 250 lat temu uro
dził się największy komediopisarz wioski, któremu w li· 
teraturze własnego kraju przypadło miejsce podobne, 
jak u nas Fredrze. Lecz paralele tego rodzaju olkazują 

się przy najbliższym wejrzeniu zawodne i ryzykowne, 
toteż nie bez słuszności krytycy włoscy niecierpliwili 
się, ilekroć klasyka ich rodzimego teatru prz:ymierzać 

chciano do przerastającej go z pewnością postaci Mo
liera. Nie ulega wątpliwości, żą o rccznicy tej pamię
tać będzie nie tylko teatr włoski. Goldoni - a przynaj
mniej wcale znaczna część komedii, jakie pozostawił -
nie przestaje żyć na scenie. W niedawnych latach chu
dych naszego repertuaru ugaszczaliśmy go z zapałem 

nigdzie indziej nie spotykanym, a w roku ubiegłym 

najciekawszy z włoskich zespołów teatralnych jego sło
wami nie tylko rooweselał widzó,w, ale zyskiwał szcze
gólnie gorące uznanie w kraju i wśród obcych. 
Państwowy Instytut Wydawniczy oddal do druku jed

notomclwy wybór utworów Goldoniego, obejmujący 

sześć jego komedii, dotychczas-poza Mirandolinq-ni~ 
ogłoszonych w polskim przekładzie. Zapowiedziano też 
Pamiętniki pisana. Biblioteka Narodowa (Ossolineum) 
przygotowuje tom trz:eci komedii wybranych, który - , 
pcdobnie jak poprzednie prz:yniesie dwie dalsze 
sztuki, tym razem z serii teatru gwarowego. Przekłady 
wyszły spod pióra Zofii Jachimeckiej, Jerzego Jędrz:e

jewicza i Jarosława Iwaszkiewicza. 

1 



• 

GOLDONI I JEGO „SŁUGA DWÓCH PANÓW" 

„Rzecz dzieje się w Wenecjj". Ta informacja, umieszcwna 
pod spisem osób w „Słudze dwóch panów", powtarza się 
u Goldon,iego wielokrotnie. T·wórnzość bowiem najwybitniej
szego k.omedi.opiisarza włoskiego, którego 250-ta rocznioa uro
dzin minęła przed niewielu tygodniami (25. II.), związana jest 
nier.ozerwaJinie z miastem, mającym - wedle Norwida - „mi
sję św1iadczenia człow,iekow.i, że jest fantastyczna sfera życia". 

W .p.ierwszej . połowie XVIII wieku, gdy przyszły klasyk te
atru występuje na widownię, już tylko odległym wspomnie
niem była potęg.a, jaką dumna władczyni mórz niegdyś osią
ginąć .zdołała. Podobnie jak całe Włochy tego · okresu poddana 
wpływom o w.iele potężniejszych sąsiadów, których wojska niie
jednt0ikrotnie przekraczały :g.ra.nice ipółwyspu , niezdolna jest 
wówczas Wenecja do odgrywania poważniejszej •roli politycz
nej. Utraciwszy swe dawne .znac.zen.ie gospodarcze, w:iern.a 
skostniałemu ustrojowi, któ-ry władzę oddawał w ręce nielicz
nych .rod.zin ipa•trycjuszów, :zasklepiła się w egoiźmie wąskiej 
warstwy, żyjącej z resz,tek dobytku, ja.ki zebrać zdołały czyn
ne j przedsiębiorcze pokolenia po.przednie. Bezradna i .zalęknio
na wobec dokonyw.ujących s.ię przemian społecznych, grupa 
rządząca usiłuje bronić zachwianych 1przywilejów własnych, 
więc szUlka ratunku w pajęczym systemie podsłiuchu .i donosu. 
Naiprzekór tej oczywistej dekadencji pozory świetności t.rwa1ią 
jednak dzięki nieprzerwanej serii zabaw, jakiie przewijają się 
przez Plac św. Marika i wszystkie zaikątkii miastia .rozr:zuconego 
wśr.ód fal. WyipeŁniiający z111aczną część roku, słynny karnawał 
wenecki ściągia z całej Europy leklkoduchów płoi Qbojga, któ
rym dogodna mas.kia .po.zwala snuć intrygi i szukać przygód 
w kosmopolitycznym tłumie. 
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Ale w tej Wenecji, gdzie wielobarwnym fajerwerkiem do
,gasać się zd:aje świat, którym wstrząśnie niebawem rewolucja 
francuska, w tej Wenecja płochej i pokrywającej śmiechem nie
pew:Thość najbliższych dni dzieją się przecież także rzeczy inne. 
Pozostala ona jednym z głównych ośrodków życia umysłowego 
i „a!l1tystycznego Włoch XVIII fiek.u. A chociaż życie to także 
nie doirównuje wielkim t.radyc]om Renesansu, chodarż dostrzec 
w nim mo:iina rniejedn:o ZJ11,amię schył'ku, to jednak pośród obja
wów wyczerpaniia ,torują sobie drogę zapowiedzi czasów, któ-
1re idą. Prądy idące z F1riancji i z Anglii stają się siilną podn.ietą 
w walce z zacofaniem. Krzewi się na północy kraju publicy
styka, gotowa roztrząsać na,rastające zag•adnienia chwili. Nauki 
ekonomiczne szukają nowych dróg, zyskując ciągle ni'.ł znacze
ni.u. Entuzjazm w całej Euroipje budzi nadal muzyka włoska, 
z operą na czele, a dla jej ek..~ansji Wenecja pozostaje wielką . 
giełdą talentów. Malarstwo - dzięki przedstawicielom tego 
pokroju, co Guardi i obaj Canaletto - sta:ra się zerwać z fik
cją mitoJ.ogicz.ną i ]JI'Z'epychem dekoracyjnym, by dać obir.a.z 
irrZeczywistości najbliższej - .miejsc ii ludzi irodzinnego miasta. 

W tym samym kierunku zmierziać bedzie komedia GoldioinJ.e
go (1707-1793). 
Począwszy od schyłku XVI wieku podbili Włosi Eur.opę 

odrębnością swojej komediii dell'arte. Opa.r.ta na aktorze zawo
dowym - w przeciwieństwie do amait.orskich przedstawień 
dworskich albo szkolnych - rozpowszechnienie swe zawdzię
czała trupom wędrownym. Po1aw.iła się jako przeciwstawienie 
komedii liteirackiej, mającej charakter książkowy i oba.rcz.onej 
wspomnieniami antycznymi. Mimo 1lmrzysta.nia z zasobów .re
ipertuairu Literackiego, w stosunkiu do elitarn.ej przeważnie 
rkultury huma.niizmu reprezentowa~a pierwiastek ludowośc:. 
i w ofk.resie skrępowaniia słowa drukowanego pozwalać sobde 
mogła nia l.otne i trudniej uchwy,tne docinkii satyryczne. D-0 
waastw najszerszych 1przemawła!a nie tylko słowem , ale ba•r
dziej jeszcze gestem, nieraz dosadnym i sytuacją sceniczną, 
żądającą niekiedy cyrkowej zw.inności od akt.oma. 

Wyrzekając się tekstu pisa.nego, komedia dell '.aTte p:nosta
wiała wiele swobody wykonaw.com, jakkolwiek nie należy 
przeceniać ich „improwizacji" , z natury rzec.z.y ograniczonej 
nie tylko scenariius.zem, powtarzającymi się sytuacjami i kon
ceptami, ale zwłaszcza stałymi ty.parni komicznymi, wśród któ
ryoh miejsce .pierwsze pr.zypadłio dwu służącym (niero.:Qgairnio
ny i .sprytny) oraz dWiU gir-01teskowym stairoom (weineck.1 patry
cjusz Pantalone i .uczony Doktor boloński). Chc,ąc zachować 
pozi,om airtystyczny, teatr ten rozporządzać musiał doskonały-
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mi aktorami, mającymi poczucie umiaru i uozumienie dla pra
cy zespołowej. Gdy ich zabrakło, komedia dell'arte poczęła 
ograniczać się do zwietrzałych juz pomysłów i nadrahi.ainia 
pospolttością jarmarcz.iną. Odwrócenie się od „liteiratury" mu
siało jej zamknąć drogę do trwałych, głębszych wartości. Pod 
z.astygłym .gcymasem zagubiła żywego człowieka . 

Temu stanowi rzeczy wydał wa1kę Goldoni. Do teatru lgnął 
od dziecka i już w młodości wystąpił na prowincji z dwoma 
ka.rnawałowymi intermediami, a później w rodz.innej Wenecji 
wystawił szereg sztuk i nawet przez lat kilka dzielił losy wę
diroWiI1ej trupy aktorskiej jako jej współ;praoowruk literaoki. 
Próbował iróżnych gatunków: szumnej tragikomedii i dramatu 
muzyc.mego, :komeclli i scenek rodzajowych. Szukał najwyraź
niej swej drogi. Szukał jej również w życiu praktycznym. Sytl 
ubożejącej rodziny mieszczańskiej, imał się, prócz teatru, róż
nych jeszcze zawodów. Stawiał bańki- u boku ojca lekarza, no
sił tonzurę i rprzez chwilę gatów był nawet prrzywdziać habit 
kapucyna, uwijał Sii.ę ipo .zapadłych kątach jako urzędnik sądo
wy, zaprawiał się w służbie dyplomatycznej, z przerwami i bez 
za:pału odbywał studia prawnicze, uwieńczone wreszcie dyplo
mem doktorskim, zyskianym w Padwie rpo nocy spędzonej przy 
karciainym stoliku, występował na koniec w todze adwokata. 
W tym stuleciu obieżyświatów, owładniętych jakby nerwowym 
niepokojem przed .nadciągającą burzą, i on nigdzie nie mógł 
z.agnzać miejsca, pędzony często długami i rpow1kła.niami mi
łoSi11ymi. I byłby może u.girzązł w zag.ainnfającej go powszed
nJ.ości, gdyby nie odwd.ed.zi.ny aktora D'Airbes, głośnego w roli 
Pantalona, który przyszedł go prosić o ~tukę dla siebie. I oto 
Goldoni, przekroczywszy czterdziestkę, dokoinuje sta:Thowczego 
wyboru: wy.rzeka się adwokatury i wraoa do Wenecji, by przez 
rpięć lat .zaopatrywać w repertuar scenę pod wezwaniem św. 
A11lioła, a później inne teatry. 

Od raz.u .rozwinął niepowszednią eneirgię pisarską. Nie dość, 
że podjął się dostarc:z.a.n.ia swej trupi~ dziesięciu nowych sztuk 
rocznie. Gdy w rok.u 1750 wyjazd za granicę niedawnego ku
siciela Pantalona, przyczynił poważnych trudności .zespołowi, 
chcąc utrzymać w napięciu uwagę publiczności zobowiązał się 
do wystawd.eruia w najbliższym sezoniie 16 nowości swego pióra. 
I zobowiąza1nfa 1tego dotrzymał, chociaż w chwili, kiedy je brał 
na siebie, lnie rmał w pogotowiu żadnego rękopisu i żadnego 
:nawet skiirystalizowainego pomysłu. 

Za hasła swoje UZllJał: poWirót w teatrze do ;pisanego tekstu 
l:itemckiego, wprowadzenie charakterów w miejsce tradycyj
nych „masek' , . dążność do rea1iizmu w przedstawieniu środo-
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wiska, zastąpienie prostą rozmową sztucznych konceptów ba
:ooik.owych. Program iej „reformy" uśV11iiadamiał sobie stopnio
wo, a 1przy realizowaniu go n.ie zawsze mógł być konsekwen
tny. Przekonać musiał publiozność, zwłaszcza zaś nawykłych 
do dawnego stylu g·ry aktorów. Ci ost.atru nastręczali mu naj
więcej chyba trudności i kŁopofów. Nie sko.ray byli do wyrze
c.ze.ni.a się swych swobód, podpornądkowa;ni,a się woli autora 
i pamięciowego owladai.ięcia tekstem, ani też odrzucenia maski 
i poświięcenia należytej uwag.i mimice twarzy. Dużo wysiłku 
włożyć musiał Goldonri. w .zwalczanie tych oporów, st.ale i z blis
ka współdzJ.ałając .z wykonawcami każdej odda.nej teatrowi 
komedii.i. Ich indywidualność artystycz.!"la nierzadko bywała dla 
n.i.ego pierwszą podnietą - pisać zwykł z myślą o af<,torze, dla 
którego daną rolę przeznaczał. Nieraz uciekać się musiał do 
kompromisu - i .z początku tylko główną rolę opracował 
szczegółowo, dając grającemu pełny tekst literaaki., reszt.a zaś 
sztuki zachowywała szkicowy chairakiter scenairiusza. 

Przeciwstawiał się upadającej komedii dell'arte, ale zara'zem 
wZliął .z niej GoJdo111i nJiemało. Jej typowym postaciom - jak 
Arlekin lub Panhalone - w niejednej jego sztuce przypada 
;rola główna. I nie ulega dz.i.ś wątpliw,ośc.i, że dZli.eło Goldoniego 
jest tej tradycyjnej, plebejskiej komedii włoskiej nietyle za
przeczeniem, co artystycznym dopełnieniem, :z. biegiem lat co
r.az samodZlielniejszym. 

Sługa dwóch panów powstał :na krótko przed decyzją Goldo
!11.iego poświęcenia się całkiiem teatrowi, w roku 1745, a pełna 
redakcja sztuki jest o osiem lat późniejsza, pochodzi zatem 
z najlepszego okresu pisarza. Przykbad to ukazujący ~oczniie. 
jak linię komedhl. dell'arte doprowadza Goldoni inia. szczyt arty
stycznej doskonałości. Sam zresztą w pr:zedmowie stwierdza to 
pokrewieństwo i pr.zyzruaje, że początkowo - z wyjątkiem 
niewielu dialogów - był to tylko scen.a1riusz, zastrzega się jed
nak, że unikał wulgarności pospolitych komediantów, napiętno
wanej przez siebie w wypoW<iedziach programowych i :potępk>
n€j już iprżez opinię publiczną. Zapowiadał też na wstępie, że 
nie jest to komedia charakteru, chyba że ża postać typową 
i centralną u.miać Truffaldina, sługę równocześnie głupawego 
i sprytnego: nierozgarniętego w tym, co .przychodZli mu ·robić 
nieoazekiwaniie, ·be.z namysłu, ale wykazującego nielada prze
myślność, gdy kieruje nim interes własny lub zapęd złośliwy. 

W tej - jak ją nazwał autor - commedia giocosa, wesołej 
komediii intrygi, gdzie dla zabawy .z góry iprzyjąć należy pew
ne założenia gry i umowną skalę .prawd.o,podoibieństwa, zasadą 
farsowej mechaniki jest sytuacyjny paralelizm, nieraz stoso-
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I Komedia w trzech aktach 
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CARLO GOLDONI 

SŁUGA DWÓCH PANÓW 
O S O B Y 

PANTALON DE BISOGNOSI 

KLARYSSA jego córka 

DOKTOR LOMBARDI 

SYLWIUSZ jego syn 

BEATRYCZE Z TURYNU 

FLORINDO ARETUSI 

BRIGHELLA oberżysto 

SMERALDINA pokojówka 

TRUFFALDINO służący 

SŁUŻĄCY I 

SŁUŻĄCY li 

Teofil Ordoński 

Adela Czaplonka 

Włodzimierz Wyganowski 

Bol-=sław Werowski 

Mario Fidzińska 

Zdzisław Suknarowski 

Jon Otrembski 

Krystyna Bijołd 

Karol Obidniok 

Ferdynand Wójcik 

Władysław Pabiasz 

Rzecz dzieje się w Wenecji 

INSCENIZACJA I REZYSERIA Z B I G N I E W S T 0 K 

l\IEROWNIK LITEBACl\I Eu G EN Ius z A N I s z c z E N K o 
SCENOGRAFIA J A D w I G A p o ż A K o w s K A 

l\IEROWNIK MUZYCZNY" z y G F R y D J A Ł o w I E c K I 

ASYSTENT REŻYSERA B o L E s Ł A w w E R o w s K I 

Przedstawienie w dwóch częściach 



Inspicjent 
Sufler 

Kierownik techniczny 

Pracownia krawiecka 

Perukarnia 
Stolarnia 
Malarnia 
Tapicernia 
Modelatornia 
Efekty świetlne 

Wfadysław Pabiasz 
Teresa Kazanowicz 

Kazimierz Knap 

Stanisław Bystrzycki 
Janina Niwińska 

Alfred Szablewicz 
Edward Wieczorek 
Edward Latacz 
Kazimierz Włodarski 
Henryk Palacz 
Jan Słabosz 

wany w lromedi.i dell'airte i obok innych chwytów technicz
nych pnzejęty przez Moliera w Don Juanie, gdy wyłowd.ony 
z wody uwodziciel zalec.a się do dwu dziewcząt rówru:>cześnie. 
U Goldoniego słynną stała się iaikrobaityczn.a wręcz scena aktu 
drug-iego, gdy Truffaldino dwu SWDim ipanom, me wiedzącym 
o sobie, podaje rówinoc:ześnie do stołu w dwu oddzii.elnych po
kojach, jak też jego wybiegi w iaikcie trzecim, kiedy przyparty 
do muru, każdemu z nich stara się usprawiedliwić „na stronie". 

Temat - już wcześniej (1718) zużytkowany we Francji przez 
zrullil.ą trupę RicoobOll1.iego - ipodsunął Goldoniemu świetny ko
mik A.niton.i.o Sacchi, popu1amy wŁaśnie pod >imieniem teatra.1-
nym Truffaldina. Jego dowcip, pomysłowość, zwiinn.ość i nia.

turaLruość - chwalone gorąco przez Goldoniego - przyczyni
ły się niemało do sukcesu_ komedii, która rychło zyskała duże 
powodzenie i poza gra.nicami WŁoch. Z uznaniem mówił o nńej 
Goethe, który umieścił ją w repertuarze teatru weimarskiego 
i później często ipowracano do mej w różnych krajach. Przez 
półtora roku bawiła swego czasu wddzów Wielkiego Teatru 
w Leningradzie, a żywą dyskusję wzbudziła nieewykła insce
ffiz.acja Max.a Reinhairdta. we Włoszech, wiosną 1932 roku. 
Gdy właściwa komedii.a. dell' arte przeszła nieodwołaln.ie do ar
chiwów historii, o:na przechowałia najlepszą cząstkę jej werwy 
ł rozmach swobodnej improwizacji, a w Truffaldinie zebrała 
wszystkie zalety niezapomnianego Arlekina. 

Mieczysław Brahmer. 
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W GOSPODZIE 
W DOMU PANTALONA 

PRZED GOSPODĄ 
PRZED DOMEM PANTALONA 

JADWIGA POŻAKOWSKA PROJEKTY DEKORACJI 
JADWIGA POZAKOWSKA PROJEKTY DEKORACJI 



SZKICE NIE ZREALIZOWANYCH 

PROJEKTÓW DEKORACJI 

JADWIGI POZAKOWSKIEJ 

Najbliższe premiery 

Agatha Christie 

DIABEŁ NA PLEBANII 
Przekład T. J. Dehnel i ]. Zakrzewski 

A. Ridley i M. C. Borer 

T A B I T A 
(SERDECZNA TRUCIZNA) 

Przekład T. J. Dehnel i J. Zakrzewski 
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Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
w godzinach od 1 O - 14 codziennie 
z wyjqtkiem niedziel i świqt. 

Telefon 21-61. 

K asy Te a 1 r u czynne codziennie 
z wyjqtkiem poniedziałków 

od godziny 12 - 19. 

Poczqtek przedst. wieczorowych: 
Scena Wielka o godz. 19 
Scena Kameralna godz. 19~ 



Cena Programu 1.80 zł. 

Czst. zam. Nr 1579 22. 5. 57 4000 szt. A 1 druk . gr. 60 kl. 7 R/C7.-23 


