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D O N A S Z Y C H W I D Z 0 W ... 

Drodzi Widzowie! Na naszym Programie do komedii Gol
doniego „Sługa dwóch panów" widnieje cyfra 5. Oznacza to, 
iż jest to piąta premiera P. T. Z. M. Rośnie ilość premier, roś
nie także nasza przyjaźń z wsiami t miastami Ziemi Mazo
wieckiej . Cieszymy się, że znacie nas, że poznajecie aktorow 
z poprzednich ról, że często witacie nas kwiatami. 

Nasza praca jest bardzo ciężka, o wiele cięższa niż w sta
łym teatr:e. Pomyślnie, że poza normalną pracą, musimy 
często 6 - 7 godzin spędzać w autobusie, żeby do Was doje
chać, a potem przebierać się i grać w najczęściej bard:::o nie
wygodnych warunkach. 
Nagrodą za te trudy jest wlaśnie serdeczne pr::yjęcie i te 

kwiaty i listy od Was, z których wynika, że rozumiecie i ko
chacie naszą pracę. Ale brak zrozumienia dla naszej trudnej 
pracy boli nas. Opowie1ny Wam na przykład taki fakt: przy
jechaiiśmy kiedyś do jednego z miast powiatowych naszego 
województwa. Grywaliśmy tam już przedtem, ale w niewiel
kiej salce. Ogromnie więc ucieszyła nas wiadomość, że mia
stec::ko, które pol11biliśmy ::: popr:::ulnich występów, ma no
wy budynek: Dom Kult11ry. Toteż żeby nie :::robić zawodu, 
mimo mrozu i choroby jednego ::: aktorów (b?Jl to okres kiedy 
s:alala grypa) przvjechaliśmy, a chorego kolegq dou;ieźliś

my osobowym autem. C:::y wiecie zośmy zastali? Z czterech 
pieców na widowni i dwóch w garderobie paiiiy się :::aledwie 
trzu i to bardzo slabo. Był duży mróz. Zagranie w W. grozi
ło chorobą aktorów, gdyby w tak niskiej temperatur:::e prze
bierali się w lekkie kostiumy i grali na zimnej scenie. To 
z kolei groziło zerwaniem pr:::edstawień w kilkunastu innych 
miejscowościach. Trzeba bylo z bólem serca przedstawienie 
odwołać. To była ciężka decyzja dla całego zcspoltt. 

Myślicie. że kierownictwo D. K. i miejscowe czynniki c:ll

ly się winne? że publiczność w W. zro.mmltila nas? Nie. 
Wszyscy mieli żal, że przedstawienie nie odbyło się, clo tea
tru. Nikt nie zastanawiał się, że przecież my jechaliśmv wiele 
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kilometrów po to :::eby g r a ć i kto jest winien, że grać nie 
m o g l i ś m y. C::y naprawdę w miasteczku nie rnotna by
lo wystarać się o trochę węgla? 
Baliśmy się ryzykować i po raz drugi dopiero na wiosnę 

przyjechaliśmy do W. Wyobraźcie sobie. Wy którzy wiecie, 
że często szpilki nie można wetknąć na naszych pr.zeclstawie
niach, że w W. byla wypelniona może jedna trzecia sali. Wi
dać część pubiicr.ności obrazila się na nasz Teatr, a może 
stal,o się tak dlatego, że kierownictwo D. K. dzie11 przed tum 
sprowadzilo inną imprezę? Czy to przypadek? Wątpimy. Mi
m.o to przedstawienie przyjęte bylo bardzo gorqco. Widzowie, 
którz11 byli i na owym niefortunnym odwalanym spektaklu 
mówiH, że teraz gdy zobaczyli kostiumy rozumieją, że akto
r:n1 nie mogli wtedy grać ... Mówili, że ci którzy nie przyszli 
na nasze przedstawienie maga tylko żalować. 

Wkrótce potem przy.jechaliśmy do W. z naszą następna 

sztuką. Tym razem byla pelna sala widzów. Dostaliśmi1 z W. 
wiele serdecznych listów. Z radością stwierdzamy, że dawne 
waśnie zostaly rnpomniane, że przyjaźń z W. jest obustronna. 

Dlatego opowiedzieliśmy Wam mili Widzowie te historię, 

abuście czu jesteście .iuż zorganhowanymi w Kola Milośni
ków Teatrn czu też nie, inteersowali sie przyjazdem naszego 
Telltru do Was i jeśli zajdzie potrzeba pomogli ,.czynnikom", 
które nie zaws:e 'ieszcze i nie wszedzie dobrze rozumieją swo
je obowiązki. albo mają taką sytuację, że bez Waszej po
mocu, nie dadza sobie rady. 

Do miejscowości. w których nas czekacie takich jak Drwa-
lew. Mala Wieś. Żelechów i wiele innych my chętniej 

i częściej przyjeżdżamy. 
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KILKA SŁÓW O AUTORZE „SŁUGI DWÓCH PANÓW" 

250 lat tern~ w r. 1707 urodził się w Wenecji największy ko
mediopisarz włoski Carlo Goldoni. Długie życie Goldoniego 
było barwne i urozmaicone. Wielokrotnie zmieniał zawody, 
miejsca zamieszkania, środowiska. Choć do teatru ciągnęło 
go od dziecka i choć w młodości luźno z teatrem współpraco
wał, całkowicie poświęcił się działalności komediopisarskiej, 
dopiero gdy miał lat 41. Przedtem był adwokatem, dyploma
tą, kierownikiem opery. 

Po okresie wędrówek po różnych miastach Włoch wraca do 
swego ukochanego miasta Wenecji i tam zobowiązuje się <lo
starczać jednemu z teatrów 10 komedii rocznie. 

z zobowiązanie tego wywiązuje się czasem nawet z nawiąz
ką i dzięki temu w ciągu 16 lat powstaje ponad 150 komedii. 
Są wśród nich arcydzieła, które na zawsze pozostaną w lite
raturze światowej i chyba zawsze będą grywane przez tea
try. Do nich należy .. Sługa dwóch panów'· arcydzieło kome

dii intrygi. 
Włochy, w których żył i tworzył Goldoni to Włochy Roko

ka ;, Oświecenia. Mimo politycznej niemocy, wynikłej z roz
bicia terytorialnego na 10 skłóconych ze sobą państewek, ule
gania obcym wply\\'Om. glÓ\\·nie Au trii i Franc,Ji; mimo nę
dzy gospodarczej , wynikłej z uc'.sku administracji, wysokich 
podatków, upadku handlu, lenistwa ludności; mimo zacofa
nia umysłowego. którego wyrazem jest fakt, że kościół w 
tym czasie pochłonięty jest walką z prądami Oświecenia -
a więc mimo niewątpliwego upadku \\' jakim znajdują się 
.ówczesne Włochy, możemy od połowy XVIII wieku obserwo
·wać pewną odnowę, budzenie się nowych prądów, dochodze
nie do głosu nowych ideii. Wyrazem tej odnowy w literatu
rze i teatrze jest twórczość Goldoniego. 

W czasach gdy Goldoni poważnie zajął się komediopi~ar
stwem panowała w teatrze włoskim niepodzielnie .. ComEdia 

6 

dell'arte·', czyli tak zwana komedia improwizowana. W „.co
media dell'arte" występowały zawsze te same postacie: po
cieszny starzec - sknera i lubieżnik (Pantalone). służący 
głuptas (Arlekin), służący spryciarz (BrighElla), żołnierz sa
mochwał (kap'.tan), sprytna pokojówka (Colombina), amant, 
amantka, uczony głupiec (Doktór), i inne. Postacie te według 
naszkicowanego scenariusza na ogół bardzo prostego i naiw
nego dzialały na scenie bez ścisłego, nauczonego na pamięć 
tękstu autora. 

W XVI wieku „Comedia dell'arte" miała ogromną świeżość, 
siłę komiczną i ostrze aktualności satyrycznej. W ciągu swe
go długiego żywota (żyła przeszło trzy wieki i podbi!a całą 
Europę) skostniała i zastygła w ciągle tych samych schema
tach, stała się nudna, pod niezmienną maską (większość po
staci z „Comedia dell'arte" nosiła maski zakrywające częścio
wo twarz) brak było żywego czlowieka. Goldoni wypowiedział 
walkę „Ccmedii dell'arte". 

Przez pisanie dokładne wszystkich ról przywrócił rangę 

literacką komedii; postacie jego komedii choć często jeszcze 
wywodzą się z „dell'artć", wyposażone są w cechy żywych 
indywidualnych, współczesnych Goldoniemu ludzi; wprowa
dza naturalność i prostotę dialogu i sytuacji wprowadza róż
ne środowiska: szlachEckie, mieszczańskie, plebejskie. 

Ta reforma miała wielu przeciwników wśród zwolenników 
dawnych tradycji. Zmęczony walką Goldoni opuszcza uko
chaną Wenecję i wyjeżdża do F::ancji, do Paryża. Tam też 
usiłuje reformować teatr. Po kilku latach, zniechęcony rzuca 
pracę dla teatru, uczy języka włoskiego, francuskie księż
niczki i pisze pamiętniki ze swego długiego życia. Żyje z pen
sji dworskiej. Gdy wybucha Wielka Rewolucja Francuska 
traci tę pensję i znajduje się w nędzy. Jeden z jego przy
jaciół występuje z wnioskiem przed Konwent.em o przywró
cenie ,.ojczulkowi Goldoniemu" (Goldoni ma już 86 lat) pen
sji. Konwent wniosek uchwalił, niestety dzień przed tym 
Goldoni już nie żył. Był to rok 1793. 

• 
* * 

7 



EVV.LJ. MALCZEWSKA - szkic dekoracji 
do ,.Siugi dwóch panów" - Goldoniego 

TREŚĆ KOMEDII „SLUGA DWÓCH PA....T\ióW" 

Pantalone, zamożny kupiec wenecki obiecał rękę swcjej 
córki Klaryssy wspólnikowi, którego nie zna osobiście, Fry
derykowi Rasponi z Turynu. Tymczasem przyszły wieści, że 
Fryderyk zginął w pojedynku. W Klaryssie kocha się z wza
jemnością kawaler imieniem Sylwiusz. Panta!one nie widzi 
teraz przeszkód, aby młodzi pobrali się . Lecz nagle w towa
rzystwie zabawnego służącego Truffaldina zjawia się ktoś, 

kto podaje się za Fryderyka Rasponi. Właściciel oberży 

Brighella poznaje, że nie jest to Fryderyk, a jego siostra 
Beatrice przebrana w męs ki strój. Na prośbę Beatrice nie 
zdradza jej jednak i wszyscy są przekonani. że to Fryderyk 
przybył żenić się z Klaryssą. Klaryssa jest zrozpaczona, Syl
wiusz postanawia walczyć z „rywalem" a Pantalone uważa, 
że powinien dottzymać sło\\:a i oddać córkę domniemanemu 
„Fryderykowi". 

Beatrice przyjechała do Wenecji w ślad za swym uk::;cha
nym Flo!'indem. który podejrzany o zabicie jej brata, musiał 
uciekać z Turynu. Beatrice chce go odnaleźć. pomóc mu i po
łączyć ~iG z n im. Chce także odzy5kać pien !ądze, które nale
żały się je.i bratu od kupca Pantalone. 

Il 

Przypadek chce, że w tej samej oberży Brighelli, w której 
zatrzymała się Beatrice z Truffaldinem, zamieszkał jej uko
chany Florindo. Truffaldino, będąc już slużą::ym Beatrice, 
udaje, że jest wolny i godzi się służyć Florindowi. Truffaldi
no to lez'l, który chce niewiele pracować i dobrze zarobić. 

Z faktu, że Truffaldino służy dwóm panom wynika mnó
stwo zabawnych nieporozumiez'l i perypetii, które doprowa
dzają do tego, że Beatrice przekcmana jest, że Florindo nie 
żyje, a Florindo, że Beatrice nie żyje. Oboje rozpaczają i chcą 
się zabić. W tym właśnie momencie zobaczyli się i szczęśliwi 
padają sobie w ramiona. Truffaldino popełnia dalej swoje 
szelmostwa i p!'zyznaje się do tego, że_ służył dwóch panom 
dopiero wtedy, gdy chce się żenić z pokojówką Klaryssy 
Smeraldiną. Małżez'lstwu Klaryssy z Sywiuszem też nic już 
nie stoi na przeszkodzie i komedia koz'lczy się szczęśliwą mi
łością trzech par i przebaczeniem Truffalfinowi jego pociesz
nych szelmostw. 

IREN A SKWIERCZYŃCKA (Smeraldina) 
ROMUALD MALKOWSKI (Truffaldino) 



CARLO GOLDONI 

„SŁUGA DWÓCH PANÓW'' 
Komedia w dwóch aktach, 7 obrazach 

napisana w r. 174:' 

TRUFF ALDlNO, służący 

BEATRICE 

FLORINDO 

PANTALON 

Przekład: 

ZOFIA JACHIMECKA 

Osoby: 

KLARYSSA, jego córka 

SYLWIUSZ, jej narzeczony . 

SMERALDINA, pokojówka Klaryssy 

BRIGHELLA, oberżysta 

TRAGARZ 

SŁUŻĄCY I 

SŁUŻĄCY II 

Muzyka 

AUGUSTYN BLOCH 

Rzecz dzieje się w Wenecii 

Inscenizacja iweżyseria 

LEONIA JABŁ)NKÓWNA 

Dekoracje i kostiumy 

EWA MALCZEWSKA 

ROMUALD" MALKOWSKI 

WIESŁAWA ŻELICHOWSKA 

LESZEK SADZIKOWSKI 

HENRYK RZEWUSKI 

STEFANIA IWIŃSKA 

JERZY SZYPCZYŃSKI 

IRENA SKWIERCZYŃSKA 

FRANCISZEK LUBELSKI 

bł4GMUNT REGRO 

* * * 

* * * 

Asystent reżysera 

JERZY SZYPCZYŃSKI 

Dyrektor Administracyjny 

MIECZYSŁAW MARSZYCKI 
Kierownik Literacki 

~RYSTYNABERWIŃSKA 

Dyrektor i Kinownik Artystyczny 

WANDA WRÓBLEWSKA 
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Inspicjent i akustyk 

RAJMUND SZCZAWfŃSKI 

Sufler 

ZBIGNIEW IZDEBSKI 

Kierownik techniczny 

WŁADYSŁAW . HARASZKIEWTCZ 

Kiero w nicy pracowni: 

Krawieckiej męskiej JÓZEF BALCERZAK 

Krawieckiej damskiej HALrNA SOBOTA 

Stolarskiej WACŁAW BIELI!ilSKI 

Brygadier sceny WIKTOR BrELECKl 

Główny elektryk TADEUSZ WOŻNIC.A 

Perukarz CZESŁAWA UZNAl'l°SKA 

Kier. dzialu organizacji objazdu 

MIECZYSŁAW LEWICKI 

Kier. organizacji i realizacji 

WIESŁAW BANA
0

SIEWICZ 

Kier. realizac31 

IRENEUSZ URBAN 

STET'A.!VIA Hi,'iNSK11 (Klarys2a) 

JERZY SZCZYPCZYNSKI (Sylwiusz) 



FRANCISZEK LUBELSKI (Brighella) 

HENRYK RZEWUSKI (Pantalon) LESZEK SADZIKOWSKI (Flo:-indoJ 
WIESŁ.4 WA ŻELICEOWSKA (Brntricze) 
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POZNAJCIE SWOICH AKTORÓW 

Na scEnie jestem od roku 1953: po zdaniu egzaminu ak
torskiego zaczęłam pracować w Teatrze Ziemi Lubuskiej w 
Zielonej Górze. 

W Zielonej Górze grałam między innymi Hankę w „Moral
ności Pani Dulskiej„. Walę w .,Oknie w lesie", Renę w „W to
rze przeszkód", Mariannę w „świętoszku", Jean w „Trzydzie
stru srebrnikach" i inne role. 

Do Warszawy wróciłam w 1955 r. i zaangażowałam się do 
Państwowego Teatru Ziemi Mazowieckiej. 

Pierwsza moja rola w tym Teatrze to Anitie w „Pieją ko
guty„ Bałtuszisa. Następnie grałam tu Jagusię w „Lekarzu 
m imo woli". Moliera, Hero w .. \Viele hałasu o nic", Szekspi
ra, Pasqualę w „Owczym Żródle" Lope de Vegi i teraz Bea
trice w „Słudze dwóch panów" Goldoniego. 

Mimo. że nasza praca jest wyjątkowo trudna i ciężka ko
cham ją, bo ona właśnie .pozwala naszym Widzom przeżywać 
wraz z nami radości i smutki i oderwać się na chwilę od co
dziennego życia. 

WIESŁAWA 

ZELICHOWSKA 

ROMUALD 
MALKO WSKI 

Związany jestem z teatrem od roku 1944. W ciągu niespeł

na 13 lat pracowałem w 11 teatrach: Wilno, Toruń, Szczecin, 

Olsz.tyn, Świdnica, Poznań, Sopot, Warszawa, Gniezno, War

szawa - oto szlak mojej aktorskiej wędrówki. 

Obecnie z Teatrem Ziemi Mazowieckiej objeżdżam całe wo

jewództwo, co bardzo urozmaica mi życie. W naszym Teatrze 

grałem role: Sganarela w „Lekarzu mimo woli", Strażnrka 

Węgielka w ,.Wiele hałasu o nic", Komandora w „Owczym 

Żródłe" i obecnie mam zaszczyt wyprawiać szelmostwa jako 

Truffaldino w „Słudze dwóch panów". 

Jeżeli chodzi o moje upodobania pozasceniczne, to przy

znam się Drogim Widzom, że lubię bardzo: ze sportu - pły
wanie, z jedzenia - placki ziemniaczane i pyzy, z muzyki -

Beethovena i Gershwina, z napojów - ciemne piwo, z lite

ratury - Dantego i Norwida, z płci pięknej - blondynki. 

Pragnę. żeby nasi Drodzy Widzowie dużo się śmieli a .pła

kali tylko w czasie wzruszających scen. 



CZY WIECIE ZE: 

w dniach od 18 lutego do 6 marca 1957 r. Wasz Teatr grał 
w Warszawie w sali teatru przy ul. Królewskiej . Pokazaliś
my warszawskiej publiczności dorobek naszej rocznej dzia
łalności. A więc przedstawienia, które Wy, nasi Widzowie 
dobrze znacie: farsę Moliera „Lekarz mimo woli", komedię 
Szekspira „Wiele hałasu o nic", komed~ Fredry „~Huby pa
nieńskie" oraz dramat Lope de Vegi „Owcze Żródlo". War
szawska publiczność wypełniała codziennie szczelnie salę 
teatru i przyjmowała serdecznie nasze przedstawienia . 

• 
• • 

Najbliższe premiery Waszego Teatru: to komedia Musseta 
(Francja. I po!. XIX w.) pt. „świecznik" oraz dawno zapowia
dana „Balladyna" Juliusza Słowackiego . 

• 
• • 

Komedia „S!uga dwóch panów" znajduje się w jednotomo
wym wyborze utworów Goldoniego przygotowanym przez 
Par'lstwowy Instytut Wydawniczy. 
Dotychczas wyszły w wydaniu Biblioteki Narodowej „Ossoli
neum" następujące komedie Goldoniego: „Kawiarenka We
necka", „Mirandolina", „Sprytna Wdówka", „Zakochani". 
Zapowiadane jest także wydanie w języku polskim interesu
jących .. Pamiętników'" pisarza . 

• 
• * 

Rok 1957 jest rokiem Goldoniego, obchodzonym przez cały 

świat na apel światowej Rady Pokoju. Goldoni urodził się 

w r. 1807. W bieżącym roku mija 250 lat od jego urodzin. 
Wiele teatrów w Polsce i zagranicą wystawia w tym roku 
sztuki Goldoniego. W Wenecji, w rodzinnym mieście Goldo
niego odbędzie się międzynarodowy Festiwal sztuk Goldo
niego. 
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