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Syn lekarza; mając lat 8 napis3.ł pierwszą komedię, w wieku lat 13 
występował w teatrzyku dziecięcym. Życie Goldoniego było barwne jak 
jego komedie· z dominikań.s'.dego kolegium w Rimini uciekł z wędrowną 
trupą aktors'..-:ą; ze 1~tudiów prawniczych w P:nvii wypędzono go za śmiałą 
satyrę; o mało nie przywdziewa zakonnego habitu, to znów ucieka przed 
zobowiązaniami małżeń>kimi; był urzędnikiem sądowym, po'.em adwoka
tem w Pizie, k onsulem genueńskim w Wene2ji Istotnym jednak jego po
wołaniem był teatr. 

W Jatach 1734-1748 napisał z górą 30 utworów .scenicznych, wśród 
których obo~~ komedii znajdujemy dramat muzyczny i tragikomedię wi eT
szem. Twórczość Goldo.niego .ściśle związana jest z środowiskiem wene 
ckim, teatrem ludowym i aktorem. W latach 1748-·1762 Goldoni współpra
cuje z teatrem San Ange1o Medehaca, potem iz teatrem San Luo Vendra
miniego. Reformatonka twórczość komediopisarska Goldoniego była 
reakcją na schyłek improwizacyjnej komedii dell'arte. Goldoni zrywa 
1. te a trem masek i typów a tworzy .realistyczną komedię charakterów_ 
Wl c .>'rn komedia dell'arte posługiwała się 3cenariuszem tylko, noi kanwie 
ktć rego aktorzy improwizowali tekst. Pierwsze komedie Goldoniego s:1 
właściwie tylko w pełn'f pisanymi komediami dawnego typu. Występuj4 
w nich jeszcze te same postacie: Pantalcne, Brighella, naiwna Beatrice 
czy zalotmi Rcisaura, zakochany Florindo lub Lelio, a nawet intryga przy
pomina powikłania komedii improwizowanej. Dowodem umiejętnego wy
korzystania przez Goldoniego spuścizny ludowego te.atm wlo.3kiego jest 
arcydzieło komedii intrygi „Sługa dwóch panów" (1745). 

Do najwybitniejszych, granych na w1szystkich scenach świata, utworów 
"' bogatym <lorobku pisarskim Goldoniego (w j<ednym tylko roku 17j(} 
napisał 16 komedii!) należą również: „Sprytna wdówka" (1748), „K.awiare.n
ka" (1750), „OberżyG tka" (1753), „Gbury" (1760), „Awantury w Chioggi" 
(1762), „Wachlarz" (1765). 

Znu.rzony i zniechęcony nieus.tannymi atakami przeciwników, którym 
przewodził autor „Księżniczki Turandot" Carlo Gozzi oraz Pietra Chj.ari, 
wyjeżdża Goldoni do Paryża (1762). Tut.aj na krótko tylko uśmiechnęło si~ 
doń powod<:en.ie, gdy „Dobroczynny zrzęda" wszedł na ::.;cenę Komedii 
Francuskiej (1771). W latach 1784-1787 pisze Go.Jdoni swe in '.c resujące 
„Pamiętniki". Z chwilą wybuchu Rewolucji Francuskiej traci jedyne 
żródlo u trz:vmania - pensję dworską, którą 01trzymywał jako byly nauczy
ciel królewskich córek i żyje wraz z żoną w skrajnej nędzy. Na wniosek 
Jćzefa Marii Chenier, brata poety Andrzej.a, francuski Konwrn~ Na rodo
wy przywraca starcowi pen:sję , nie wiedząc, że poprzediniego dnia Goldoni 
zakończyi. życie. 

Kome die Goldoniego dotarły do Pol1ski w cza·sach sas'.dch, były u nas 
grane w językach włoskim, .fran~uskim, niemieckim i poJ1:.;kim i wywarty 
wielki wpływ n::t polski teatr Oświęcenia, w szczególności na twórczośe 
Bohomolca, Zabłockiego i BogusJawskiego, który też jako pierwszy pols:d 
aktor grał w 1803 r. rolę Truffaldina w „Słudze dwóch panów". 

Obecnie trud pTZyswojenia nam wybranych komedii Goldoniego pod
jęła i prowadzi Zofia Jachimecka. 
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,,ALEKSANDRYJSKIE DYWANY" 

(frag111ent scenariusza ko111eclii clell'arte) 

(Ze zbioróLJ!.• Flaminio Scala) 

O s o b y: Pantalone - wenecjanin; Oracjo - jego syn; Pedrolino -
jego służący; Gracjano - doktór; Flawio ~jego syn; Klaudio - francuz; 
Franc2skina - jego służąca; Fabricjo, czyli Izabela w męskim przebraniu; 
Arlekin - jej służący. 

R e k w i z y t y: Wielka zamknięta skrzynia, dwa aleksandryjskie 
·dywany, strój tureckiego kupca, odzież niewolnika dla Pantalone, duży 
podróżny kufer. 

M i a s t o R z y m. 

Fragment aktu I 

.„Wtedy pojawia się Peclrolino; podsłuchuje rozmowę; Gracj<1-
no mówi do Pantalone, że właśnie Peclrolino to człowiek, i<tórv 
źle wpływa i na Oracja i na Fławi<:, że Pantalone mu ufa , a on 
chce:: podstępem wynieść mu z domu wszystkie rzeczy. Pedrolino 
ukazuje się, przeprasza i mówi, że to nie on lecz Oracjo wyniósł 
/ cJ0111u dwa dywany aleksandryjskie. Pantalone wpada w rozpacz 
i odchodzi z Gracjano dowi edzieć się u kupców żydowskich, czy 
im zostaly sprzedane owe dywany. Pedrolino , sam, mówi , że wszy
stko to wymyś l il, by móc spokojnie sprzedać dywany Oracja. 

Pojawia się Klaudio, Francuz, czytający list; donosi mu w nim, 
pewien lioilski kupiec, że jego lewenlyjski klient wykupił z niewoli 
brata Klaudia i że ten w najbliższym czasie przybędzie do Rzymu 
Przybędzie z nill1 razem l e wentyńczyk, któremu należy zwrócić 
sull1ę wykupu to jesl trzys ta skudów. Pedrolino zapamiętuje treść 
listu, poczern ukazuje się i zaczyna z Klaudiern rozmowę o Panta
lonie i mówi, ż e jest on na progu bankructwa i że z biedy polecił 
n1u sprzedać dwa aleksandryjskie dywany i nama\via Klaudia Jo 
kupienia ich. 
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Poczt·111 Pedrolino udaje si~· do domu po dywany, sprzedaj e je 
za 50 skudów, dostaje z tego połowę i bierze od Klaudia słowo, ż.· 
o niczym nie powie Pontalonowi, a resztę sumy postara się oddat 
jeszcze tego dnia. 

Klaud io wola Franceskinę, swoj ą służącą. Franceskina żartuje 
z Pvdrolinu, odbiera dywany i zabiera je do domu. Klaudio wycho
dzi. Pcdrolino idzie odszukać Oracja. żeby oclclać mu pieniądze. 

rz alll'la \V 111 ę s ki111 przebraniu; opuścila Boloni ę i przyj cha l.1 
c!o Rzrn1u ż e by odszukać Flawia. którego pokochala w Bolo11 ii. 
To\1 :iri-~1 :; z y jej Arlekin. który ni«s ie pod różny kufe1-. Rozmawia i1 
o ly1n, że 111 u s zą znaleźć gospodę ... 
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Wg A. K Dżiwelegow „Ila lia nskaja 
narodnaja komedj a" . Moskwa 1954. 
Tłum. S. J 

Miłości nie sposób ukryć - ja!? dziury 1w czar
nej po1lczosze. 

(Ze zbioru dowcipów lazzi) 
Mieczysław Brahmer „W galerii re 
nesansowej. O komedii dell'arte. 

PIW, Warszawa 1957 

Janusz Ada111 Krnss o:c• ski 

Trnffuld1110 

Projekty kostiumów 



GWIDO TRZYWDAR-RAKOWSKI 

POŻÓŁKŁE KARTY 
(ze wspomnień aktora) 

8) 
B e z I i t o s n y ż a r t p u b 1 i c z n o ś c i. 

Z mo tempore pamiętam przedstawienie znanego melodramatu Erne
sta Ra upa cha „lVI ł y n ar z i jego córka", grywanego stale na Za
duszki. Cały teatr szlochał, gdy Maria, córka młynarza, kaszlała a narz2-
czony jej, Konrad (Wiech) pocieszał ją nieszczerze: „.„N ie, n ie, Ma
i· i o, n ie jesteś b 1 ad a, jesteś rum i a n a"„. W tym melodra
macie grywałem rolę F.einholda, młynarza. W czasie jednego z przedstawieli 
w scenie zakopywania przeze mnie skarbu na cmentarzu, kiedy jak 
zwykle zza przystawki imitującej grób zaczynałem łopatą wyrzucać przy
gotowaną uprzednio ziemię, ktoś z widowni krzyknął na cały głos: 

„Gwido' Otrożnie, bo trupa wykopiesz"! 

Bezlitosny żart publiczności rozwiał nastrój Zaduszek i Reinhold sko
nał w niepohamowanym śmiechu widowni. 

„A puff!" 

W sztuce Bissona „P a n i X" aktorce Arciszewskiej, grającej rolę Pani 
X, wypadało z roli zabijać mnie. Już Pani X wycelowała rewolwer w mo
ją <Stronę, już powinien huknąć strzał„. Tymcz.asem inspicjentowi (a był 
nim osławiony Charlinsio) zaciął si~ straszak. 

Przez niedomknięte drzwi widzę z<lenerwowanie Charlinsia, bezradne 
szukanie szprejcy, którą można zimitować wystrzał. Widzę rozpacz kole
żanki mierzącej do mnie z teatralnego rekwizytu. Łowię nieuchwytny, 
radosny szmerek widowni, węszącej jakąś gratkę dla swego temperamentu 
i wreszcie - nieoczekiwane finale! 

Charlinsic, doprowadzony do o·stateczności, stanął w przecięciu drzwi, 
wyrżnął dłonią o dłoń, równocześnie tupnął nogą w podłogę i krzyknął: 

„A puff!" 

Rewolwer wypadł z rąk mojej partnerki, ja runąłem na ziemię, a wi
downLa„. Widownia szalała! Takiego ryku nie słyszałem więcej. Na dobitek 
jeszcze i kurtyna dostała jakichś drgawek i nie chciała przesłonić miejsca 
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(„Sługa dwóch panów") 

... Wśród tych zajęć i zwykłych mych zatrudnie1i 1) nadszedł 

z Wenecji list, l~tóry mnie rozstroił, krew i siły duchowe w ruch 
c::Jprowadzil. Było to pismo od Sacchiego 2). Artysta powrócił Jo 
Italii, dowiedział się, że jestem w Pizie i żądał lwmedii. Ba, po
dawał mi nawet jej wątek i pozostawiał mej fantazji wolne pole 
rfo popisu. Było to istotnie nęcące! Poczułem jak budzą się we 
mnie dawne uczucia, dm~my ogieti, dawny zapal. Temat brzmiał' 
„Sługa dwóch panów". W'iedziałem, jak mógłbym wylwrzystcJ 
pointę sztuki, widziałem przed sobą wykonawcę głównej roli, 
płonąłem chęcią spróbowania LQ,' dawnej sztuce si2bie samego raz 
jeszcze„. Sytuacja jednak u:ydawała się bez wyjścia. Proces:; 
i ldienci cisnęli się gromadą. Ale tam mój biedny Sacchi.„ I „Słu
ga dwóch panów"„. Tyl/w jeszcze ten jeden raz„. Nie.„ Taf<.. 
Ostatecznie siadam, odpisuję Sacchiemu i zabieram się do roboty 
We dnie pracowałem dla sądu, w nocy dla teatru. Uko1iczyłem 
sztukę i wysłałem ją do Wenecji. Nikz nie wiedział o tym ni słowo. 
Tylko żona {Jyla moją powiernicą, a i ona także r.c:alczyla ze m11q. 

Lecz cóż to byty za noce! 

(Księga I, rozdział 49) 

.„Sacchi wkrótce doniósł mi o dobrym przyjrciu mej komedii. 
„Sługa d w óch panów'' mini powodzenie, o 011 przusylał mi por/u 
rek, na /dóry nie {n;lem prz!Jgotowany: żądał mianowicie 1wc:..1ei 

sztul<i i pozostawiał mi 1_cybór tematu ... 

(Księga I, rozdział 50) 

1) W latach 1744-1746 Goldoni by! adwokatem w Pizie. 
2) Antc<nio Sacchi aktor o dużej inteligencji i rozległych wiadomoś

ciach, genialny wykonawca ról-masek Arlekina (Truffaldina) we 
wszystkich jego metamorfozach. W wędrówkach ze ·swą trupą ak
torską Sacchi dotarł aż do Rosji, 
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Janusz 
A dum 

f\1 llSSQ,;-,J:i 

Pro je/et 

1!elwracji 

Nnjóardziej niezwykły lw11trakt za w arty został 

rni f dz!J numi o śmiercią: JJ,d!J lu jesteśmy, nie ma 
tutoj ś mierci, gdy ś n1 ieri się zjnw.•ia. nas już n ie 

fila U7 ten sposób unika się niemiłych spotfw 1Ł . 

(Ze ;_ :)ioru dowcipow la zzi) 

.. . a może tak? ... 
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BUFONADA 

\\! wickach śred ni c h \\. sferach o ficjalnych , \\ życi u pa 1is lwJ 
ko ::.ciol:1, w ideol ogii popieran ej przez org;1 11 a wl;1clzy i kul ll 1, 

\\. :o lo"1rnkach wz ;1jl·11111ych między l udźmi - ś nii ech zc1 111 arl. Zo
" tal wyg·n<1ny jako ri1-zejnw niegodn y duch<!, olrnRżaj<icy jl'gn sL.l
IJo ść i chwiejność . 

W Renl' '-ilnsie zmivnilo si ~· wit·lt'. Oswn lia clz.<1JC)Cil, lucl zk<1, 
:nzy waj <:1rn prawa istnienia wsz ys l ki11 1 porywo 111 cz to w ieka icko 
iogia Rcnes<1 1i:;u sankcjonowa la ś mi ec h. Oka za to si<;. Żl' na świat 
i lud z i , na przyrod ę i s połeczeń s two można patrzeć poważni e 
i 11it'poważnic Co wi ęcej - śmi ec h pornagal ni eraz tam, gdzie 
inne środki za woclzil y. I tak j3k jeszcze za cza sów g luchego śn:d
niowiccz<l ś rni·.:ch by! j ed nym z wyrazów orozycji i de111okratyz111u, 
lak w nowych warun kac h każda ocena rz eczyw i s tości. zbrojna 
w śrni ec h . byla śmi e l sza, rndykalni eJsza, demokratyczniejsza ... . 

Je śli w ś redniowi ec zu kościót wyklina! farsy, to tern i kolllL'
dia i far sa sta ly się uznanymi rod zajam i literackimi. S111iech przc
nió::;I s i ę na scenę i umocni I bofonadą. 

Bofonada byla j ednym z el ementów komedii dell'arlc w naj
świd ni <:'jszy rn okresie j ej rozkwitu ... Dopóki komedia del l 'ark n ie 
slracita swej artystycznej spoistości , bufonacla nigdy jednak nie 
zapelnial<1 calego spektak lu. Sci s la więź, jaka panowala między 
1C'atrern a codziennym życiem Wi och końca X\'I : począlku XVil 
wi l' ku, ok r ś lala reali styczny cha1·akter masek, scenar iusza i gry 
aktorów. Na bufonad <,: w takich oko li cznościRc h pozostawa lo tyl
ko tyle miej sca il e wymaga ! scenicrny efekt. \V tym pierw ~· ZYil! 
ukrcs it· życia teatru elementy bufonady sku p iały s i~· glówni t' 
w dwóch rniejscRch przedstawieni a: w koi1c11 I i [J aktu. Dntyc zy iu 
lo przeci e \\'o,Z / st kirn scenariuszy rowsla lycl1 na pól nocy Wł oc h. 
Ta111 bufonada przejawiała s i ę w I a z z i ... 

L a z z o oznaczR gie rk ę buffo ni e zwi<Jzaną śc i ś l e z te111 a!e1n 
i przed sta wianą 11ajcz \ · ~c i cj przez j ed neg·o luli dwóch z a n n i. 
Lazzi \o jednak ni e tyl ko dowcipy dl<1 roz ~ 1i1 ie szen ia public z n ośc i, 
lecz także ogniwo sriektak lu. Pod czas gd y zanni rozgrywaj ą lavi 
w koócu I i II aktu, ich koledzy umawiali się j ak da lej prowad z ić 
<•kCję okreś l o ną scenar iuszem. Byl to więc j eden ze sposobów 
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ulatwieni<l aktororn improwizacji. Dlatego nieraz przed łużano je 
specja lni e. 

Do tej kategorii należ<ll o np. lazzo z n1akarone111: Arłel<in, któ
rego pa n zbił palk;! za j ak i eś przewi!"ly , wychodzi! z talerzem 
111..-ika ronu, który rnial pocl a ć 11a stól. Placząc z bólu, j e dnocześnie 
11 1echanicrnie p8lca111i wy law ia l m akaron i wrzuca ! go sobie rlo 
t•st. Po chwili przerażon y stwi erdza I, że tal erz j es t pusty . . 

W ten sposób bufonada zajrnowa la w przedstawieniu taki e 
111 ic jscc, które nie za,grażalo jego Sj)Oi stośc i Jednakż e z biegic111 
l at :~nczę lo s i ę to zlll ieniać ... O ::c tatecznie im bi iżej os tatnich dzi 1

·

sicc ioleci hi storii komedii cl ell'arte, tym bardziej buionada postu
Qtłje s ię 11i ewybredny 111i gie rkalll i. Te scenki buffo wypi erają wszy
~ tk o , co wartościowsze. co w scena riu szu pozostało jeszu.e 
7. pownżnego, rea listyczn ego rn<lteri;:du. 

A. K. Dżiwelegow „Ita !i.anskaj a na
rodnaja komedia. Commedia dell' 
arte" . Moskwa 1954. Tlum. S. J. 

Vf y!wn uję swój zawód Lak starannie, że rul? t 
_ tych . dla lllórych prncowalem, nni razu nie 

slwrżyl się na mnie. 

-- A czymże waść jesteś? 
Robię trumny, do usług. 

(Ze zbioru dowc ipów lazzi ) 
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Janusz Adam l(rassoc:·skt 

Projclity kosti11111o w 

Dok/!Jr 

CARLO 
GOLDONI 

(Komedia dell'arte) 

z 
pamiętników 

W tym, co tu opowiadam, nie ma z mej strony zmyślenia. Posia
dam bardzo dobrze zachowany, w perg amin oprawny, rę/wp/3 

:z XV f;'} . z 120 wątkami, względnie szl?icami, włoskich sztuk, które 
z wano komediami dell'arte. Ich lwmirzną podstawę stanowią zu;c'
sze Pantalone, wenecki kupiec; Doktór, pra wnik filut, drugi pół
główek. Dlupi szereg ich pr.zodków i po toml<ów zdradz a pochodze
nie tych postaci. 

Odnofoie ich zastosoIT:ania w lwmedii, to Pantalone i Do!?tór, 
ldórych Włosi zwą „dzvoma starymi", g ra li ojców i pc;zostuie 
męskie role_ Pierwszy fest kupcem, ponieważ \\?e1zecja w tyuz 
dawnych czasach była krajem, lctórcg o handel bul nafbog atszyt.'1. 
l najrozleQ-lejszym w całej Italii. Panta lone zachował stary we 
nerki strój: czarny surdut i wełniana ;ego czapka są 1eszcze no
szone w Wenecji_ Czenc>ona lwmizelka, długie spodnie, czerwone 
poticzoch!J i pantoffr - to charakterystyczny strój pien:._1szych 
mieszkat'iców adriatyckiej laguny_ Z brody, stanowiącej w tamtych 
minionych stuleciach ozdobę twarzy mężczyzny, now sze czasy 
uczyniły obiekt śmiesznej groteski_ 

Drugi „stary", ldórego nazywano Do/eforem, zosL a ł zaczcr
pni?ty z warstwy prawników, by uczonego przeciwstaw/i lwpcoJJi 
W'ybór padł na Bolonię, ponfe L!!_>aż tam znajdowała si? szkoła W! 1i-·
sza, która mimo ówczesnej po-cJszechnej ciemnotu zachowała /w,

tedry i pensje profesorskie. Strój Doktora wzorował się na star2j 
modzie uniwersytetu i sądu Bolonii, która do dziś została nie 
zmieniona. Osobliwą maskę, l<lóra czoło i nos okrywała, mtal 
zrodzić pijac!?i nochal, szpecący oblicze ówczesnego uc:mnqu 
prawnika. 
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Doktór !Jrighe!la 

Maski 

Brighella i Arlecchino, zc.•e Włoszech zwani „za1111i", poclwdz; ! i 
z Bergamo; pirwszu był wyjąt!wwo sprytny, drugi - całkowitum 
półgłówkiem, a podobnie skrajnych sprzecznoś.ci nigdzie cztści1:j 
nie spotykało się jak właśnie wśród bergame/1shego ludu. Brigh, i
lu miał reprezentu i.J2•ać sprytneg-0, intrygująceg·o slużqcego-lotrz!J
lw . .legu strój stano21il rodzaj liberii, a czarno-brązowa mas/w u:.•y· 

raża la fwrnację cery opalonego sł01ice111 górula. Aktou.u p;rojąci1 
go przybierali imiona Finocchio, Ficchetto i Scapino. zawsze jed
nall pozostuu..·ał to ten sam bergame!'1ski służący. 

inne i111iona ;Jrzy/Jiera!i Arlekini. Mamy tutaj Tro cug11ina, 
Truj"ja!dina, Grcllielina, Mazzettina, którzy jednok stole są tun;i 
sul/!y111i bergume1iski111i pólgluplwmi. Ich strr'Jj przypominu ubi·5r 
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Pantalone Trnffaldill'J 

J;omedii di'i /'ar/~ 

nie!Jorulw, któru gromadzi{ najrozmaitsze skrawki materiałów 
najróżniejszych kolorów, by nimi łatać swe szaty. 

z calum żebraczym wyglądem harmonizowało nakrycie głowy, 
/dórego ozdobą był zajęczy ogon, do dziś strojący kapelusze ch!o

pów z Bergamo. 

Chcialbym teroz powiedzieć o wrażeniu, jakie wywierały te 
cztery masf.:i. Maska zawsze ograniczała grę aldora. Chciał rado.5l~ 
Lub b.óf wyrazii, był zalwchany. wpadał w gniew lub żartował. 
zawsze była to ta sama malowana s/::.óra. Mógł gestylwlo<cd 
1 brzmienie głosu odmieniać jak chciał, nigdy jednall nie mógł 
różnorodnych uczul', które poruszały jego dusz~. wurazić rysami 
twarzy, tymi prawdziu..•ymi tłumaczami serca. U Grehów i Rzy-
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Przedsla i1.•ienie komedii dell'arte ,() XVI/ '"'· 

mia_n mas/w byla rodzajem glośnil?a, który przy rozległości iciz 
amftleatru slużul aktorowi do wzmocn ienia g·tosu. Uczucia i wzrn
szenia w owych czasach nie osicmaly jeszcze tai<iej subtelnoś c i, 
jakiej się obecnie wyrn~zga. Dziś żądnmy od aktora duszy, a dusza 
pod maską to ja!? żar pod popio łem. 

Z tuch powodów zdecydou,•alem się przedsięwziąć ref ormf' 1n 1 -

sell wlosl?ief lw111edii i farsę zustąpii fwmedią . 
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(Księga II, rozdział 24) 

TJum. W. L .. 

zbrodni. Ostatecznie przy pomocy co przytomniejszych widzów jakoś udał'> 
się ją zaciągnąć. Jak szalony runąłem za kulisy. Charlinsio schował si~ 

przezornie. A epilog? Epilogus rozegrał się po wieczornym spektakl ii 
w znanym na Chłodnej barze „Pod psami". 

Odtąd Charlinsia przezywaliśmy „Apufem". Takich wyczynów bestia 
miała jeszcze dużo w zanadrzu. 

Per e ł k i C h a r l i n s i a. 

Np. Zepsuł się „wiatr" - takie koło z napiętym nań płótnem, przy 
okręcaniu korbą imitujące świst wichru. Cóż więc zrobił ten nieporówna
ny „ Apuf"? Tak gwizdał przez zęby . tak .syczał Z3. kulisami (słyszałem 

tylko ja na scenie!), tak nagrywał ten wiatr, że mi .s ię naprawdę zimno
robiło ... by tych wyczynów nie słyszała czasem publiczność. Kiedy po mo
jej sce nie wściekły zszedłem za kuJi.sy, Charlinsio jak gdyby nic poklep<il 
mnie po ramieniu i je-zcze z pretensją wycedził, że tylko dla mnie robi1 
ten efekt, nie chcąc mnie pozbawić nastroju na scenie. O zbóju przeklęt~d 

Albo w j~1kiejś sztuce dwonkiej, w której „każdy jeden" z nas był C'u 

n3jmniej za barona, Charlinsio w dworsk im lokaj sk.im fraku miał powi ,~ 

dzieć słowa a non.su: 

„J ego - nie p3mięt2m „królewska" czy „książęca" - mość z a
s z c z y c i s w o j ą o b e c n o ś c i ą „c e r c 1 e s i .n t i m e s ". 

Charlinsio już sto razy z3 kulisami przepowiedział swoją kwEsl i,: 
A gdy przyszła jego kolej błysnął ~wym talentem, recytując dosłownie: 

„J e g o k s i ą ż e c a m o s c 
ś ci ą cyrk Ie i n tym n e". 

zaszczyci sw oją obecna-

Kiedy npadl3 kurtyn::1, n:id giową „Apufa" rozszalała się burza podo
bna de. innej, w innym teatrze. A jak to było - opowiem. 

Bambino contra Bolesław śmiały 

W ostatnim akcie „B o 1 es ł .a w a ::>mi a ł ego" trumna św. St.an;.„ 
slawa wkracza w komnaty wawelskie i przygniata króla. Zdarzyło się, że 
w ozdobach makiety trumiennej u·snął sobie kot teatralny, a mój ulubie
niec, Bambino. W chwili kiedy trumn3 wysunęł3 się zza kulis i zaczęJa 
zmierzać ku pro:scenium, Bambino, zbudza.ny światłami reflektorów, naj
spokojniej w miarę nachylenia się trumny zacząl posuwać się ku jej szczy 
towi , by wreszc ie do finałow~go okrzyku króla: ,„ .. B o g a k 1 n ę, Bo g 3 

przeklinam!" i gwałtownego skłonu trumny dorzucić przerażliwe 

miauknięcie, po czym z wrodzoną sobie gracją zeskoczył na deski, „któ~e 
świat wyobrażają" i roztopił się w ciemnościach kulis . 

O scenie, jaka rozegrała się między Tarasiewiczem (Bolesławem śmia
łym) .a pewnym, niedawno jeszcze dyrektorem teatru w Warszawi,e -
lepiej zamilczę. 
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Mój kochany Bambino! 

Charlinsio na Wolskim Szańczyku 

Wreszcie Charlinsiowi (bo i, mój Boże, komuż innemu!) przydarzyło 
się wyniesienie w czasie akcji części dekoracji za kul isy. Nieporównany 
„Apuf"! 

Graliśmy melodramat pt. „O br o n a 
szańczyku - ja - Beznogi Gener.ał 
grenadierom. Już zacząłem kwestię: 

W o li". Właśnie na wolskim 
broniłem przystępu kniaziowym 

" .. . ja mam ·S ię poddać, ja żołnierz mej nieszczę
śliwej ojczyzny, już praw ie ordynans Boży ! Tu 
pod kościołkiem tym trumnę Pan wam ... " 
- gdy n~gle gros uwiązł mi w krtani. Pośród atakujących grenadierów 
zobaczyłem „Apufa" szamocącego się be·zradnie z częścią dekoracji, przed
stawiającej osza11cowanie wolskiej reduty. Wywijał karabinem, rszarpał 
bantami, aż wycofał się za kulisy a za giwarem powlokła się namalowana 
dykta, od s łaniając praktykabel, na którym broniłem się, wołając: 

„ ... K to się tu podejść z a w a ż y, k ar a b i nem temu, 
j ak piorunem, po s wiec ę .. .'·. 

No, niechby mi się nawinął wtedy „Apuf" ! 

(c.d.n.) 
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MARZEC - CZERWIEC 

„SULKOWSKI" Zeromskiego w dniach od 26-31 marca grany był w Tcze
wie, Słupsku i L~borku. Ogółem 5 przedstawier1 obejrzało 2038 widzów. 

DLA DZIECI grał zespól aktorów na szego Teatru baśń Z. Nawrockiej 
„O szkla rzu i cesarzu" (premiera w Tea trze Dramatycznym w Gdyni 12 lute
go, muzyka Z. Koreply, reż. zbiorowa), której 27 przedstaw ier1 oglądało l 1 653 
dzi eci trójmiasta. 

NOWY ZARZĄD KOLA SPATiF-u wybrany zostal na zebraniu w dniu 28 
kwietnia w składzie: Aleksander Rodziewicz (przewodniczący), Mar ia Chodec
ka (sekretarz) , Jerzy Woźniak (skarbnik) oraz Zygmunt 1-li.ibner i Jerzy Sliwa 
(członko\1 · ic) 

O „MILCZENIU" Brandstaettera dyskutowano w Woj. Komendzi e i\t O. 
w Gda1·1sk u (6 maja) i w Młodzieżowym Klubie Dyskusyjnym przy Woj. Ośr. 
Propagandy Partyjnej (24 maja). 

WYSOKIE ODZNACZENIA Z OKAZJI IO-lecia Teatru „Wybrzeże" otrzy
mali: zalożyciel teatru, dy r. [wo Gall - Krzyż Oficerski Orderu „Odrodzenia 
Pol ski". Krzyże Kawalcrshic „Odrodzenia Polski" nadane zostały: dyr. Anto
niemu Bilicza kowi, Stanisławie Gajewsk iej, Fciiksowi Kra ssowskiem u i Otma
rowi Riamski emu. Ziole Krzyże Z s łu g i olt'zy mali: Halina Ga\low a, zast. dyr. 
Jerz y Go łębsk i, Tadeusz Gwiazdowski, Balbina Bąbczy11ska -1-Iorska, Maurycy 
Janowski, Józef Klimczyk, Marian Kolodzicj, St ani slaw /v\alysik, Mieczysław 
Nawrocki , Kira Pepłow ska, Helena Sokołowska , Leo pold Kitka-Sokolowski, 
Kazimiera Szalaj~ka, Jerzy Sliwa, Gwido Trzy\\'dar-Rakowski, Ryszard Wasi
lewsk i i Micha! \Verchowski. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Jan Fi sze r, 
Edward Kibod, Maksymilian Kitowski, Władysława Korganow, Jan Łuczkow 
ski, Zofia J\layr, Wanda Namyslowska, Józef Niewęgłowski, Anna Ru mlowa, 
Gustaw Sielicki, Irena Stark-Pawlukowa, Józef Starsierski, Alicja Toma .si 
i Barbara Zborowska. Brązowe Krzyże Zasługi - Franciszka Cien iewicz, Ja
dwi ga Grnbska, Wiktoria Kliche, Czesław Mcderski, !rena Szreder, Edmund 
Szypersk i oraz Weronika Urban. Dekoracja odznaczonych odbyla się w Prezy
dium WRN dnia 6 maja br. 

· PRZEDST:\WIENIE „NIEPOGRZEBANYCH" J. P. Sarlre'a, pomyślane 
jako studium warsztatowe aktora i reżysera, przygotował zesp ół pod kierun
kiem reżysera Zygmunta 1-Jubnera i w oprawie scenograficznej Janusz a Adama 
Kra ssowskiego. ZamkniQte przedstawien ie premierowe odbyło się w Teatrze 
Kameralnym w Sopocie ł8 maja o godz. 22. 

JAKO PONADPLANOWE PREMIERY wystawiliśmy „ICH CZWORO" 
Zapolskiej w reżyserii W. Lachnitta i dekoracjach A\. Kołodzieja w Teatrze 
Dramatycznym w Gd yni (27 maja) i „S ZKLANKI,: WODY" E. Scribe'a w re-
żyst\rii A. Rodziewicza w Tczewie (3 cze rwca). ' 
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Ni\ POLKACH KSI Ę:Gi\ R S KICH ukazaly s i ę ostatnio nakl adcm PIW-u: 
wycze rp ująca „D ll3LIOGRAF IA ZRODEL DO HI STOR II TEATR_U W POL
SCE" Stefana Strausa; pi ękni e wydana kostiumologia Andrzeia Banacha 
„O MODZI E XIX WI EKU" ; bardzo int e res ujące pamiętniki prowincjonalnego 
akto ra Stani slawa Krzesi1'1skiego (1810- 1902) „KOLEJE ZYC JA" oraz 
„TEATR" J. Giraudoux ( ,,Improwizacja paryska" , „Amfitrion 38", „ Wojny 
trojatiskie; nie będzie", „Przyczynek do podróży Cooka", „Elekt ra" , „Ondy
na", „Wariatka z Chaillol")- Wydanie sz tuk Girau doux najnowszy m zwycza 
jem PIWu pozbawione jest nawet notki biograficznej o ich autorze. 

Wyda wnictwo Lit eracki e wyda ło wspomnien ia aktora i reży sera . Pawia 
Owerl y „z TAl'v\TEJ STRONY RAM PY". J est to rozsze rzo na edycja wyda ni a 
z l 936 r. : 

„Czy teln ik" daj e nam „POL WI EKU WSP01\ \NJEJ'iJ TEATR ALNYC H" li te
rata. r eżyse r a i dy1·ekt o1-;1 teat rów, Ka zimierza Wro czy1i sk iego.' 

Inspicjent: Sufler: 

MICHAŁ HAJDUK ANNA MIODUSZEWSKA 
Kierownik techniczny: 
STANISŁAW MATYSIK 

Kierownik pracowni - główny elektryk: 
TADEUSZ KUBACKI 

Główni elektrycy scen: 
MARIAN BARTKIEWICZ 
FRANCISZEK WINKELMAN 
BRONISŁAW CIBA 

Kierownicy pracowni: 
Krawieckiej: 

OLGA LUDMEROWA JAKUB SMUG 

Stolarskiej: Malarskiej: 
WŁADYSŁAW MAJCHRZAK EDMUND NOWAKOWSKI 

Tapicerskiej : Perukarskiej: 
STANISŁAW WŁODKOWSKI JÓZEF KLIMCZYK 

Modelatorskiej: 
MARIAN KUJAWSKI 

Brygadierzy scen: 
IGNACY DABKIEWICZ MAKSYMILIAN KITOWSKI 

JÓZEF STARSIERSKI 

Kierownicy administracyjni scen: 
HALINA CIECHOCIŃSKA MIECZYSŁAW NOWAK 

HALINA ZEMŁO 
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