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CARLO GOZZI 
Druga polowa XVIII wieku we Włoszech uyla 

epoką bujnego rozkwitu życia umysłowego - na
uk!, sztuki i literatury. Idee O.świecenia, przedo
stając się tu różnymi drogami z Francji, trafiały 
na podatny grunt. Mieszczaństwo włoskie po dłu
gim, bo trwajqcym od poczqtków wieku XVII, 
okresie reakcji feudalnej, zaczęło podnosić glow~ 
I jeśli nie orężem (jak mieszczaństwo francuskie). 
to działalnością gospodarczą, polityczną i kultural
ną starało się nie tylko odzyskać utracone pozycje, 
ale i zdobyć nowe. W szerokich warstwach narodu 
włoskiego dojrzewała - za sprawą wybitnych 
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uczonych i pisarzy - idea zjednoczenia i własnej 
państwowości, czyli idea tzw. Risorgimenta. 

W dziedzinie teatru, który tu nas najbardziej in
teresuje, druga połowa XVIII wieku przyniosła 

Wiochom epokową zmianę. Carlo Goldoni, jeden 
z najwybitniejszych ówczesnych komediopisarzy. 
przeprowadził wielką reformę, polegającą na za
stąpieniu tradycyjnej komedii dell'arte, opartej na 
improwizacji, komedią literacką, z tekstem pisa
nym, którego aktorzy musieli uczyć się na pamięć. 
Goldoni zerwał też z dawnym szablonem kompo
zycyjnym przedstawień komediowych, w których 
występowały wciąż te same postacie - maski: 
Pantalone, Doktor Brighella, Arlekin itd. 

Goldoni zaczął od pisania scenariuszy komedii 
dell' arte. Gdy jednak przekonał się o upadku 
sławnej ongiś, w dobie Renesansu, komedii plebej
skiej, gdy zorientował się, że nie odpowiada ona 
dążeniom i potrzebom nowej społeczności - jął 

tworzyć, na wzór Moliera, komedie obyczajowe 
o charakterze realistycznym, starając się, zgodnie 
z duchem Oświecenia, aby utwory te nie tylko 
bawiły, ale i uczyły, umoralniały widzów. 

Reforma Goldoniego bardzo szybko przyjęła się 

w teatrach włoskich, przede wszystkim zaś w We
necji - rodzinnym mieście komediopisarza. 

W latach swoich największych sukcesów scenicz
nych Goldoni natrafił na godnego siebie przeciw
nika, który stanął w obronie komedii dell' arte. 
w obronie twórczości ludowej, zwalczając racjona
lizm i „naturalizm" utworów Goldoniowskich. 

Przecf\'„-nikiem tym był Carlo Gozzi. 

* 

Carlo Gozz1 urodził się w WeneCJJ w r . 1720 
Jako potomek starej, arystokratycznej, chociaż zu
bożałej rodziny. W wieku młodzieńczym wstąpił do 
służby wojskowej, po trzech latach jednak rzucił 

ją, poświęcając się odtąd porządkow "lniu 1 ratowa
niu resztek ojcowskiej schedy, a w wolnych chwi
lach pisząc wiersze i poematy, do czego zreszt.1 
zdradzał skłonności od najmłodszych już lat. 

Arystokrata, hrabia Carlo Goz.zi w swoich po
glądach i pracy literackiej był całkowitym niertllłl 
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zaprzeczeniem mieszczanina Goldoniego. Uwielbiał 

twórcrzość ludową, uwielbiał dawnych poetów 
włoskich - Dantego, Petrarkę, Ariosta i Tassa, 
uwielbiał rycerskie średniowiecze, a nienawidził 

wszelkich „nowinek zachodnich", był wrogiem 
francuskiej filozofii, wrogiem Oświecenia. 

Kiedy Goldoni zapoczątkował swoją reformę 

teatralną, Gozzi od razu wystąpił przeciwko nie
mu. Oburzał się na „płaski", „przyziemny" charak
ter komedii autora „Gburów", no i na to oczywiś
cie, że Goldoni chciał wyrugować z teatrów wło
skich komedię dell' arte. Dla Gozziego komedia 
improwizowana była „chlubą Włoch". 

Gozziemu nie zabrakło sprzymierzeńców w owej 
walce z Goldonim. W Wenecji działała podówczas 
na pół błazeńska, ale w gruncie rzeczy stawiająLa 
dość poważne cele tzw. „Accademia del Granel
leschi". Było to stowarzyszenie, do którego prócz 
wielu arystokratycznych dyletantów literackich na
leżało też paru wybitnych pisarzy, jak bracia Gozzi 
(Carlo i Gasparo), oraz Giuseppe Barettl. Owi 
„granellesci" (czyli „zbieracze ziaren", albo „gada
cze bzdur" - bo słowo to miało podwójne znacze
nie) chcieli pielęgnować narodowe tradycje w lite
raturze i szerzyć umiłowanie języka włoskiego 

w formie nadanej mu przez klasyków. Z tymi, któ
rych uważali na wrogów tradycji, a więc z wszel
kimi reformatorami w rodzaju Goldoniego, walczyli 
za pomocą utworów satyrycznych, drukowanych 
pod egidą Akademii. 

Carlo Gozzi stal się wkrotce jednym z czołowych 
satyryków stowarzyszenia i dużo krwi napsuł Gol 
doniemu, zanim powziął myśl aby... rywalizowat· 
z nim w dziedzinie dramaturgii. 

W „Pamiętnikach", pisanych JUZ na schyłku ży
cia, Gozzi wyjaśnia to w m1stępujący sposób 
„„.Goldoni twierdził - pisze - iż nadzwyczajm• 
powodzenie jego sztuk teatralnych najlepiej świad
czy o jego rzeczywistych zasługach i że co innego 
jest uprawiać zrc:czną krytykę słowną, a co innegu 
- tworzyć dzieła, uznane przez wszystkich i oklas
kiwane przez tłumy na publicznych spektaklach" . 
„Wtedy, nie czując się tym bynajmniej przekonany. 
wypowiedziałem pewnego razu myśl, że sukces 
teatralny nie świadczy o jakości sztuki i że podej
muję się osiągnąć daleko większy sukces zwykł~ 

bajką o „Miłości do trzech pomarańcz", którą bab
cia opowiada swoim wnuczkom; skoro tylko tę baj
kę przerobię na sztukę teatralną". 

Gozzi istotnie dowiódł, że nie pus~cza słów na 
wiatr. Napisał scenariusz, oparty na fabule wspo
mnianej wyżej baśni ludowej włoskiej, i powierzył 
go wybitnemu ówczesnemu aktorowi komedii dell' 
arte, nazwiskiem Antonio Sacchl. 

Dnia 25 stycznia 1761 roku w weneckim teatrze 
San Samuele odbyła się premiera „Miłości do trzech 
pomarańcz". Sukces jej przeszedł wszelkie oczeki
wania. Goldoni tak dalece poczuł się zagrożony 

w swojej karierze dramatopisarskiej, że przyjął za
proszenie Teatru Wloskiego w Paryżu i wyjechał 

tam, aby nigdy już nie wrócić do swojej ukochanej 
Wenecji. 

Gozzi zaś, zachęcony pierwszym tryumfem sce
nicznym i pod wpływem nalegań Sacchiego, zaczął 
tworzyć następne z kolei „baśnie teatralne" (fiabe 
teatrali). Napisał ich ogółem dziesięć;' w tej liczbie 
tak znakomite sztuki, jak 11Kruk", „Zielony ptaszek" 
i „Turandot". Jednak we wszystkich póżniejszych 
sztukach tylko nieliczne sceny ujmował scenariu
szowo, dając aktorom pole do popisów improwiza
cyjnych. Większość tekstu opracowywał literacko, 
i to przeważnie wierszem. 

Ostatnią swoją „baśń" wystawił Gozzi w r. 1765. 
Później, po długoletniej niemal przerwie, zaczął 

znowu tworzyć sztuki teatralne, ale innego rodzaju. 
Były to utwory wzorowane na hiszpańskich kome
diach „płaszcza i szpady". Sztuki te nie cieszyły 

się już takim wielkim powodzeniem u publiczności. 
jak „baśnie". 
Różne przejścia osobiste wpłynęły na to, iz ener

gia twórcza Gozziego osłabła. Po rozwiązaniu trupy 
Sacchiego w r. 1782 przestał w ogóle pisać, odsu
nąwszy się od świata i ludzi. Umarł w roku 1809, 
zapomniany przez współrodaków. Jego sztuki bar
dzo szybko zeszły ze scen we Włoszech (z wyjąt
kiem Wenecji), zdobyły sobie natomiast wielkie 
uznanie i trwałą pozycję w repertuarze teatrów 
niemieckich i rosyjskich. 

Jeśli chodzi o same Włochy, zwycięstwo „za gro
bem" zostało jednak przy Goldonim; który do dziś 
dnia króluje na scenach włoskich. 
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.Postac Gozz1cgo - zwolennika ancien regune'u, 
arystokratycznych manier i średniowiecznej kultu
ry - wygląda n.1po:>:ór b:.ird20 reakcyjnie Ten fa
natyczny przeciwnik Oświecenia miał jednak 
w swojej po, lawie myśliciela i poety cos, co nic 
pov.„ala na pochopnc nazywanie go wstecznikiem. 
Był humanistą w najczystszym tego słowa znaczl!
niu. I to skłanialo go nieraz do zajmowania pozy
cji krytycznej nawet wobec środowiska, z l·tórego 
sam pochodził. Kiedy utalentowany poeta mieszcza
nin Parini oglosił drukiem swoią słynn::i satyrę n,1 
arystok1ację , Ranek, Poluunk Wieczór i Noc", 
Carlo Gozzi pub!i(·znie wyraził . olid:irnośt'.· z poglą
dami autora. 
Występując \\' obronie ui.:zucia 1 fanl<izji wów

czas, kiedy panował pow,zechny kult ro:>:umu, pro
pagując wbrew panującej modzie wytwory rodzi
mej twórczości ludo\vej, Gozzi lal się niejako pre
kursorem romantyzmu. Tym się chyba tłumaczy 

powodzenie jego „baśni teatralnych" w Niemczech 
1 Rosji, gdzie romantyzm zapukil najgłębsze bodaj 
korzenie i najbujniej zakwitł. 

Obaj przeci\\"nicy, Go1.:zi i Goldoni, posiadali jed
ną wspólną cech<:, a minnowide - patriotyzm. Pa
triotyzm ten przemożnie rn1dził ich myślami i wy
>ilknmi artystycznymi, knżqc im pracować dla 
1ednego i tego samego celu : dla dobta ojczyzny. 
Obaj w gruncie rzeczy Jednakowo przysłużyli s11:; 
Italii, wzb0gncnjqc jej lill'ratur •odmiennymi w cha
rnktcrze, ale równic wartośl'icl\\'Ymi pod knżdvm 

wzgli:dem d2icłaml. 
Z punktu widzeniu lum y 1.aslug1 Go22icgo sri du 

ze i bl'zspor11c: l\~or1.yl un nowy zupełnie ru<.11.a J 
utworów dramatycznych, w kti1n·ch eh·menty r('ali
tycznc :i.yda ludzkiego Jl!7• pusz1'l'lll1l' s:1 111Pj.1k.1 

pi zez pryzmat t.mtn. tyki. 
W pr:ikt.\ 1• t wórczcj l.un i 1. 11„.:1.111<." udbrcgł ud 

woich ko11 ~rwatywn~·ch tcotll. Nic udało mu sit• 
ld1nqĆ: ż.ycra W UITII ·rn jqcq komC'dit:; UCll' arte. 7.;1 -

dlU\\' I \\' wuich „h ·niuch" z.1h'dw!c cztery naj 
poµul:unicjsz mnsk !'ant donn, Briglwllc:. Truf-
1 ldina i Tartaglię. I tylko 11iekture c1•ny puzu t ... 
\\ i I nie oprncowanc literacku; tylko Brighell 1 

'lruft.tldino improwizowa!t w jego sztukach. 
c >k•1wl11 ii . 1~ JCdn k rl'fnrm:1 l ~11lc.lu11i1"'0 miul.1 
,,u\\ <17 11 11 , , . u ł111c-11il' i n•1ult.tl11\\ tf·J rl'formy Goz 
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zi, pomitnłl l'ałego . \\'OJe o uwielbic11ia dla i;tar i 
komedii \\loskJCJ, zlckcewazyc nie mógł. 

Wymowa ideowa „baS!li" Gozziego również ui

ługuje na U\ rag~ i je;;t godna wysokiej oceny. Zt1-

arta w nich prawdziwie poetycka apologia naJ
szlachetniejszych uczuc ludzkich i zalet charakteru, 
jak: miłość, przyjaźn. oliarność i wytrwałość w dą
:i.eniu do trudnych celów - po;;iada duiy walor 
moralny. Poza zaletami czysto drumalurgicznymi 
ten właśnie walor nadaje dziełom Gozziego nieprze
mijającą, pon..idczasową wartośc. 

IIrlPnn Krnuze - Turandot 



CARLO GOZZI 

TURANDOT 
gruleska baśnio\\ a \V .5 aktach 

(w 2-ch cz ~kiach) 

Przekład : Emila Zegadłowicza 

Jnterm dia: Tadeusza Petrykowskiego 

ALTUM, cesarz Chin . 
TURANDOT, księżniczka chinska 
ADELMA, księżniczka tatar~ka, niewolnica 

Turandot 
SELIMA', niewolruca TuranduL . 
SKIRINA, matka Selimy, żona Baracha 
TIMUR, król Astrachanu . 
KALAF, jego syn, piękny królewicz 
BARACH, były wychowawca Kalafa 
ISMAEL, paź ściętego królewicza Samarkandy 
PANTALON, minister Chin . 
TALAGLIA, kanclerz Chin 
BRIGIIELLA, marszałek Chin 
TRUFFALDINO, przywódca rz znr\cnw 

.Jan Czabanowski 
Helena Krauze 

lga Mayr 
Teofila Zagłobianka 
Witolda Czerniawska 
Zdzisław Karczewski 
.Jan Tesarz 
Tadeusz Tusiclck1 

• * 
.T ózef Czerniawski 
Tadeusz Pelc 
Zdzisław Krauze 
Grzegorz Galiński 

Uczeni w piśmie, niewolnicy, nil'wolnic , dworzanie, murzynki, murzyni 

In ccnizacja i r żyseria : Sc ·11ogn1fia : 

Zdz i.~lo 11• Karczc1cski K"rol Gcije111~l . i 

I' 1erownik uter cki · h1zyk.i 1 k1o:ruwniL'lWo mu1.yczllc : 

Gr:e11ur;: Kardaś 



FRAGMENT „SCENARIUSZA" 
BA$NI C GOZZIEGO „TURANDOT" 

AKT TI. Scena pienv za 

T rufj aLcl111u: 
Wydaje rozkazy swoim eunuchom, każe 1111 

uprożnić s h;-. ust:oiwić dwa trony na sposolJ 
chil1ski, jeden z jednej u drugi z drugiej tro
ny :;ceny, k~1:.i.c ułożyć osiem poduszek dla 
uczonych Doktorów. Je.st zudowolony, podśpie
wuje sobie. 

Briollcll11: 
Wchodzi, pyl<1 u powod prz('111eulowu11 a sali. 

TrnffaLdino: 
mówi, że musi napn;dce zeurać sii: Dy' ·an, 
Doktorzy, Cesarz ;ego ukodrnna Księżniczka . 

Z łaski niebios sprawy układają się pomyślnie, 
z;awil si~ bowiem nowy Książę, żdJy zlożyc 

swą głowi; pod topor kal<t. 
fłrigh11lLa: 

Robi wyrzuty Truffaldino, i.c jest \\ l!Snly 
w obl!clu tuk wielkiego nieszczęścia. 

T ruf f aLdiri.o: 
odpowiada, ie nikt nie wzyw k~iążą t na 
dwói·, gdzie się im obcina głowy, są to ludzfo 
ktorzy zwariowali z. własnej woli, zatem sami 
sobie wyrządzają krzywdę itd Pozatem za 
każdym razem, gdy jego ubóstwiana Księż

niczka oplątuje któregoś z k iążąt sieci 
swoich zagadek, a potem skazuje go na los, n~• 

jaki zasłużył, ona z radości zv•ycięstwa ob<łri

nm·uJc Truffaldina podarunkami itd. 
Brighel!u: 

Nic zno i podobnych uczuć u patrioty, niena
widzi też C1kruclei1stwn Ksif!żniczkl. Turandot 
powinna wyjść za maż I poło;i:yC:· kre: tym nic
szcz~ściom. 

T ruffaLdino: 
Księżniczka ma racj~. ze nie chce wy;śc z;1 
mąż, bo małżl:'ńst \"O to je t glupotn i nuda itd 

Rrighella: 
Mówi o nieuzytecmości eunucha Każdy eunuch 
nienawidzi malżci1 twa itd . 

Truffaldino: 
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Wściekly. Owszem, uie zno z~ malżenstwa, lu1 

z malże1istw roclz; si~ t t• • j k Drighella. 

Ju:<!J C~erniau•ski 

Tadew1..: Pelc 
Zdzisluw Krat1:<' 

Punta Inn 
Talagliu 
Bri~hdl,1 

L;n:t:gorz Gt.1l1ński - 'l'ruffalJ1n11 



Brighella: 
Podrażniony, twierdzi, że jest szlachetnie uro
dzony itd. Zasady Truffaldina są szkodliwe. On 
sam nie urodziłby się gdyby jego matka nie 
v..;yszła za mąż. 

Trnffaldino: 
Oświadcza, że Jego matka wcale nie była za
męzna, a on jednak szczęśliwie przyszedł na 
świat. 

Brigliclla: 
Widać, że Truffaldino został poczęty wbrew za
sadom przyzwoitości. 

Truffaldino: 
Żqda, aby Brighella szanował go jako szefa 
Eunuchów i nie wtrącał się do spraw które go 
nie dotyczą. Jest naczelnikiem Paziów, niech 
więc dowodzi swoimi Paziami. On jednak wie 
jakich rzeczy uczy Brighella swoich wycho
wanków. je~li chodzi n sprawy małżeństwa itd . 

.Tan Tesarz - Knh1f 

Podczas gdy Brighella 1 Truffaldino ldócą się, 

Eunuchowie już przygotowali salę. Słychać marsz, 
grany na wielu instrumentach. To Cesarz wkracza 
do sali otoczony członkami Dywanu, dworem 
i uczonymi Doktorami Truffaldino biegniP po uko
c:hnną Księżniczkę. Brighella wycofuje się z sali. 

Przekład H B 

COMMEDIA DELL'ARTE 
Mówiąc o sztukach teatralnych tzw. „baśniach" 

Carlo Gozziego operujemy często terminem „com
media dell' arte" . Mówimy że baśnie jego wywodzą 
się z tej „komedii", że są jeJ częściowym konty
nuowaniem, a niekiedy, że właściwie ze względu 
na swóJ charakter, są samą komedią dell' arte, czyli 
sztuką improwizowaną. Ponieważ w chwili obecnej 
ten teatralny gatunek literacki jest już tylko prze
żytkiem i zachował się jedynie jako termin, nale
żałoby omówić pokrótce jego cechy zasadnicze, 
przynajmniej dla tych widzów, którzy stykają się 

z nim rzadko, lub nawet po raz pierwszy. 
Przede wszystkim pamiętać trzeba, że słowo „com

media" oznacza po włosku nie tylko komedię 

w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, ale w ogóle 
Li:atr obejmuj11cy różnego rodzaju utwory drama
tyczne. Dlatego więc terminu „commedia dell' arte" 
nic: należy rozumieć jako określenia sztuki dotyczą-
1·ej jedynie komedii, ale również i dramatu. 

Commedia dell' urte, nazywana inaczej we Wło
szech „commedia u soggetto", albo też „commedia 
.Jll' improviiso", czyli sztuka improwizowana, jako 
:.;otawy jW. rodzaj sztuki teatralnej powstał we Wło
szech w wieku XVI, ale początki tego rodzaju 
przcd~tawień sic;gaj:.i ukresu o wiele wcześniejsze
go. Już w wiekach średnich - XI-XIV - wystt;
pujący na placach publicznych żonglerzy, cantasto 
ric (opowiadacze przygód) i sallimbanchi (linoskocz
kowie) popisujr1cy sii; recytacją, śpiewem i sztuk4 
,1krobatyczn=l wobec tłumów, wplatali do swoich 
ułożonych już pieśni, satyryczne aktualności, kom
ponowane na poczekaniu i zależnie od okoltcznosc1 
Później, podt:Zi..tS słynnych zabaw karnawałowych 
•Jdbywających :i~ w całej Italii nieznani bliżej arty-
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ści, nierzadko ukrywający się pod maskami, popisy
wali się sztuką aktorską, opartą na tekstach z góry 
przygotowanych i również układanych naprędce 

Byly to również pieśni, monologi, dialo~i i nieraz 
1 krótkie Ecenki. 

Teatru stalego, ani stalych zespołów aktorskich 
nie było we Wloszech aż do końca XVI wieku. 
Wprawdzie na dworach książęcych najbardziej za
słynął dwór w Ferrarze - występowały zespoły 

aktorskie odgrywające specjalnie dla nich napisane 
utwory: tragedie, dramaty, sielanki oraz przekłady 
sztuk rzymskich i greckich - były to jednak teatry 
działające dla ściśle określonego grona widzów, 
przeważnie z arystokracji, i lud pro~ty nie miał 
do nich dostępu. Poza tymi amatorskimi zespołami, 
w których aktorzy również rekrutowali się z ary
stokracji, nie bylo ani stałych zespołów, ani nawet 
budynków w których ewentualnie mogłyby się od
bY\vać spektakle dla szerszego grona widzów, 
w Italii bardziej niż może gdziekohviek spragnio
nych tego rodzaju rozrywki. 

Pierwszymi teatrami stałymi stały się właśnie 

teatry commedii dell' arte, przyczym w początko

wym stadium aktorami równiez nie byli zawodowcy, 
lecz tylko ludzie których pociągała sztuka, - prze
ważnie rzemieślnicy, uprawiający pozatem swój za
wód szewca, krawca. stolarza, czy kapeluśnika. 

Trupy te, zbierajqce się dla odegrania jakiejś ko
medii {trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od tea
trów dworskich, na których uprawiano wyłącznie 
„sztukę uczoną", zespoły commedii dell' arrte po

pisywaly się raczej w sztuce czysto komediowej) 
nie miały do czynienia z pisanym tekstem, z goto
wymi rolami, lecz jedynie z tak zwanym „scenariu
szem" sztuki, w którym autor jedynie dawał 

w krótkim zarysie przebieg głównej intrygi i zazna
czał poszczególne działania występujących osób. 
Aktor zaś musiał własnymi słowami improwizować 
na dany temat, w czym z biegiem cza u doszedł do 
prawdziwego kunsztu. 

Zespoły takie, grające dla szerszych mas, powsta
ły przede wszystkim w Wenecji i na południu 

Włoch. Pojawily się w nich także postacie stale 
występujące w każdej sztuce, tak zwane maski, jak 
Pantalone, Tartaglia (Jąkała), Zakochani, Brighella, 

Truffaldmo, Arlekin, Du ·tor, Scaramuccia, Coviel
Io itd. Aktor grający te postacie nie zawsze musiał 
mieć maskę - zastc::powała ją odpowiednia i stale 
ta sama chaiakteryzacja oraz zawsze ten sam ko
stium. Zo~tały też określone ich charaktery oraz 
pochodzenie. Pantalone np. był W1:necjaninem, 
Doktor pochodził z uczonej Bolonni, Kapitan z Po
łudnia Włoch, Brighella był chłopem itd. Niektórzy 
z nich mówili swoim dialektem. 

Wraz z rozwojem tego rodzaju przedstawień za
czc::ły tworzyć się również ZC'spoly stałe, choć wc::
drowne. Do najbardziej znanych i zasłużonych na
leżnł m. in. ze>:pół „Gelosi", którego dewizą było : 

,.Virt'u, glori ed onorC' ne fan gelosia" (Czci, sławy 
I honoru zazdroszczą im wszy„cy), „Confidenti" 
(Pewni siebie), „Fcdeli" (Wierni). „Unit!" (Zjedno
czeni), „Deslosi" (Upragnieni). 

Ja1i C.znbanou:ski - A!tum 



Zespoły te wędrowały nie tylko po całej Italii, da
J'lC przedstawienia dla mas w poszczególnych mia
stach, ale wyjeżdżały również i za granicę, przede 
wszystkim do Francji, gdzie np. trupa „Gelo.5i" wy
. tępowala niejednokrotnie, do Niemiec, do Rosji. 

Wiek XVI i XVII - to największy rozwój com
medii dell' arte, lub komedii masek, jak ją td 
niekiedy nazywano. Potem konkurencja teatrów po
ważnych, tworzenie się stałych zespołów zawodo
wych aktorów, pojawianie się budynków teatral
n:ch, powstawanie włoskiego teatru oraz przenika
nie do Włoch sztuki francus!dej i angielskiej za
częło osłabiać działalność i samo znaczenie commedii 
dell' arte, powodując w końcu całkowity jej zanik 
W chwili gdy wystąpili Goldoni, popierający sztukę 
dramatyczną opartą o tekst pisany, i Gozzi, usilu
j~cy •:skrzcsić tradycję commedii dell' arte, jako 
~ztuki dla ma·, f:I ostatnia właściwie już nie 
Istniała. 

Inspicjent - Piotr Maruszak. 
Sufler - Zdzislawa Tusiacka. 

Helena Bychowiikn 

Kierownik techniczny - Waterian Przybylski. 
Kicro·wmk pracowni krawieckiej, męskiej -

Stefan Snopek. 
Kierowniczka pracowni krawieckiej, damskiej 

Helena Szymańska. 
Kierownik pracowni perukarskiej -

Eugeniu.ęz Orlowskł. 

Kiero,unik pr:lCO\\ml reh.·wizytorskiej -
1\1ichal Staszkiewicz. 

Kierownik pracowni elektrotechnicznej -
Bole!;lrtw Majewski. 

Kiero'I: ·nik pracowni stolarskiej - Piotr Ku.foicrz. 
Kierownik pracowni malarskiej - Wladuslau• Gacki. 
Brygadier sceny - Aleksander Matracki. 
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