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PROGRAM I DZIEŁO 
GOLDONIEGO 

(fragmenty) 

Już w wieku dziecinnym,• gorliwie czytając 

książki, dawał pierwszeństwo komediom. Ma
jąc lat osiem dokonał pierwszej próby swe
go talentu i napisał sztukę. A jako szesna
stoletni chłopiec znalazł się w liczbie słu

chaczy słynnego kolegium Ghislieri w Pawii, 
gdzie mógł korzystać z zasobnej biblioteki szkol
nej. „W bibliotece było kilka półek - pisze 
Goldoni - zastawionych zbiorami komedii sta
rożytnych i współczesnych. Stanowiły one mo
ją ulubioną lekturę, zdecydowałem solennie po
dzielić swoje zajęcia pomiędzy studia prawni
cze i poznawanie utworów komediowych pod
czas całego pobytu w Pawii". „Grzebiąc się 

w tej bibliotece - pisze dalej - znalazłem 

w niej teatr angielski, teatr hiszpański i teatr 
francuski; nie znalazłem tylko teatru włoskie
go. Wpadło mi co prawda w ręce kilka starych 
komedii, ale nie widziałem ani jednego zbio
ru, ani jednej kolekcji, która przynosiłaby za
szczyt Włochom. Z ubolewaniem stwierdziłem, 

że brakuje czegoś bardzo istotnego narodowi, 
który stworzył sztukę dramatyczną wcześniej 

· niż inne narody nowożytne; nie mogłem pojąć, 
jak się to stało, że Włochy zlekceważyły tę 

sztukę, poniżyły ją i zepsuły. Zapragnąłem go
rąco, aby ojczyzna moja wzniosła się do po
ziomu innych krajów i poprzysiągłem sobie 
działać w tym kierunku" ( ... ) 

Oto pierwszy przebłysk myśli, która następnie 
przyświecała Goldoniemu przez całe życie. 

Myśl tę zrodził w nim głęboki patriotyzm 
i datująca się od najwcześniejszych lat praw
dziwa pasja do teatru. Niemałą w tym wzglę-

• Goldoni urodził się w 1707 r w Wenecj i 

Figurka porcelanowa z 1746 r. (Kiindler) 

dzie rolę odegrały też prądy oświeceniowe, któ
re Włochom, podupadłym gospodarczo i roz
dartym politycznie, przyniosły zdumiewająco 
obfity plon. 

„Idea reformy - pisze francuski badacz 
twórczości Goldoniego - wypełnia atmosferę 
osiemnastowiecznej Italii. Był to początek epo
ki określanej przez historyków włoskich mianem 
Risorgimenta". 

Wszystkie dziedziny wiedzy i sztuki zostały 
wtedy objęte owym ruchem reformatorskim 
N wyniku działalności szeregu utalentowanych 
jednostek. Muratori zreformował nauki histo
ryczne, Volta - fizykę, Filangieri - prawo
dawstwo, Beccaria - kryminalistykę, Gallianl 



Scena z komedii deU'arte (Zbiór Fossarda) 

- ekonomię, Parini - satyrę, Casti - bajkę, 
Apostole Zeno i Metastasio - operę, Maffei 
i Alfieri - tragedię. Odnowicielem komedii stał 
się Goldoni. I to potrójnym: bo nrzeobraził nie 
tylko stronę czysto literacką tej gałęzi literatu
ry oraz jej cechy ideologiczne, ale również tech
nikę gry aktorskiej ( ... ) 

Kiedy uświadomił sobie swoje powołanie ko
mediopisarskie, musiał zastanowić się nad sy
tuacją sceny włoskiej, gdzie od dwóch p:r;awie 
stuleci panowała niepodzielnie komedia masek, 
komedia improwizowana - commedia dell'arte, 
commedia a soggetto. Literatura komediowa wło
ska po świetnych próbach Ariosta, Aretina, Ma
chiavellego, Bibbieny, Cecchiego i Bruna - za
nikła niemal całkowicie albo fatalnie obniżyła 

swój poziom. A komedia improwizowana, która 
w wieku XVI zdobyła sobie sławę europejską 
i na gruncie rodzinnym odgrywała ze względu 
na swój charakter społeczno-satyryczny nie
poślednią rolę w służbie postępu - doszła do 
„ostatecznego upadku", stała się wyłącznie roz
rywką obliczoną na gusta bardzo niewybredne, 
widowiskiem częstokroć „szpetnym gorszą
cym". 

Nie mógł Goldoni-patriota pogodzić się z tym 
stanem rzeczy. Ale jako człowiek niezmiernie 
dobroduszny, życzliwy dla wszystkich bez wy
jątku ludzi (nawet dla swoich wrogów), obcy 
wszelkiej bojowości i powazme liczący się 

z opinią współrodaków, którzy niejako wrodzone 
mieli upodobanie do widowisk teatralnych tego 
właśnie typu, działał ostrożnie, z rozwagą, urze
czywistniając swój zamysł etapami ( ... ) 

Goldoni był dziecięciem wieku Oświecenia. 

Głosił równość i wierzył, że człowiek „umysłem 
i cierpliwością dokona wszystkiego, czego zech
ce". Służył mieszczaństwu, gdyż widział w nim 
czynnik zdolny podżwignąć Włochy z upadku 
i zaprowadzić nowy ład. Toteż Wolter chwalił 
go za to, że umie doskonale odtwarzać Naturę. 
A Stendhal nazwał później jego utwory „świet
nymi komediami mieszczańskimi". I nie na dar
mo Carlo Gozzi widział w utworach Goldonie
go tyle karygodnej (w swoim mniemaniu) „ple
bejskości" . 

żeby dojść do takich rezultatów, musiał Gol
doni obmyślić sposób zreformowania sceny. 

Arlekin z tabakierką. Figurka z 1746 r. (Kiindler) 



Technika komedii improwizowanej nie nadawała 
się do wyrażenia nowych treści, czerpai;iych 
z życia. Nie nadawała się do propagowania no
wych ideałów społecznych. A przecież o to cho
dziło. 

Komedia dell'arte powstała w dobie Renesan
su, w wieku XVI. Jej najbujniejszy rozkwit 
i największy rozgłos przypada na drugą poło
wę tego stulecia i wiąże się z początkami re
akcji feudalnej w Europie, a w szczególności we 
Włoszech. Teatr masek był teatrem realistycz
nym, który posługiwał się w odtwarzaniu życia 
satyrą. Z~spokajał on potrzeby estetyczne, a za
razem wyrażał nastroje drobnomieszczaństwa 

włoskiego, broniącego się razem z burżuazją 

przeciwko kontrofensywie feudalizmu. Był to 
teatr ludowy. Konwencjonalizm komedii impro
wizowanej wypływał z dążności do możliwie 

najprostszej, dostępnej dla ludowego widza 
i aktora typizacji.- W postaciach i rysach boha
terów komedii dell'arte, w ich przygodach i roz
mówkach aż nadto łatwo dostrzegało się aktual
ną czy okolicznościową kpinę, częstokroć nie 
pozbawioną wyraźnych akcentów politycznych. 
W osobie kupca weneckiego widziało się boga
cza - skąpca i lubieżnika, w osobie uczonego 
doktora z Bolonii - scholastyka, pedanta o pa
pierowej, nikomu niepotrzebnej erudycji. W 
buńczucznym, a bezczelnym kapitanie mógł 

każdy poznać przedstawiciela hiszpańskiej sol
dateski ciemiężącej Włochy. Zanni - słudzy, 

którzy pochodzili z różnych miast i mówili 
swoimi ojczystymi dialektami, reprezentowali 
humor czysto ludowy: z ich ust wyleciał nie
jeden cięty dowcip, wymierzony przeciwko moż
nym tego świata. Improwizowany charakter wi
dowiska ułatwiał takie wypady. 

W wieku XVII, teatr masek • utracił swój 
opozycyjny charakter, antyfeudalny i antyscho
lastyczny. Coraz częściej słyszało się w nim po
chlebstwa pod adresem artystokracji; maski 
przestały być wyrazem krytyki społecznej. Póź
niej jeszcze - poza Wenecją - niejednokrot
nie nadawano im po prostu cechy zgoła wstecz
ne: w sobie kupca wyśmiewano mieszczaństwo, 
w osobie doktora - inteligencję, w osobach 
sług - cały lud. Obniżał się też stopniowo po
ziom improwizacji. Aktorzy mieli zawsze w po
gotowiu tzw. „luoghi topici" - wyuczone frag-

• Maski zakrywały prawie całą twarz aktora oprócz 
brody. Miały charakterystyczne, groteskowe,' długie 
nosy. Arlekin wysti;powal w czarnej masce. (przyp. 
red.). 

Arlekin z dzbanem. (Kiindler, 1738 r.) 

menty tekstu, tak ogólnikowe, źe dawały się 
zastosować do każdej niemal sztuki - i coraz 
częściej łatali mm1 grę; coraz więcej miejsca 
w wid~wisku zajmowały niewybredne lazzi. 

Improwizacja, będąca podstawą scenicznej 
techniki komedii masek, mogła utrzymać się tak 
długo, jak długo teatr włoski żył tylko trady
cją, powtarzał ciągle te same pomysły, nie szu
kał nowych wzorów w otaczającej go rzeczy
wistości i nie stawiał sobie innych zadań poza 
czysto rozrywkowymi. 
Doniosłe znaczenie miała kwestia tematyki. 

Komedia dell'arte była przede wszystkim sztu
ką intrygi; ściślej mówiąc - miłosnej intrygi. 
Scenariusze operowały tą samą mmeJ więcej 
(tylko w różnych kombinacjach) liczbą postaci 



Scena z komedii wloskiej. (Locateiti, wiek XVII) 

(od 10 do 13). Wśród nich, wiekowym zwycza
jem uświęcony, prym wiodły dwie pary za
kochanych. Maski też się powtarzały: starcy 
i słudzy - jak w słynnym kwartecie północ

nym: Pantalone, Doktor, Arlekin i Brighella -
albo w południowym: Coviello, Pulcinella, Sca
ramuccio i Tartaglia. I maski te nabierały co
raz bardziej charakteru abstrakcyjno-psycholo
gicznego; .Prawie bez śladu ginęły ich rysy na
rodowe i społeczne. Komedia dell'arte traciła 

związek z gruntem, na którym wyrosła. Prze
chodziła ewolucję od realizmu do formaliz
mu ( ... ) 

Goldoni zniósł improwizację, skłonił aktorów, 
aby zdjęli maski, a tradycyjne postacie komedii 
dell'arte zastąpił typami współczesnych mu lu
dzi. Uczynił komedię zwierciadłem ży~ia. W 
tym przedsięwzięciu pisarza zatriumfował właś
ciwy mu racjonalizm i realizm. 

Goldoni śmiało sięgnął po nową tematykę 

i twórczości swojej nadał rozmach niebywały: 

przeszło sto pięćdziesiąt komedii, z których każ
da porusza jakiś istotnie świeży i odrębny te
mat - to zaiste dzieło godne podziwu. 

Spór co do tego, czy Goldoni naprawdę zre
formował teatr włoski, Czy też tylko udosko
nalił i poprawił to, co przed nim istniało, na
leży uznać za nieistotny. Można by się nawet 

zgodzić z poglądem, iż właściwie biorąc Goldo
ni w swoich poczynaniach twórczych po prostu 
nawiązał do najlepszych wzorów i zasad kome
dii dell'arte z okresu jej rozkwitu w XVI wie
ku: przywrócił komedii włoskiej charakter re
alistyczny i uzbroił ją w aktualną satyrę. 

Dość jednak przyjrzeć się uważnie dziełom 

Goldoniego z okresu dojr.załości artystycznej 
autora (z okresu współpracy z Medebachem, 
a później z braćmi Vendramin), aby stwierdzić, 
że dokonał on w teatrze włoskim całej rewo
lucji. Na zaszczytny tytuł odnowiciela komedii 
włoskiej zasłużył so.bie w zupełności. 

Wystarczy wziąć do ręki któryś z zachowa
nych scenariuszy dawnej komedii a soggetto 
i porównać z tekstem pierwszej lepszej kome
dii Goldoniego z lat 1748-1752. Można jeszcze 

Covie!lo, typ zanniego z Neapolu. 



tu i ówdzie zauważyć znajome postacie Panta
lona czy Doktora, Arlekina czy Brighelli -
jednak nie są to już ci sami wesołkowie, którzy 
bawili plebejską publiczność niewymyślnym ko
mizmem swoich masek, rubasznym żartem 

i akrobacją. Są to osoby, które w sztuce przed
stawiają najróżniejsze, ale zawsze najściślej 

określone warstwy społeczeństwa włoskiego 

w wieku XVIII. 
Przeobrażenie się dawnych typów komedio

wych pod piórem Goldoniego jest nader zna
mienne i doskonale wskazuje na tendencje li
terackie i społeczne pisarza. 

Doktor z plotącego bzdury pijaka przeistoczył 
się w solidnego ojca rodziny, niekiedy tylko 
zdradza dawne zwyczaje: sypie jak z rękawa 
łacińskimi cytatami, przy czym niemiłosiernie 

je przekręca. W niektórych znowu komediach, 
zwłaszcza późniejszych, staje się wykapanym 
członkiem słynnej instytucji, założonej przez 
grono wesołych poetów weneckich z braćmi 

Gozzi na czele i noszącej swawolną nazwę: 

„Accademia dei Granelleśchi", instytucji, która 
tak boleśnie dała się we znaki Goldoniemu. 
Trzeba zaznaczyć, że charakter tej maski, jak 
i innych masek, zmieniał się od utworu do 
utworu. 

Jeszcze większą metamorfozę przeszedł Pan
talone - postać-maska związana ściśle z We
necją, gdzie się ongiś narodziła z twórczej fan
tazji ludu. śmieszny starzec, skąpy i lubieżny, 

na którego plecy w ciągu lat spadło tyle ki
jów, opluty i skopany przez wszystkich zanni, 
jacy kiedykolwiek występowali w komedii 
dell'arte - ukazuje się nam u Goldoniego ja

. ko stateczny i czcigodny kupiec, pełen rozwagi 
i powściągliwej mądrości, głosiciel dość po
stępowych, umiarkowanie antyfeudalnych zasad, 
krótko mówiąc - zacny mieszczanin wieku 
Oświecenia. 

Goldoni dużo serca włożył w przetworzenie 
tej postaci: była to ulubiona postać ludu, mó
wiąca dialektem laguny, zrozumiała i bliska 
każdemu patriocie weneckiemu. Ją też uczynił 

wyrazicielem własnych poglądów i szermierzem 
ideałów tej grupy społecznej, która mogła od
rodzić Włochy. 

Inne postacie dawnej komedii improwizowa
nej zostały również przerobione. Brighella nie 
jest już sprytnym zuchem, krętaczem i oszu-

Doktor Baloardo (Mare Antonio Romagnesi) 

stem. Widzimy go w całkiem nowej skórze: czy 
to jako poważnego marszałka dworu, czy właś
ciciela gospody. Arlekin nie występuje już jako 
gamoń i fajtłapa. Jest to wesoły chłopak wiej
ski, trochę leniwy, jednak pełen humoru, dow
cipu i fantazji. Sprawuje, owszem, tradycyjne 
funkcje służącego, ale w środowisku wyraźnie 

zarysowanym na tle epoki. 

Postać Colombiny, jedynej komicznej maski 
kobiecej w teatrze dell'arte, podlegała licz
nym przemianom, nabierając coraz to żywszych 
cech sympatycznej młodej wieśniaczki włoskiej 
XVIII wieku, aż wreszcie znikło jej imię z kart 
utworów Goldoniego, zaczął on bowiem, ma
lując swoje obrazki z naturr, tworzrć kolej-



no cały szereg autentycznie ludowych, nie sty
lizowanych postaci kobiecych o najróżniejszych 
imionach ( ... ) 

Jedną z najlepszych swoich sztuk, komedię 

pt. „Sługa dwóch panów" (Il serivitore di due 
padroni), autor skomponował będąc jeszcze 
adwokatem w Pizie. Tekst pisany dorobił do 
niej w Wenecji, już jako zawodowy dramaturg. 

Porównując tę sztukę z późniejszymi kome
diami Goldoniego z czasów weneckich, widzi
my, jak dalece faktura jej związana jest daw
nym kanonem: trzynaście osób działających -
dwie pary zakochanych, dwóch starców, dwóch 
służących, jedna pokojówka i cztery postacie 
drugorzędne; imiona tradycyjne - Pantalone, 
Doktor, Brighella, Truffaldino (cały kwartet 
północny w komplecie), Klarysa, Beatrice, 
Smeraldina, Sylwiusz, Florindo. 

Zakochani postępują zgodnie ze scenariuszo
wą tradycją. Pantalone i Doktor jako typy 
ludzkie nie różnią się zbytnio od dawnych ma
sek. Tylko Brighella ukazuje się w nowej zu
pełnie postaci: nie jest służącym, ale oberży

stą, któremu nawet przez myśl nie przejdzie, 
żeby płatać złośliwe figle i popełniać oszu
kańcze machinacje wedle utartego wzoru. 
I Truffaldino prezentuje się odmiennie: połą

ćzył w sobie jak gdyby rysy charakterystyczne 
obydwóch tradycyjnych zanni - jest zarazem 
naiwny i sprytny, gamoniowaty i obrotny; on 
to właśnie prowadzi. całą niemal intrygę. 

Akcja sztuki rozwija się i toczy podobnie jak 
w dawnych scenariuszach. Goldoni dopiero wy
próbowuje tu nową metodę twórczą, bada i wa
ży poszczególne składniki komedii dell'arte, że
by powziąć później decyzję, które z nich zo
staną w jego przyszłym, zreformowanym już 

teatrze. 
Okres współpracy z teatrem „Sant Angelo", 

kierowanym przez Medebacha, rozpoczął Gol
doni „Sprytną wdówką", zakończył zaś kome
dią pt. „Mirandolina" (La locandiera). 

Sztuka ta koronuje wieloletnie wysiłki Gol
doniego. Stanowi ostatnie ogniwo reformy. Re
alistyczny talent pisarza dojrzał na tyle, iż mógł 
wydać dzieło dobrze osadzone w epoce i zawie
rające spory ładunek krytyki społecznej. 

„Awantura w Chioggi" - to triumf ludowości 
w sztuce, triumf realizmu, triumf talentu pi
sarza, który dokonał więcej, niż sam zamierzył 
dokonać. 

W r. 1762 Goldoni opuszcza Wenecję i udaje 
się do Paryża. Wyjeżdża pod wrażeniem klęski. 
Wrogowie zwiększyli gwałtowność swoich ata
ków na poetę-reformatora. A wróg najzjadliw
szy, Carlo Gozzi, wystawił pierwszą ze swoich 
baśni teatralnych: „Miłość trzech pomarań

czy" - i wstępnym bojem zdobył wenecką 

publiczność. Zdawało się, iż komedia dell'arte, 
wypędzona ze sceny włoskiej przez Goldoniego, 
wraca tam w nowej krasie i chwale. Wyjazd 
autora „Mirandoliny" nosił wszelkie cechy 

Pantalon 



ucieczki. Nieszczęsny komediopisarz · sam za
czął wątpić w trwałość i owocność swojej re
formy. 

Po przybyciu do Paryża musiał się znowu za
jąć pisaniem scenariuszy dla komediantów 
włoskich. Dopiero później niektóre z nich prze
rabiał na sztuki z tekstem pisanym. Tak po
wstała jedna z lepszych komedii Goldoniego: 
„Wachlarz" (Il ventaglio, 1765), w której widać 
dość liczne reminiscencje z dawnej komedii 
a soggetto, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę osób, 
przebieg akcji pełnej niespodzianek i dość zło
żoną intrygę, a która przy tym „uderza zna
komitą konstrukcją i dynamizmem scenicznym." 
Widać też tutaj dawne zacięcie reformatora 
i społecznika-realisty - w satyrycznych wi
zerunkach Hrabiee:o i Barona. 

Goldoni żył potem jeszcze lat dwadzieścia 

osiem, tęsknił do Wenecji, wreszcie umarł nie 
będąc ostatecznie przekonany o tym, c·zy jego 
reforma teatralna, w którą włożył tyle zapału, 
przyda się na co współrodakom. A tymczasem 
praca jego najpiękniejszych lat nie poszła na 
marne. Poeta nie zdawał sobie sprawy, że 

wszystko, co chciał zrobić, już właściwie zrobił, 
tam w kraju. 

Jerzy Jędrzejewtcz 

• 

Carlo Goldoni 
„Pamiętniki" 

Gdy tak pochłonięty bylem pracą i swoimi 
zajęciami, nadszedł z Wenecji list, który wpro
wadził mnie iv rozterkę, wzburzył moją krew 
i wszystkie moje my§li. Był to list od Sacchiego. 

Aktor ten powracał właśnie do Włoch. Wie
dział, że jestem w Pizie, prosil mnie o kome
dię, poddawał nawet temat, pozostawiając mi 
wolną rękę w jego opracowaniu wedle własnej 
fantazji. 
Cóż za pokusa dla mnie! Sacchi był wyśmie

nitym aktorem, teatr był moją namiętnością. 

Czułem całą swoją istotą, jak odżywają we 
mnie dawne zamiłowania, ten sam ogień, ten 
sam entuzjazm. Tematem, jaki mi proponowa
no, był „Sługa dwóch panów". Widziałem, jaki 
efekt wydobyć mogę z tre§ci sztuki i głównego 
aktora, który miał ją wykonać. Umierałem 

z ochoty spróbowania raz jeszcze ... Nie wiedzia
łem, co robić ... Procesy, klienci tłumnie napły
wali... Ale mój biedyn Sacchi... Ale „Sługa 

dwóch panów"... Spróbujmy jeszcze ten jeden 
raz.. Ależ nie... Ależ tak... W końcu piszę list, 
odpowiadam, zobowiązuję się. 

Pracowałem w dzień dla palestry, a w nocy 
dla teatru. Ukończyłem sztukę, wysłałem ją do 
Wenecji. Nikt o tym nie wiedział, tylko żona 
moja dopuszczona była do sekretu. Trapiła się 
równie jak ja. Biada mi! Jakież noce przeży
walem ( ... ) 

W jakiś czas później Sacchi zawiadomil mnie 
o sukcesie mojej sztuki. „Sługa dwóch panów" 
był oklas.~iwany, miał powodzenie, że trudno 
o większe. Sacchi przysłał mi upominek, jakie
go nie oczekiwałem, lecz prosił jeszcze o jedną 
sztukę, pozostawiając mi wolny wybór tematu. 
Wyrażał jednak życzenie, aby ponieważ ostat
nia moja sztuka oparta wyłącznie była na ko
mizmie, ta nowa miała za podstawę fabułę in
teresującą i nadającą się do wyrażenia uczuć 

i wzruszeń dostępnych dla komedii. 



ANTONI SZUBARCZYK 

Ukończył PWST w Łodzi i bezpośrednio po 
studiach przybył do Szczecina. Jest aktorem, 
którego rozwój śledzimy od 1956 r. Rozpoczął 
w okresie dyrekcji Ludwika Benoit rolą Wa
lerego w „Ładnej historii''. Później grał Sier
żanta Trottera w „Pułapce na myszy" Agathy 
Christie, Rzeźbiarza w „żeglarzu" Szaniawskie
go, Wacława Króla w „Miłości" Kohouta, Felka 
w „Romansie z wodewilu" Krzemińskiego i Lu
cjusza Septimusa w „Cezarze i Kleopatrze" 
Shawa. Z wybitniejszych ról przypomnijmy 
jeszcze: Sokratesa w „Obronie Ksantypy" Mor
stina, Grabarza w „Hamlecie" Szekspira, Jimmy 
Wyskrobka w „Operze za trzy grosze" Brechta, 
kilka ról w „Kramie z piosenkami" L. Schil
lera, Bena Whitledge'a a w sztuce „Psie czasy 
sierżancie", Albina w „ślubach panieńskich" 

Fredry. O rolr Bena pisał Michał Misiorny: 
„W czołowej trójce obsady Antoni Szubarczyk 
stworzył postać rekruta Bena, będącą sukcesem 
osobistym aktora, którego nie często oglądaliś
my na scenie". 

Dużym uznaniem krytyków cieszyły się rów
nież role: Kosickiego w sztuce Rittnera „W 
małym domku", Gołutwina w komedii Ostrow
skiego „I koń się potknie" i Botarda w „No
sorożcu" Ionesco. Występował również często 

w rolach charakterystycznych w sztukach dla 
młodzieży. Brał udział w spektaklach Teatru 
Propozycji i „Krypta" na Zamku („Bardzo sta
rzy oboje" Brandysa). 

Ironiczny i dowcipny, dysponujący specjal
nym rodzajem humoru, z dużą przenikliwością i 
ze szczególną plastyką odtwarza postacie z lu
du i w tego typu rolach jest najchętniej wi
dziany. 

• 
KLEMENS MYCZKOWSKI 



Pierwszy raz wystąpił na scenie w 1951 r. 
w Jeleniej Górze - w okresie dyrekcji Anto
niego Biliczaka i Zuzanny Łozińskiej. Z teatrem 
tym był związany do 1956 r. W tym to czasie 
zdał egzamin aktorski w Krakowie. Grał w Je
leniej Górze bardzo różne role, poczynając od 
amantów, jak Filo w „Pannie Maliczewskiej" 
Zapolskiej i Zbigniew w „Mazepie" Słowackie
go, aż do charakterystycznych ról starszych pa
nów jak Szewc w „Czarującej szewcowej" Fe
derico Garcia Lorca, czy Pan Andrzej w „Swiecz
niku" Musseta. 

W sezonie 1956/57 występował na scenie ka
liskiej. Z postaci, które tam odtwarzał, wymień
my Armanda w „Damie Kameliowej" Dumasa, 
Księdza Jana w „Rozdrożu miłości" Zawiey
skiego, Ksawerego Poniłowskiego w „Milcze
niu" Brandstaettera, Kapitana w „Huzarach" 
Breala. 

W Szczecinie zaaklimatyzował się w sezonie 
1957/58. Jedną z pierwszych ról, granych na na
szych scenach, był Salomon w „Geniuszu i sza
leństwie" Dumasa-Sartre'a, potem m. inn. Bu
kański w sztuce Żeromskiego „Uciekła mi prze
pióreczka'', Staszek w „Romansie z wodewilu" 
Krzemińskiego, Matyjas w „Operze za trzy gro
sze" Brechta, Dr. Joo w „Nie jesteśmy anioła
mi" Fecher, arcyśmieszny Dyndalski w „Zem
ście" Fredry i interesujący Nos w „Weselu" 
Wyspiańskiego oraz Strażnik w . „Dziewiątym 
sprawiedliwym" Jurandota, Solfernus w „Igrasz
kach z diabłem" Drdy, Książę w „Sułkowskim" 
Żeromskiego, Motylek w „Nosorożcu" Ionesco 
i wiele wiele innych ról. 

Nie lubi ról amantów: źle się w nich czuje -
jak powiada. Najlepiej odpowiadają mu role 
charakterystyczne, i najczęściej jest w nich ob
sadzany. 

Trzeba przypomnieć, że Klemens Myczkowski 
jest inicjatorem teatru szkolnego w Szczecinie. · 
On pierwszy rozpoczął organizować poranki ży
wego słowa dla młodzieży, np. montaż z „Pa
na Tadeusza" Mickiewicza, koncerty dla dzie
ci starszych i bajki dla najmłodszyi;h, oraz 
zwrócił uwagę na konieczność wychowania te._ 
atralnego młodzieży. 

Pona9to, od dłuższego czasu zajmuje się pracą 
społeczną w „SPATiF-ie" i Radzie Zakładowej. 

• 

Premiera dni a maj a 

CARLO GOLDONI 

SŁUGA 

DWÓCH PANÓW 

Komedia w 3 aktach 
Przełożyła - Zofia Jachimecka 

1 9 6 :i 

Pantalone dei Bisognosi ZDZISŁAW RELSKI 
Klarysa, jego córka DANUT A CHUDZIANKA 
Doktor Lombardi . KLEMENS MYCZKOWSKI 

r. 

Sylwiusz, jego syn 
Beatrice z Turynu 
Flori.ndo Aretusi z 

WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 
MARIA CHWALIBÓG 

Turynu 
Brighella, oberżysta 

Smeraldina, pokojów
ka Klarysy . . . 

Truffaldino, służący 

Beatrice, potem 
Florinda 

Slużący Pantalona 
Slużący z gospody 

".,,,,,,. •.... 

LEOPOLD MATUSZCZAK 
JERZY KOWNAS 

HELENA KRAUZE 

ANTONI SZUBARCZYK 
STANISŁAW MASŁOWSKI 

WINCENTY WESOŁOWSKI 

Reżyser - MARYNA BRONIEWSKA 

Scenograf - STANISŁAW BĄKOWSKI 

.Asystent retyeeł'a - Czesław Rednowski 

Jttalisacja ustycrn.i - Helena Pouezek 

rnspicjent - Stanisław Masłowski 

Sufler - Krystyna Sokalska 
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