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„Winienem więcej naturze niż studiom" - stwieHl:il 
Goldoni i nie ulega wątpliwości, że w porównaniu 
z zasobem obserwacyj i doświadczeń życiowych, to co 
zawdzięcza lekturze, jest raczej skromnym n abytkiem. 
Mimo to poetyka dramatu i zagadnienia sztuki scen·i
cznej interesowały go żywo, chociaż nie miał za sobq 
tak poważnego przygotowania teoretycznego jak Me
tastasio, -;oychowanek jednego z pierwszych kryt ;; k ów 
owej doby, Graviny. W sprawach tych zabierał głos 
wielokrotnie, poruszał je zarówno w przedmowach do 
swych komedy_i , jak w „Pamiętnikach", co więce j -
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za przykładem Moliera - dyskusję przenosił i na sce
nę. Trzyaktową komedię II teatro comico (1750) -
gdzie odslania przed widzem kulisy teatru i czyni go 
świadkiem próby - uważal za najwlaściwsze wpro
wadzenie zbiorowych swego obfitego dorobku wysunql 
ją na czolo, jako „udramatyzowaną poetykę" (poetique 
mise en aktion). Prócz t ego bohaterami trzech swoich 
komedy j - kóre nie należą zresztą do najlepszych -
uczynil wielkich pisarzy przeszłości: Moliera-w okre
się walki o świętoszka (1751), Terencjusza (1754) i Tas
sa (1755). Mają one charakter wyraźnie osobisty: tak 
np. w ostatniej z nich autor „Jerozolimy", daje spo
sobność do rozwinięcia polemiki na temat języka lite
rackiego, pod wplywem zarzutów, jakie stawiano Gol
doniemu, wyka?'mionemu gwarą wenecką. W dyskusji 
tej, szczególnie żywej w latach pięćdziesiątych, zainte
resow anie budzi wszystko, co Goldoni ma do powie
dzenia jako dlugoletni „człowiek teatru". Jego rady 
i ostrzeżenia, dawane po równi aktorom i pi sarzom, 
oparte są na wielostronnym doświadczeniu, na dosko
nałym wyczuciu specjalnych wymogów sceny, toteż 
odegrać mogły niemalą rolę praktyczną. Jeśli nato
miast idzie o ogólniejsze zalożenia tego, co nazywał 
swą poetyką, to nabierają one pożądanej wyrazistości 
dopiero w świetle samych utworów pisarza i jego po
czynań jako odnowiciela komedii włoskiej. 

Hasla naturalności i p?"ostoty wysuwają tu się na plan 
pierwszy . ,,Przekonałem się przede wszystkim, że bar
dziej niż cudowność, w sercu ludzkim odnosi zwycię
stwo prostota i naturalność" - pisze w r. 1750, za 
przewodnika obierając dwojakie doświadczenie - po
znanie świata i znajomość teatru: „dwie księgi, nad 
którymi najwięcej rozmyślałem - wyznaje - i nigdy 
nie będę żałował, że się nimi posłużyłem, to Świat 
i Teatr". 

Często i chętnie mówił Goldoni o swojej r eformie , 
wracając to tego tematu p>rzez lat kilkadziesiąt. Jak 
dowodzą przedmowy, zasadniczy jej program miał 
usta lony, gdy wracając do Wenec ji, rozpoczynał w r. 
1748 główny okres swojej działalności. Punktem wyj
ścia była dla niego jak najostrzejsza ocena współczes
ne j komedii włoskiej i stwierdzenie jej „ostatecznego 
upadku". Widział, jak daleko posunęło się w teatrze 
zduszenie słowa przez widowisko lub muzykę. Znal 
dobrze artystyczną nicość improwizowanych krotoch
wil. „Od wieku z górą - robił obrachunek w r. 1750 
- obiegały sceny publiczne jedynie nl{dzne arlekinady, 
szpetne a gorszące awantury miłosne i żarty". Nie 
sądził, by ratunek przynidć tu mogło zapożyczenie się 
u obcych, lepiej uposażonych narodów: przeklady z li-

teratury francuskiej lub hiszpańskiej nie zdołałyby, 
zdaniem jego, zaspokoić odrębnych potrzeb społeczeń
stwa wloskiego· Czując powinowactwo swej roli z Lope 
de Vegą, przekonany był, iż bardziej niż przestrzegać 
regul, należy służyć prawom L udu". 

Postanowi! tedy kres po lożyć oplakanemu stanow~ 
r zeczy, jaki zastał na scenach włoskich, przywrócic 
komedii rodzimej „dobre obyczaje i dobry smak", spra
wić, by nie tylko byla pobudka do łatwego śmiechu , 
ale i poważnym czynnikiem wychowania moralnego. 
Począł glosić powrót w teatrze do pisanego literacki_e
go tekstu, dążyć do wprowadzenia charakt:row 
w miejsce konwenc;onalnych wesołków, do r ea mu 
w przedstawieniu środowiska i obyczajów, do zacho
wania toku prostej rozmowy, z odrzuceniem wymy
ś lnych łamańców barokowego styl11. Zadanie było nie~ 
łatwe - przekonać musiał publiczność i aktorów. Ci 
ostatni zwłaszcza nastręczali mu sporo trudności i kło
potów, na które po latach jeszcze się us,karża. Nie 
skor zy byli do wyrzeczeni a się swych swobod, do pod
ponądkowania się woli autora i pamięciowego owla~
nięcia tekstem, ani też odrzucenia m aski i poświęcer:w 
należnej uwagi mimice twarzy. Dużo wysźlku wlozyć 
musiał Goldoni w zwalczaniu tych oporów, stale 



i z biiska wspóldzia l a-j qc z wykonawcami każdej od
dawanej teat.rowi komedii. Tym bardziej, że ich ir-
dywidualność artystyczna nier zadko bywała cna niego 
pierwszą podnietą, zalążkiem literackiego pomysłu -
pisać zwykł z myślą o aktorze, dla którego dan q rolę 

przeznaczał. Stara ł się stworzyć nie tu lko nową ko
medię, ale i nowego aktora „o n aturaln1rm a pelnym 
ekspresji" stylu gry, jako niezb ędnego wspóltwórcc 
.,reformy". Członkom swego zespołu wykazywa ' do
wodnie, na ich w'asnym przyk ł adzie, jc.k wie lka i ko
rzystna różnica dzieli „dialog wy·uczon]l ,..cl d ialog11 , 
któr11 jest przypa dkowym wytworem rM1 yrh głów , 
r6żr.ych humorów, n ie zawsze szczę.~liwuclt . a niemal 
zawsze ze sobą sprzecznych". 

Dążąc do swego celu, Goldon i nieraz 11cieka ć s i ę niu
s iał do kompromisu, posuwał się oględnie kroi: po 
kroku - i z początku tylko główną rolę opracowywał 

szczególowo, da ją c g-rającemu pelny tekst literack i, 
g:iy reszta sztuki zachowywala szkicowy char a/eter 
scenariusza· Lecz i później, w o.~ t atnim okresie swe j 
twórczości, gdy wywędrował do Fra ncj i., chca c nie 
chcąc powracał do zarzuconej już formy, be:::s ilny wo
bec nawyków tamtejszy ch komedinntów. 

To cofanie si ę :: po2ycji już osiąg niętyc h przyczyni/u 
~ ię w dużym stopn iu do podważenia ·u niektórych kry 
tyków wiary w „reformę" Goldoniego. Zwlas ::cw 
w okresie międzuwo;ennym wątpliwości te wy;·a :a :·o 
z dużą swad<;. Z '. aniem rewizjonistów, Goldon i taL 
cla le ce zasugestionował głoszonymi przez siebie ha 
s!mni wytrawnych nawet znawców, że szuk ajc:c w je
go teatrze realizacji tych :. amierzeń, oc nili go j ed ~ o
stronnie. 

Wątpliwy nieraz realizm U"en eckiego k nm edi opi sa r~o 
i m is ja, jaką sobi przypisywał, przes'o :< P y im inne 
wartośc i jego utworów, prze de wszystl~im 1ek/ad po
etyckiej fantazji. „ Reforma" Goldoniego - dowodzo
no - jest tylko chwytem polemicznym, z którym u:a
sadnienie znaleźć może tylko w latach j ego mloclości. 
Jest w tym ujęC'iu sprawy pewna doza słuszności i spo
ro przesady. Dawno już bardziej przenikli i badacze 
: wracali uwagę, że programowan ych wypowiedz i Gol
doniego nie go izi si<{ brać dosłownie, ani przywiązy
wać do nich wagi przesadnej. Chociaż hasła r efo rmy 
nie są u niego komentarzem dorzuconym ex post p r::e:: 
cmtora, ale rzeczywiście towarzyszą dojrzałemu okr e
sowi jego działalności, tym niemniej nie od razu bodc; 
uświadomił sobie on cele, ktL którym zmierzał, er pr ~!J 
ic h. realizowan iu z pewnością nie poz.os .cl konsek
wentn·ym, Dzieło wyszło poza granice programu. Zbyt 

różnorodna była iresztą produkcja Goldoniego, a do
raźnego sukcesu nie mógl lekceważyć w teatrze, tak 
zależnym od publicznoś ci. Drogowskaz jednak, jak i 
postawił przed swoją twó-rczością, i nterpretowany bez 
pedantyzmu, wytycza istotnie główny, chociaż nie je
dyny jej nurt· 

Pisał wiele - pozostawił z górą clwieście utworów 
teatralnych, w&ród których znacznie przeważają liczbą, 
a wartością artystyczną bezwzględnie górują - ko
medie. Lecz niemnie3szego powodzenia zaznały 

'Il współczesnych opery komiczne, melodrammi giocosi, 
a nawet „tragokomedie", te zwłaszcza, które wabiły 
widza zewnętrzną, zupełnie dziś wyblakłą egzotyką. 

Od prozy przechodził do wiersza, ale znal swoje gra-
11ż c e . „Oddaję sobie sprawiedliwość: nie bylem nigdy 
dobrym poetą" - przyznawał, i rzeczywiście, nawet 



w tym stuleciu, które przyzwyczaiło nas do rymowa
nej prozy, wiersz jego uderza brakiem polotu, a werw y 
nabiera dopiero wówczas, gdy pewność siebie da mu 
rodzinna gwara wenecka. Jak już widać z pr zytoczo
nego wyznania, pozbawiony byl Goldoni wyczulonej 
drażliwości autorskiej i stara! się krytycznie patrzeć 
na dziela własne. Ujemny sąd widowni uznał za wy
rok sprawiedliwy, gotów przyjąć, że niepowodzenie 
jest zawsze wynikiem popelnionych blędów...:_Chwytał 
wtedy natychmiast za pióro, by dowieść, że - wbrew 
pomówieniom zoilów - nie wyczerpala się jego in 
wencja. 

Pisał pośpiesznie i sporo jego utworów cierpi na tym 
widomie: nie zawsze osiąga! najwyższy punkt swych 
artystycznych możliwości. W poszukiwaniu wątków 
sięga! do różnych żródel. Nie ominąl ani poczytnych 
powieści, ani dawniejszej komedii, swojej i obcej. 

Z poprzedników niezapomnianą podnietę dal mu 
w młodości Machiavelli jako autor „Mandragoli", ale 
obcy pozostać mu musiał, w tym arcydziele teatru 
renesansowego pozbawiony zludzeń pesymizm, cier
pka wzgarda dla odartej z osłonek współczesności. 
Raczej późniejsi i pomniejsi przedstawiciele komedii 
florenckiej - wśród nich i dawny sekretarz warszaw
skiego nuncjusza, Jan Baptysta Faguioli - bliscy mu 
byli przez próby ukazania powszedniej rzeczywistości 
na scenie, talentem daleko za nim pozostając. 

Przy calej wzgardzie dla zwyrodniałej komedii 
dell'arte, i z niej także wziął Goldoni niemało, zwla
szcza swobodę scenicznego ruchu i stronienie od lite
rackości książkowej. Dziś z perspektywy dwu wieków, 
gdy dawno przebrzmiały echa ówczesnych polemik, 
zdaje się nie ulegać wątpliwoki że twórczość jego jest 
tej tradycyjnej, ludowej komedii włoskiej nie tyle 
zaprzeczeniem, artystycznym dopełnieniem i nadbu
dową. I właśnie może uchwycenie zmian, jakie wpro
wadza! Goldoni do wątków, przejmowanych z teatr u. 
„improwizowanego", najbardziej wyraziście, dzięki ła
twemu porównaniu, oświetla jego umysłowość i tem
perament artystyczny a zarazem rdzeń samej „re
formy". 

„W teatrze moim jest wiele komedyj w narzeczu. we
neckim i one może przynoszą mi największą chlubę" 
- nieśmiało gotów był mniemać Goldoni. Czytelnicy 
i widzowie od dwu wieków przyznają mu sluszność . 
W tym przekroju społeczeństwa włoskiego, jaki daje 
teatr Goldoniego, mieszczaństwo postawą moralną 
i rozsądkiem góTo;wać zwyklo nad szlachtą, a lud nad 

mieszczaństwem. Wyszydza Goldoni deprawację próż
niaczej szlachty i ciasnotę malomieszczańsk ~ch glów, 
podrwiwa z pięcia się wzwyż dorobkiewicz,;w, widzi 
także przesądy i zacofanie ludu. Ale śmiech jego nie 
bywa mocniej zaprawiony goryczą, ukłuciom satyryka 
brak gryzącego jadu. Tym niemniej i ten powściągliwy 
krytyk wywołał oburzenie szlachty i finansiJtów, któ
rym dal się najbardziej we znaki· Zachowując ostroż
ność, nie ośmielał się zresztą atakować wprl'st wenec
kich patrycjuszy - gdy wypadło mu zapuścić się na 
ich teren, akcję utworu umieszczał w innych stronach 
Wloch. W drażliwych okolicznościach uciekctl się do 
aluzji, licząc na domyślność widzów. Gdy prz yszło mu 
w „Ojcu rodziny" dotknąć wychowania z<Jkonnego, 
wprowadził ... ciątkę, która jak wyjaśnia w „Famiętni
kach" - „jest alegorią klasztoru, gdyż we Włoszech 
nie można słowa tego wypowiadać na scenie". 
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W „Ci ekawych niewiastach" przedmiotem do/Jrodusz
nego żartu uczynił zamaskowaną masonerię. Morali
zował chę'tnie, ale robił to z umiarem, i chociaż - jak 
trafnie zauważono - z samych tytułów jego sztuk 
można by złożyć cały kurs moralności. praktycznej na 
użytek codzienny, także i wówczas nie przestawał ba
wić, nie tłumił swej vis comica, którq uważał za 
„pierwszy warunek, jakiemu komedi opisarz powinien 
zadość uczynić". 

Nie posiadał temperamentu bojowego ani zacięcia try
buna i mimo, że ideowo czuł się bliskim ltidu, przy 
całej swej ruchliwości pozostał przecież rozpowszech
nionym wśród Włochów. zwłaszcza od czasów huma
nizmu, okazem intelektualisty mieszczańskiego, znaj 
dującego w laskach monarszych najpewniejsze źródło 
egzystencji. Próżno by też w jego „Pamiętnikach", 

wydanych na dwa lata przed zdobyciem BastyHi, szit
kać wzmianek o prądach nurtujących społeczeństwo 

francuskie, wśród którego przyszło mu spędzić ćwierć 
wieku· 

Czyż jednak mogło być inaczej. skoro dedykował swą 
opowieść królowi i znalazł licznych subskrybentów 
na dworze? 

Na przekór temu jednak jego poglądy społeczne od 
dawna były zdecydowane, chociaż na scenie, rzecz 
prosta, nie zawsze przychodziły do głosu i nie mogły 
się obywać bez osłonek. Byłoby wielką przesadą do
patrywać się w nich motom jego obfitej twórczoki. 
Wyszedłszy ze średniej warstwy mieszczaństwa, jego 
oczami patrzył na świat: nie darmo Stendhal nazwał 
jego utwory „doskonałymi komedia.mi mieszczański
mi". Wyrazem tego jest zresztą znamienna próba przy
wrócenia do czci Pantalona, w którym - wbrew zwy
czajom komedii dell'arte - w pewnej chwili chciał 
ukazać już nie śmiesznego, wykpiwanego starca, lecz 
godnego szacunku, uczciwego przedstawiciela kupiec
kiego stanu jego ostoję wobec zakusów arystokracji . 

Ale tkwiąc w swojej klasie, należał bez wątpienia do 
ówczesnego obozu postępu i szedł z ludem bez sen
tymentalnych ckliwości. Tu też leży właściwy klucz 
do zrozumienia jego walki z Gozzim. Nie była to tylko 
różnica skłonności literackich i estetycznych upodobań, 
przeciwieństwo baśniowej fantastyki i umiarkowane
go realizmu, ale zasadniczy konflikt dwu stanowisk 
i dwu programów społecznych. Stąd Gozzi nie tylko 
zarzucał Goldoniemu „trywialność i pospolitość ple
bejską", ale oskarżał go o chęć obalenia „nieodzownego 
ładu i posłuszeństwa". 

" 

KAZIMIERZ CHtĘIJOWSKJ 

JAK POVV TAL 
SŁUGA DWÓCł-I P ANóvV'' 

Na początku Wielkiego Postu urz2dzili Austriacy olbrzymi prze
glą d wojsk, w którym brało udzia! 40000 ludzi. 
Goldoni był zachwycony tym widokiem, a ponieważ po rewii 
c bóz w Romani został zwinięty, więc mógł wyjechać, gdzie mu 
s i ę pc dc balo· Udał się najprzód do Florencji, a potem do Pizy, 
dążąc z żoną cło Genui . Miał w Pizie pozostać trzy dni, a miesz
kat tam trzy lata . 

Przechodząc kolo jakiegoś pałacu, zahaczył ruch niezwy kly -
mnóstwo karet i pow0zów, stojących na ulicy. Zapy tcit. co to za 
z. jazd - powiedziano, że p1~siedzenie „Arkadii"; \\" Pizie je -:; \ 
b'Wif'm „kolonia " , c ddzi ał rzymskiej Arkadii. Z ciekawości 
wszedi Goldoni do sali , wysłucha! rozmaitych patetycznych po
p isów, a przypomniawszy sobie , że w młodości ułożył so net na 
podohnfl uroczystość, prosił. aby i jemu, przejezdn emu, po7.
w olr po swój wiersz zadeklamować. Sonet się bardzo podobał, 
obudzi! zaciekawienie, kto jest ów nieznajomy, a gdy się do
wiedziano, że to Goldoni, mnóstwo osób s ię z nim zapoznało . 



Namówiono go, aby został w Pizie i otworzył tam biuro adwo
kackie. Adwokatura szła wybornie; ten sam prawnik, który 
w Wenecji nie miał klientów, musiał tutaj dzień i noc pracować , 
honoraria płynęły obficie. „Ale, powiada Goldoni, diabli przy
nieśli do Pizy kompanie komików"; nasz autor nie mógł si <; 
powstrzymać, aby nie chodzić do teatru i nie zacząć znów 'pi sać 
komedii. Co gorsza, udał się do niego słynny aktor i dyrektor 
teatru z Wenecji, Sacchi, aby mu przysłał jaką komedię . 

Nazwisko Sacchi podziałało na Goldoniego jak wspaniały w schód 
słońca; Sacchi był najpierwszym aktorem we Włoszech , c zło 
wiekiem wykształconym i co do talentu można go było tylko 
z Talmą porównać· Prozaiczne zajęcie adwokata zaczęło nudzić 
komediopisarza, tym bardziej, że prawie równocześnie z lis tem 
Sacchiego doręczono mu dekret na członka rzymskiej „Arkadii". 

Dano mu nazwę Polisseno i inwestyturę na dobrego Tegea 
w Arkadii. Odtąd więc był właścicielem idealnych posiadłości 
w Grecji, w których Turcy siali pszenicę, a on móg ł je w so
netach opiewać. Pozyskał sobie tytuł arkady jski ego poety i pod
pisywał się Polisseno Tegeio. Sacchiemu poslał niebawem ko
medię n servo di due padroni, „Sługa dwu panów", ale wenecki 
aktor nie dawał mu spokoju, żądajac ieszc~e inne j komedii , 
gdyż pierwsza niesłychanie się podobaia publicznoś ci. Sacch i 
prosił jednak, aby mu Goldoni przysłał kom~diQ <'.araz , jak naj
prędzej. W dzień i w nocy, przy śniadaniu i orzy obiedzie miał 
Goldoni na myśli tylko Sacchiego i w przeciągu trzech dni na
pisał komedię n figiio di Arlech.iono perdu o e rotrovato, j edną 
z najlepszych swoich sztuk scenicznych. 

Nazwisko Goldoniego jako adwokata tak szy bko w Pizie stało 
się sławnym, że pomimo pracy nad komediami miał sprawy we 
wszystkich sądach i klientów z każdego stanu i zawodu: w iel
kich panów, bogatych mieszczan, kupców, proboszczów, zakon
ników, dzierżawców, a nawet własr:iych kolegów , którzy za
wikławszy się w kryminalne procesy szukali u niego porady . 

Ale dalszemu rozwojowi świetnej kancelarii adwokackiej stanął 
znowu na przeszkodzie teatr. Do Liworna przyjechał znany 
aktor i przedsiębiorca teatralny Medebac i naturalnie zgłosił 
się do Goldoniego o jakąś nową komedię. Na nieszczęście si
gnora Medebac była także wyborną aktorką· Jej słodycz w w y
razie twarzy, piękny, wyrazisty głos , jej inteligencja rokowały 
wielkie powodzenie na scenie i Goldoni osądził , że warto było 
napisać komedię, gdzie by zalety jej p ostaci i jej usposobienia 
wydały się w całej pełni. Zręczny Medebac, a może jeszcze 
sprytniejsza jego małżonka spostrzegli, że Goldoniego dałoby 
się wyzyskać i zrobić na nim majątek. Tak długo więc uśmie
chali się do komediopisarza, tak długo zapraszali go ra dobre 
obiady, aż wreszcie Carlo postanowił porzucić adwokaturę 
w Pizie i przyjął stanowisko nadwornego kom ediopisarza trupy 
Medebeca. Do podpisania kontraktu (we wrześniu r 1746) i to 
go skłoniło, że Medebac miał wydzierżawić teatr Sant Angelo 
w Wenecji, że zatem Car lo będzie się mógł przen ieść do uko
chanego ojczystego miasta. 

Kazimier z Chiędowski 



DATY 
Z ŻYCIA 

GOLDONIEGO 

26.II.1707 Przychodzi na świat w Wenecji Car lo Gol
doni. (W tym mieście spqdzi także dzieciń
stwo). 

1716-1720 

1720-21 

1721-22 

1723-25 

1728-30 

1731 

1732 

1734 

1734-1741 

Uczy się w jezuickim kolegium w P erugii. 

Studia filozoficzne w l<im.„„ 

Praktyka adwokacka w W eneqi. 

Kolegium Ghislieri w .Fa,\ .i. 

Urzędnik w Chicggi i F Eil1c. 

Smierć: ojca. Doktorat w Padwie· 

Nominacja na adwokata. Uchod zi z Wenecji 

Powrót do Wenecji. 

Stała wspólpraca literacka z teatrem 
(wędrówki; małżeństwo w Genui w 1736) , 
następnie kierownictwo opery. 

1741-1743 Konsul Genui w Wenecji. 

1745-48 Adwokatura w Pizie. 

1748 Powrót do Wenecji . 

1748-1753 Współpraca z teatrem Sant Angelo pod 
dyr. Medebacha. 

1750 Pierwsze wydanie zbiorowe utworów. 

1753-62 Współpraca z teatrem San Luca, który 
należał do patrycjuszowskiej rodziny Ven
dramin. 

1762 Wyjazd do Paryża. 

1765 Trafia na dwór, jako nauczyciel języka 

włoskiego. 

1784-1787 Pisze „Pamiętniki '" . 

6 lub 7.II.1793 Umiera· 
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ZASTĘPCA DYREKTORA 

RYSZARD BABOi 

Przedstawienie prowadzi 
WITOLD ROMANOWSKI 

Kontrola tekstu 
ANITA SZAMOCKA 

• 
Kierownik Techniczny 

EDWARD GŁOGOWSKI 

Brygadier sceny 
BRONISŁAW SWIĄC 

Swiatło 
JÓZEF GRADEK 

Peruki i charakteryzacja 
CZESŁAW KOCIŃSKI 

Kierownik pracowni 
krawieckiej 

STANISŁAW BYSTRZYCKI 

Z-ca kierownika pracowni 
krawieckiej 

STEFANIA WITAS 

Kierownik pracowni 
modelatorskiej 

HENRYK PALACZ 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

EDWARD WIECZOREK 

Kierownik pracowni 
elekrotechnicznej 
JAN SŁABOSZ 

Kierownik pracowni 
ślusarskiej 

IGNACY CH~IŃSKI 

Kierownik pracowni 
szewskiej 

WINCENTY KOSMIDER 

Kierownik Objazdu 
STEFAN SLĘZAK 

CARLO GOLDONI 

I 

SŁUGA DWÓCH PANÓW 
(IL SERVO Dl DUE PADRONI) 

KOMEDIA W 3· AKTACH 

. PRZEKŁAD - ZOFIA JACHIMECKA 

Panta lon de Bi5ognosi 

Klaryssa, lego córka 

Doktor Lombardi . 

Sylwluaz, lego syn . 

Beatrycze z: Turynu 

Flor!ndo Arelusl 

Brighella, oberżysta 

Smeroldina, pokojówka 

T ruffa ld lno, służący 

Tragarz 

Służący I ;_ 

Służący li . 

O S OBY : 

HENRY K W ÓJC IK OWSKI 

TERESA MONIKA LIP0WSKA 

KONRAD FU L DE 

WALDEMAR SZOPA 

MARIA KOWALÓWNA 

WIESŁAW OCHMANSKI 

ADA M NOWAKIEWICZ 

STAN I SLAWA GALL 

ANDRZE J IWINSK I 

EUGENIUSZ NOWAKOWSKI 

WITOLD ROMANOWSKI 

ZE N O N S TRAM SK I 

Rrec z: dz:le je się w W enecji. 

INSCENIZACJA I R EŻYSERIA 

JÓZEF WYSZOMIRSKI 

RUCH SCENICZNY ASYSTENT REŻYSERA 

MIKOŁAJ KOPINSKI WIESŁAW OCHMANSKI 
SCENOGRAFIA JERzy FlilLDMANN 

'----~~~~~- -~~~~~~~~~-"'-"'=-o.==~=-



Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Organizacja Widowni 
w godzinach od 7.00 do 15.00 codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt 

!Casa teatru czynna codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godzinach 
od 13.00 do 19.00, we wtorki od godziny 10.00 do 19.00 oraz w niedziele 
i itwlęta od godziny 12.00 do 19.00. 

CENA 4 ZlOTE 


