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Rzecz dzieje si<; w W<?nccji. 

Komedianc i przybywajq do mia ~ ta . 

OSOBY 

Pantalone dei Bisognosi, kupiec wen<'<'ki 

JERZY GÓRNY 

Klarysa, jego ciirka 

MAŁGORZATA SKOCZYLAS 

Dokt:Jr Lombarrli 

WIESŁAW WOŁOSZYŃSKI 

Sylwiusz, jego syn 

MIROSŁAW KUPIEC. PIOTR RYCHLICKI (adept) 

Beatrice Rasponi z Turynu 
(w ubraniu męskim pod imieniem Fryderyka, j<'.i brata) 

BEATA KOLAK 

Florindo Aretusi z Turynu, narzccwny Beatric<' 

WOJCIECH STAWUJAK, MARIUSZ MICHALSKI (adept) 

Brighella, oberżysta 

SŁAWO MIR SULEJ 

Smeraldina, pokojówka Klarysy 

ALEKSANDRA ZIUBRAK 

Truffaldino, służący Beatrice, potem Florinda 

ANDRZEJ CZERNIK 

Posługacz l 

PIOTR RYCHLICKI (adept), MIROSŁAW KUPIEC 

Posługacz li 

MARIUSZ MICHALSKI (adept}, WOJCIECH STAWUJAK 

oraz MACIEJ KORWIN, MAREK SWIĄTEK, 
głos EWY WIERZBOWSKIEJ 

a także liczne dźwięki i odgłosy rzeczywistości, nie tylko teatralnej. 

w kanale orkiestrowym gra zespół kameralny Kaliskiej Orkiestry Syn1fonicznej: 
TADEUSZ CHMIELEWSKI - flet, IGNACY PORĘBSKI - fagot i KRZYSZTOF 
MATUSIAK - kontrabas oraz FRYDERYK STil.NKIEWICZ, JOACHIM MENCEL -

basso continuo. 



ANDRZEJ BANACH 

<!! <J-mmerLia 
{Leli' a f(te 

~ teatrze religijnym średnio
wiecza żaden inny teatr czasów 
Odrodzenia nie wydaje się tak re
prezentacyjny jak commedia del1'
arte ( ... ) Człowiek wolny, zachwy
cony swą swobodą, zadowolony z 
siebie, szydzący z otoczenia, wy
stąpił 11a scenie. 

Motywem teatru była na pewno 
chęć zarobku, ale zarazem przy
jemność podróżowania po krnju w 
dobranym towarzystwie, zapozna
wania się z ludżmi coraz nowymi, 
pokazywania całemu krajowi swej 
umiejętności. W dwu słowach· chęć 
przygód. Po raz pierwszy w dzie
jach Europy powstał teatr tak bar
dzo artys tyczny w sensie kulturaL 
nej zabawy. („.) 

Teatr tego typu wymagał inte. 
ligencji, a nawet wtajemniczenia. 
Ale cechy te teatr Odrodzenia 
kształcił. Publicznością był więc 

wnet cały lud, umiejący zrozumieć 

przedstawienie i solidaryzujący się 

ze stanowiskiem aktorów. Warun
ldem odbioru tego dzieła sztuki 
sta ło si ę wyrobione poczucie hu
moru. 

Tekst tworzyła najczęściej sama 
gr>lpa aktorów. Jej kierownik, con

ce1tatore, szkicował scenariusz,' 
główne zarysy intrygi, a przynaj
mniej motywy, w znaczeniu do
słownym i pierwotnym: żywego\ 

ogniska akcji. Dane były tylko za.: 
sady ideowe: brak szacunku dla 
możnych, mądrość ludu, sympatia 
dla zakochanych. W klasycznym 
wypadku commedia początkiem 

tekstu bywał uzgodniony wspólni e 
temat, a może nawet tylko przed
miot; cała reszta teatru wypływała 
z charakteru osób w przedstawie- ' 
niu, z ich spotkania na scenie i z 
szczęśliwej wspólnej improwizacji\ 
aktorów. Tym większe musiały być 

ich kwalifikacje. 
Aktorów powinno być niewielu. 

Ilość ich określała zasadniczo lic;,
ba klasycznych typów, koniecznych 
w tej komedii. Niezbędny był więi:: 

doktor pedant, zawadiacki 
tchórzliwy kapitan, nieszczęśliwy 

kochanek, obecny wszędzie arle
kin. Aktorzy musieli być wirtuoza
mi, gdyż cała uwaga skupiała siq 
na ich postaciach, grali więc swoje 
role aż do śmierci: „Raz arlekin, na 
zawsze arlekin". Niemniej aktorzy 
nie powinni byli się wyróżniać: 

teatr ten był przedstawieniem nie 
gwiazd, lecz zespołu. 

W środkach ekspresji najważ

niejszy udział miał ruch , gest całego 
ciała. Jeżeli jednak w misteriach 
)!est aktora był skanonizowany, ści 
śle ujęty w schematy, w zupełnej 

zgodzi e z tekstem, którego nie 
wolno zmienić, to w commedia 
clell'art e aktor musiał być niezmier-

nie pomysłowy w odcieniach, od
chyleniach, w nadłamaniach ·i od
mianach gestu, aby w granicach 
typu pozostać indywidualnym. Gest 
ciała miał być sprężysty, taneczny, 
oszczędny i mądry, ale równocześ

nie służący do najbardziej cyrko
wej akrobacji rąk i nóg. Dobry ar
tysta mus iał umieć wyrazić swój 
nastrój , swoje myśli i uczucia nie 
tylko bez słów, ale · na wet bez po
kazania twarzy. („.) 

Widownia musiała być jak naj
bliżej sceny, bez dystansu. Aktor 
stale komunikował s ię z publiczno
ścią, śledził jej reagowanie, odpo
wiadał na jej inicjatywę, przeko
nywa ł s ię, czy jes t oceniany, do
stosowywał nie tylko grę swoją, 

ale dal szy tok akcji do zachowania 
widzów. Mogli oni śledzić z uwagą 
i przyj E mnością bieg przedstawie
nia tylko przy pełnym zrozumie-
niu słów, gestów, znaków 
cjonalnych, symbolów 
którymi posługiwał się 

teatru. Wszystko to było 

konwen
napisów, 
ten typ 
możliwe 

tylko przy zbliżeniu widowni i sce
ny. („.) 

Cel przedstawienia stanowiła za
bawa estetyczna, nieraz i maral.na. 
Udział w niej miała nie tylko wi
downia . Zapewne i twórcy widowi
ska cieszy! i się własną znakomitą 

grą i „bawili ucząc" razem z pub
licznością. Ten s tosunek do teatru, 
przejrzyście okazywany, należy d'.) 
commedia de l l'arte. 

Andrzej Ban:ich, Wybór maski, 
Kraków 1984. 
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CARLO GOLDONI (1707-1793), 

komediopisarz wioski, z zawodu 
prawnik; po 40 roku życia porzu
cił zawód i stał się dostawcą tek
s'.ów dla trupy aktorskiej; życie i 
twórczość Goldoniego związane :;ą 

głównie z Wenecją. Goldoni prze
ciwstawił się schyłkowej c;ommedia 
dell'urte i jej zmanierowanej już w 
tym okresie improwizacji tak w za
kresie słowa, jak i gestu, przywró
cił tekstowi literackiemu jego prawa 
na scenie, \\'prowadził charaktery 
w miejsce umownych typów, a sy
tuacje zastąpił realistycznym przed
stawianiem obyczajów i środowiska. 
Komedie Goldoniego (ponad 200) 

cechuje zręczna intryg~ , prosty język 
i wartkość akcji. Do najpopular
niejszych należą: Sługa dwóch pa
nów (wyst. 1745, prem. polska 1803), 
Sprytna wdówka (1748, prem. poi. 
1774 pt. Panna rozumna), Mirancto
lin:J (1753, przeróbka polska 1833). 
Goldoni był także autorem librett 
operowych; znacznie wpłynął na 
rozwój włoskiej opery komicznej. 

Encyklopedia powszechna PWN, 
Warszawa 1974. 



ALLARDYCE NICOLL 

Posta wa Goldoniego wobec ko
medii dell'arte była ambiwalentna. 
W ciągu swej długiej kariery uło

żył mnóstwo scenariuszy, a nawet 
u schyłku życia gotował się do na
pisania jeszcze kilku dla włoskich 

komediantów w Paryżu. Podziwiał 

on i kochał żywotność aktorów, do 
których ciągnęło go również uczu
cie patriotyczne. Skłonny był za
spokajać ich wymagania i wśród 

jego dziel znajduje się wiele sztuk 
muzycznych, głównie oper komicz
nych, ale także fantastyczne i efek
towne widowiska, w których lubo
wali się aktorzy. Z drugiej strony 
Goldoni był naprawdę oddany ko
medii i jego koncepcja formy ko
mediowej doprowadziła go osta
tecznie do zburzenia samej kon
strukcji komedii dell'arte. 

W swoich Pamiętnikach Goldoni 
częstokroć mówi o „reformie" w 
sty ,u dramatycznym, którą powoli 
planował i którą etapami udało 

mu się przeprowadzić. Owa „refor
ma" obejmowała odchylenia od 
komedii dell'arte zarówno w treści 
jak i w formie, obu od siebie nieroz
łącznych, choć zrozumienie jego ce
lów wymaga odrębnego rozpatrze
nia tych dwóch elementów. Zasad
niczo Goldoniego interesowało 

wprowadzenie na scenę realnej po
staci, krytyki społecznej i zamysłu 
moralnego, a dla osiągnięcia tego 
celu potrzebna mu była oprawa 
realistyczna. Przez postać rozumiał 

on postać indywidualną, opracowaną 
w szczegółach, odmienną od szerszej 
uogólnionej sylwetki znanej z ko
medii dell'arte. Przez krytykę spo
łeczną rozumiał przedstawianie scen 
ze zwykłego życia, uprawiane przez 
sentymentalnych dramatopisarzy we 
Francji i Anglii. Wreszcie mówiąc o 
zamyśle moralnym miał na myśli 

pokazywanie wątków, które by nie 
tylko się podobały, lecz również 

pouczały widownię. 

Realizm, tworzenie świata sce
nicznego, który by dawa~ widzom 
złudę oglądania rzeczywistości, sta
nowił bezspornie naczelny warunek 
osiągnięcia tych celów. Obraz sce
niczny i codzienne życie uległy 

zbliżeniu. „Dwie księgi - mówi Gol
doni - nad którymi dumałem naj
więce.i i co do których nigdy nie 
będę żałował, że zrobiłem z nich 
użytek, były «Swiab «Teatr». 
Pierwszy roztacza przed mym 
wzrokiem coraz to więcej postaci 

ludzkich, maluje mi je tak natu
ralnie, iż wydają się t.im umiesz
czone po to, aby dostarczyć mi 
ciągłych tematów do sztuk przy
jemnych i poucza.iących. Przedsta
wia mi zewnętrzne oznaki, potęi:-ę 

i skutki wszystkich ludzkich uczuć, 
ukazu.ie niezwykle epizody, infor
muje o aktualnych zwyczajach. 
Uczy mnie o występkach i błędach 
najpospolitszych w naszym wieku 
i kraju, występkach zasługujących 

na dezaprobatę lub wyśmianie ze 
strony ludzi mądrych, a jednocześ

nie pokazuje mi w osobach cnotli
wych sposoby, za pomocą których 
Cnota opiera się zepsuciu. I z tej 
księgi czerpię swą kolekcję osób 
i zdarzeń, stale przer:zuca.iąc jej 
karty i rozmyślając nad nimi bez 
względu na okoliczności czy działa
nia, w jakich się znajduję, wybie
rając to wszystko, co musi być na 
pewno znane każdemu, kto chce 
zdobyć jakieś powodzenie w tej 
mojej profesji. Druga księga, «Te
tru„, którą posługuję się w prakty
ce, mówi mi, ,jak powinienem 
przedstawiać na scenie postaci, 
uczucia, zdarzenia, o których wy
czytałem w księdze "Świata» -
jak wycieniować ich tony, aby na
dać im większą plastykę, jak do
brać owe odcienie, które mog4 
uczynić je przyjemnymi dla wraż
liwych oczu widzów. Nade wszy
stko uczę się z «Teatru» wyróżniać 
to, co bardzie.i zdolne wzbudzić sen
tyment, zadziwienie lub śmiech al
bo jakiś taki przyjemny zachwyt 
w sercu ludzkim, zachwyt, który 
powstaje głównie przez orlkrycie w 



sztuce wad i szaleństw, odmalo
wanych naturalistycznie i wytwor
nie zaprezentowanych widowni". 

Z tej racji żądał on całkowitego 
przeobrażenia praktyki scenicznej. 
zasadniczo innego stos•_mku między 

widownią i aktorami. (_ .. ) Zdaniem 
Goldoniego trzeba ich [tj. aktorów 
- p. red_] powstrzymać od uży

wania nierealistycznych m e tod, ale 
posunął się on jeszcze dalej i wła
ściwie domagał się cał:-rnwitego za
przestania improwizacji. (. __ ) 

Dalej jeszcze, uważał Goldoni za 
całkowicie obcą swym nowym pró
bom rzecz tak podstawową dla ko
medii dell'arte jak używanie ma
sek, zarówno dlatego, że maski nie 
pozwalały widowni obserwować gry 
uczuć na twarzach aktorów, jak i 
z tego wzglę:lu, iż podkreślały one 
cechy ogólne zamiast indywidual
nych. Usiłowano niekiedy dowo
dzić, że reforma Goldoniego doty
czyła raczej aktorskiej etyki ani
żeli techniki, że nie był przeciwny 
improwizacji jako takiej, tylko nie
udolnym aktorom, że naprawdę nie 
proponował zupełnego usunięcia 

masek - jednakże taki pogląd jaw
nie się kłóci ze świadectwami. (.._) 

Na początku, a nawet później w 
ciągu swej kariery, natknął się Gol
doni na trudności. Kiedy wyłożył 

swoje myś] i aktorom , „niekt6rzy 
,:achęcali mnie, abym przeprowadzał 
mój plan, inni zaś chcieli, bym wy
łącznie pisał far sy. Do pierwszych 
należeli kochankowie. którzy życzy
li sobie pisanego dialogu, do dru
gich aktorzy komiczni, którym, nie 
przyzwyczajonym do zapamiętywa

nia swych kwestii. zależało na bły

szczeniu, bez kłopotu uczenia się 

na pamięć". ( ... ) Stopniowo aktorzy. 
zdając sobie sprawę z jego geniu
szu. chwycil i przynętę, i każdy z 
nich. żądny posiadania sztuki spe
cjalnie dla siebie napi sanej przez 
tego mistrza, gotów był przyjąć 

jego warunki. (. .. ) 
Rezultatem był Tonin Bella Gra

zia ( 1745), który doprowadził po
przez pierwszą wersję Il servitore 

di due padroni (1746), napisaną dla 
Saechiego, Arlekina, do La vedova 
scal tra (17 48) i później szych sław

nych pozycji kanonu Goldoniego. 
Autor wygrał swą walkę: improwi
zacja ustąpiła pisanemu dialogowi, 
rolę masek ograniczono, a w nie
których komediach zniknęły nawet 
imiona postaci komedii dell'a rte. 
Zatriumfował realizm i cel społecz
ny. 

Allardyce Nicoll, W świecie Arlekina. 
Stud ium o komedii dell'arte, 

Warszawa 1967. 
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Na zdjęciu: Halina Kazimierowska (Beat r ice) i J uzef Łodyńsk i. (Truffaldino) 

„Sługa dwóch panów'' raz tylko goś cił na kali skiej scenie_ W 1955 r. sztukę 
C oldoniego wystawił dyrektor Mieczysław Winkler, rzecz wyreżyserował Stefan 
O rzechowski, scenog rafię zaprojektował Wacław Kosiorek, a muzykę napi sał Grze
gorz Kardaś. Sztuka nosiła podtytuł; .. Komedia muzyczna w 3-ch aktach" (') 
i mu s iała cieszyć się zna cznym wzięciem u publicznośc i , skoro 52 przedstawienia 
oucjrzalo tlisko 20 tys. osób. Nic niestety nie w iemy na temat tłumaczenia. kszta łtu 
<n tystycznego przedstawienia, wykonawstwa, Było prze dstawienie.„ 



Ilustracje zamieszczone w programie, w większości szesnasta- i siedem
nastowieczne, pochodzą z książki A. Nicolla W świecie Arlekina. 

Repr . .J. Wojciech Krenz. 
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KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ: Krystyna Żuberek. KIE
ROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI WIDZÓW: Krystyna Ruda. DZIAŁ OB
SŁUGI WIDZÓW: Daniela Cicha, Teresa Kurzawa, Ignacy Lewandow· 
ski. KIEROWNIK TECHNICZNY: Zygmunt Grzeszczyk. GŁÓWNY 
OSWIETLENIOWIEC: Wiesław Jezierski. GŁÓWNY BRYGADIER 
SCENY: Henryk Wawrzyniak. BRYGADIERZY SCENY: Józef Krótkie
wicz, Zdzisław Szuwała. DAMSKA PRACOWNIA KRAWIECKA: 
Barbara Humelt, Zuzanna Sobczak, Jadwiga Wasela, MODYSTKA: 
Genowefa Plewa. MĘSKA PRACOWNIA KRA WIECKA: Włodzimierz 
Dardas, Józef Podogrodzki, Marian Szymański. PRACOWNIA TAPI
CERSKA: Jan ~owak. PRACOWNIA MALARSKA: Ewa Pawlai,, 
Maria Zając. PRACOWNIA FRYZJER8KA: Wiesława Antczak, Mał
gorzata Pawłowska, Teresa Wietrzyk. PRACOWNIA STOLARSKA: 
Marek Aronowski, Józef Szymański, Eugeniusz Wawrzyniak, Jacek 
Welke. REKWIZYTORZY: Maciej GIJrnicki, Miroslaw Sniegula. AKU
STYCY: Władysław Albrecht, Jerzy Gorgolewski, Karol Kotlarski, 
.Jacek Mańkowski. ŚWIATŁA: Grzegorz Frątczak, Tadeusz Rakiel, 
Janusz Szychta. GARDEROBIANE: Zofia Raszkowska, Grażyna Cebul
ska, Halina Rokoszewska, Stanisława Tomczak. MONTAŻYŚCI: .Jerzy 
Boroń, Paweł Boroń, Marian Głuszczak, Wo.icicch Kosiński, Piotr Szur
miński, Piotr Zgirski1. 

---~--~ 
PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

w kasie Teatru. Kasa czunna codziennie oprócz 
poniedziałków od godz. 9.00 do 13.00 i na jedną 

godzinę przed rozpoczęciem przedsta wienża; 

w niedziele i święta - na dwie godzinu przed 
spektaklem. Zamówienia na bilety zbiorowe 
prosimy kierov:ać do Biura Obsługi Widzów ---

tel. 730-47, 8, 9 w. 29. 

K WIATY NA PREMIERĘ DOSTARCZA GOSPODARSTWO OGRODNICZE 
JADWIGA I WITOLD SNIOCHOWIE Kalisz ul. Koni1\ska 2 

r • 

Cena 50,- zł 




