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CARLO GOLDONI 

Car1'o Goldruiii, gran Goldooi, przez ole umiejących ocenić wl~ciwych 
jego zasług Molierem rwl kim 1mianowany - urodz.il ię, jak 'Ul.fa
rwwi dobrego śmiechu przystalo, POdczas zapustów roku pań kie„o 
l'i07 w Wenecji, w mieście lllie !kończących ie 1l1Jigdy !est-ymów, maska
rad, tańców j spieWÓW ulicznych, gdzie WSzy'SCy mie&Zkańcy, OO pat
trycjusza do gondo]jera, zachowują ię ł.a'k, jak gdyby odg.ryw.all jaką 
commedia dell'arte lub opera bu!Jio. 

Przy.szedł na świat, jak sa.m. twierdzi, z ·uśmiechem na ustach. bez 
krzyku. Ten uśmiech by! pó:lm!iej ipods.ta.wą jego światopoglądu, towan:y
szyl mu 1pr.z.ez oea:le życie; życie, 'Z ,wyją,tkJem ch<wil osl.alrnich, tak ra
dosne jak jego komedie j tak jak one ka,pryśne, lekkie. pełne 1nieQc1:e
kiwanych epizodów i !Illalowo!icze. („.) 

Jako dziecko rbawi się Goldoni calynu dniami pociesznymi pupazzi, 
tealrzy.kiem marionetek, SJ)OT'Ządzonym /\vłasn ręcznie przez ojca, esku
lapa-fantastę. 

W dziewiącym roku życia. oddany na naukę do konw'i ktu jezuitów 
w Perugii, pisze pierwszy utwór dra.matyC?JOy z myślą o scenie. lecb 
scena 111ie myśli jes.2JCZe o .nim i rzecz gi!Iltle <;w ·ai.pomrtiemu... a.mego 
nawet autora. W ty:mie czasie stopy jego do'llkmęly IPO raz plerwszy de
sek scenricznych, co prawda nale-iących do teatru :amatorslde~. urządzn
nego staraniem ojców jezuiLów iW IIludnych muraoh zakladu. Goldoni 
grai rolę kobiecą. Od ltej chw.ili teau: •ni.EW<Jkoić go będzie we śnje i 
podczas .nauki jaik koszmar r02lk.oszny. 

Wkrótce potem izmienia. Perugię na Cbioggie, a jezuitów on domi
nikanów. Ale i tu arie J)ośwlęca wri.ęcej ·czasu 111auce. Z mia t ślęczeć 
nad syintaksą w<e:zytuje się gorączkowo w Arymofunesa. Plauta i Teren
cjusza. („.) 

Pewien fakt w życiu <:Ztemastolet.niego lekkoduch.a utwierdzi! go jesz
cze s.Hmiej w r-0SJ1ącej z dniem każdym miloś.ai do teatru l twskazol mu 
drogę cenopisar'7.B... Bawiąc się raz w bibliotece jakiegoś pr:mvnika 
mediolańskiego znajomego &wych rodziców. znalazł Goldoni m..idne 
podówczas zbiory sztuk tea.tra.hnych w różnych językach. Był tam re
pertoaxz komedlanl6w francuski.eh, a!lgielskich i his-Lll)ańskich. Nie>tety, 
oprócz 'lrolekcji kanw dawnej komedli improwi•z wamej n.ie 2ll1alazlo się 
nic takiego, ,JOO ;by mogło przy.ntieść Włochom zaszczyt". Ta próimla w 
twórczości rodzLmej zastanowiła go. ( ... ) Postanowił ową lukę <\vypel
nić. Rubas21Dej tt~rowizacji motłochu przeciws.t.awić dZieła na modłę 
europejską uk.szt.a.l:cone. („) 

W roku 1724 lllOWa :zimiana dekoracji. Siedemnastoletni młodzieniec. 
uzyskuje miejsce w kolegium papieskim w Pawti, gdzie o llllaly wlos 
byłby się nie rozstał z szatkami duchownymi, gdyby napisanie jakiejs 
jadowltej komedil safyiryC2lilej w stylu ludowym n.ie był się talo przy
czyną .. wylania" mlodocianego teatropisa z u~elni teologicznej . 

Gold-Oni jak. 1niepys21Dy rrezygnuje 'Z kariery kaplań lciej . przenosi ~ię 
do Udi'lle, gdzie pr.zez -czas krót!k:i. sprawuje funkcje kleryka w biurze 
jakiegoś kauzyperdy. 
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W rok później spotykamy go w Modenie, 7.ngrzeb:rnego w pandek
t· eh ju, tyn ia.11 klcll czy hm "C'.h < br;i;J·dllwo ci· eh prawoznawstwa. Tu 
vopodn bodajże - led.\my raz. w .żniu - w melaneh Jlę . Zru to jej 
·nicw'ladomc. (.„l Wid mym i !ni omylnym -ympt1 m m jej - chęć przy
\"dz:iania habitu mniszego. ( „.) Widzi to pocLciwc (ljczyskf• i nie usmic
ch'J. mu ~ię t.:. . .- glupio-p sępny finał lckktJmy~lno · i . yn,1w. kiej . Stary 
lekarz~wy a nic La.lde eh roby ur.drawia ł. Kupaje dW<L bilety dei teatru, 
prowadzi miurnlrf•Pll. z. urojenia na jai,ieś w yu · •me widowisko. 
Ob.vdw.:J.j Goldu1inwic b:awiq się 7.nal·omicie. Po p.<"WTOCie Carlu cr.uie 
~i ' zdrów („.) . Uzdro\\'il go lealr. ll'alr WO\vcza ' sam jc:zcz · chory. 
kt<'lt-cmu pot m miał Goldoni prz)-,vróci ć .zdrnwic - l\V 1· wunżu . 

W dwud7..iestym plul.rm roku i •cia. P<l nocy ,.,pęd.zonei ·na. pijatyce 
i karciętach udaje się niedoszłemu kapucynowi uzyskać na wszechnicy 
p:)dew!J<.lej ~ l pleń d:oh.'t ra iit utroąue jure. Wyjeżdża c1.ym prędzej z 
Padwy do F li re na urząd pnmoonika kanclen.a ~ądu karne~o. (.„) 

W 1roku 1n1 z.amierw u pok()ić ię. 1.mienić ,., ·.,.Lem 7.y ia 1 o iqść 
J>,clzieś na stałe. \Vyb6r puda ina umllowann nad inne ,ml:Jsl~ WC'Ilecję. 
gd:de peten tuchy t:wiara prukt.vkc adwolwckq. Lecz do pukoju liwic--
7.u upiccz11nego obrońc • 7;y;wa dusza •nie 1...1glqda. :'lclw kalura .nie p r~4y
m : mu zto.maneg skuda. Pr1. lo, by krócić · bic chwile czekania na 
klicnlów, pisze /ibrinti do oper i dla zarobku układa ulmanachy z 
pT?.eoowiednia mi. 

WleC"al c~·ga'!'l E.W)'Cię~1 n::id ;l{l\ k:t lem. Now .\vędrówku. Widuki 
m:·;sL, pr1.e7.yc:ia I z.uj~ci~1 .r.m ien~aj(l . ie;- jak w kale.id . koPie. MediolMJ. 
Wer na . Genua. Rtmin i. Florencja i Wonecju n c<1 ;?;o po kl>lci i 1.rni:1ją 
do siebie. („.) 

T 'mczasem t~lrnmania robi p l<;'P\' z. p17,erażajaca . Z\'bkościn . Na
mietnn'ić k med \ .lwórc7.:t g.ra.niczy ni"°m.al /. grafomanlą Pi ze i.vicle. 
Wi~cej ni7. sceny chcą \\ystawić. Wreszcie w roku 1733 prLemyca ~wój 
pierwszy utwór sceniczny. Je;t to i·nlci1mez.zo :z.e ·p1ewami pl. Gondolier 
vcn.C?;;iano. Zachęc n.\' debiulem porywa ię z motylut 1nn sloiice: wy
prumwuje lraJ:edię pod nazv.«1 Behsario. o której teatry nic he;\ . ły
;:1e... . .Tt!~O t.Gksty do opel' ciesz.1 ie :r.mzu inie wię'.ks7.ym pow tlzc
ni m. ( .„) 

W niku 17 ł7 .p \\'l' lna !ala si..atec2noścL Otw.:11•cie kancclnri i adwu
kackkJ w Pi?il! . .Sh\P'l i licha prnktyka . Znów dawne kloputy . Adwo
kat mysli o w 1.~-sLkim . tylko nie u lermi.nach r .r.pn.11w . Aż .raz. dwl ~ 
dził go gosć osobliwy : signor c~sare Darbes. najświetniejszy ltwórca 
ról P~mlal na w ówcz.esnych komediach improwizuwon,yc:h. Roz.m ;wu 
tnvala dosyć dlugo. P;.rebie~ jej był dl.iwa<!Ztly, wynik jc:s7.CL dl.iw;. z.
niejszy. Komeclianl odegrał kilka inajiEI!' zyd1 scen re .c,wego rep rtuaru. 
w1·:wnal pa·rc dc;w-cipnych lazzi. iw końcu w . p ób równi „1.ant>wozy 
jak bezczelni· zaiad.ał od adwokata .iakiej uczciwej komedi i dla iebie. 
Goldoni na ro tylko czek.al. Rzucił ·W kąit t sy ważnych dokumentów 
i -nie p żegnaw. '/..V ę z czekaj<1cymi nieci rpltw ie n1 

• w kolei kli •n
lami wyleciał 7. {]r,mu jak st:r.t.ala.. b.r więcej już .nie p wrócić . Sławny 
mim zaprowadzil go clo rt.e<tlru, w iktórym nareszcie czterdzle;;tolelni jego 
ml to. nik ugrząrJ po uszy. ( ... ) 

PrnCTJje gorą-czk wo, d .'wczo. Tylk.n dla catru i ·n iem:1l w leali-1.e . 
. fak Sz.ek.spir Molier. Pforw-ze sztuki. wyst;1wione na deska.eh Sant' 
Aon~elo, zawdzięczam atoli niej kie i>OW<ru7.enie Jedynie k ncerl wej 
grz.e aktorów wyszkolonych na stylu improwi7ncyjnym oraz te · okollcz
no,;c[. że pr.zys.złJ but'Ą}'cicl. starowlookiej krotochwili nie odważ~·! się 
JE?:>?..cze na .zupełne i.palenie m o t6w i po:.lu i~"al . ię w r lach mn!ej
~7.n:h m· skami Arlekinów i Tey.welinów. Z w ~na wq..nkż<' ci.ar nowych 
pr:idów wnie.sionych pt7.e7. Goldoniei;to do tealru .u mie zapO!ŻY<'J.<my.ch 
znikąd, jeno żywcem z życia wziętych - 7.aczyna działać i od
mien ia wygląd SC ny wro k:lej z.upelnie. Komeditmcl pt'ZYW kli d im
prowizowania bufonad. c~to nie umieją.cy nawel cz rt.ać. lJ ranicz~·
j cy i już w tych c.za..,;ach do jarmarcznych bonimtmts, zaczynaja na-
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bierać zamilowania. do sztuk ,,pi-· n 'ch''. których trzeba ię uczyć n.:i.. 

P:81_Ilięć; mnoźenie charakterów na scenie, o coraz lo odrębniei zych . 
ftzJonomi~ psy~h_ iCllnY.ch . wi.Lajq /. rado'cią widząc w Lym bo@clwo 
nowyc.~ mozhwosc1 ~worczych. Prz.epadly symetryczne I stereoty;powe 
sytuaeJe; stare, wyprobowCl'rle, niezawodne concettL i laz::i dziw.D!ie bla
do i głupJo lbrzmieć pooęły - nikl :ile z <n'ieh ID.le śmiał . Nat.omi~t 
Wpl~ąl młodości<l i /.Ci wiem pijany humor uli c włOlikich gospód 
kinvrnrenek.. mies:isczańskich lo:imic i bogatych salonów. („.) ' ' 

A więc. realizm I Realizm glo. 1..ąc.v anarchię r1.v sztuce; lubujący się w 
deI :l'Tl3:cJ~ch.; wr~ w z.cl.klej est~tyki 1 1wJ'tlDA:VCa .absolut.n.ej swobody 
tw01 zerua, 1D-1~ "\\'icbr..ą.cy rJ'!-mu 1 orna.mentyki. przcciws.lawfający im 
przebogatą, niei lychante zlozoną arytnrn~ natury oraz nic sfalsZo'.1.-ane 
konwenc~ami. arty tyc'11ymi prawdziwe życi<'. \\'!cez.ni płynnl'. niC!:koń
czone, niep Jete. (.„) 

Taki realizm namiętny i natchru ny znstu.,.uje 'Ila oklask hJstori i jest 
~~~ o • 

K:to l~ocha iyde v.:e . wszys\.kich jego pr7.ejaw· h.. klo •nie przechodzi 
oboJętmc obok s?.cz~scta człowieka i troski, kto odczu w::i poezję rzeczy 
ru z mych i rruidrość drobnycfl w d rzet'i - inie może me być ea
lls1.ą. 

Nie _mógł nim n ic być Carlo Goldoni, „uczciwy awanturnik„, którv 
polami swet{o_ plaszez;a pod!· ·ooei; zmiótł kun '\vszyslkich miE ·t i mia~i
~ec_zek wł~ch; kt ry miał rJcr.y. oLwarte !lla "\V"SZy Ude śmieszności 
sw1ata l 03czy.z.ny ; ktory błogo law1ł z całego serca, rozgrzes?.ał i mi
tował tę arab nde pf:lańczą zwruu1 i ciem. 

Artykuł ?. Gol~onim nap!sal Schlllcr z okazji wy-tilwlenla Mfrandoll il w Te
';{rze _Polskim "' "\V. rstt\ le \\ lPI~ roku. Komcdi<; reżyserował Karol Borowski. 

l'1. ul ~chlll.era uka.znl się wówczas w .,T "trze''. ,.._ 2. "· J-9. Obeclllc pnedruk 
ri:asmenww z L. Schiller: Na .Prouu nowego teatru. Opracował J. Tlmoncwłcz. 
\\ arsz~wa 1978. chllie~ ruwniez. reżyserował Coltlonlego. w 1927 roku '\"ltawU w 

;.catrzJ POI kLm wlaśm Slugę dwóch pan6w w przekl dz.le Edw:i.rtlu Boye De· 
.... orac c i kostiumy projektowa! .K:lrol Frycz. · 
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Carlo Goldoni 

PAMIĘTNIKI 

Wybór 

Aktorom kończyły się kontrakty i mieli odjeżdżać. Odjazd 
ich szczerze mnie zasmucił. W pewien piątek - dzień odpo
czynku w całych Włoszech poza państwem weneckim - urzą
dziliśmy wycieczkę na wieś. Gdy zebrała sie cala kompania, 
dyrektor oznajmił odjazd za osiem dni Wynajął barkę, która 
miała odwieźć wszystkich do Chiozzy. „Do Chiozzy!" - wy
krzyknąłem ze zdziwieniem. - „Tak, panie. mamy jechać do 
Wenecji, lecz zatrzymamy się piętnaście lub dwadzieści dni w 
Chiozzy, aby dać w przejeździe kilka przedstawień". - „Ach ! 
Mój Boże! Moja matka jest w Chiozzy, jakże chętnie bym ją 
zobaczył". - „Jedź pan z nami". - „Tak, tak (lcrzyczeli wszy
scy, jeden przez drugiego), z nami, z nami, naszą barką! Bę
dzie wygodnie, nie będzie pana nic kosztować. Będziemy grać, 
śpiewać, śmiać si~, bawić itd". Jak oprzeć się takiej pokusie? 
Czemu tracić tak świetną okazję? Przyjmuję, obiecuję swój 
udział i czynię przygotowanie do drogi. 

Dwanaście osób, aktorów i aktorek, jeden sufler, jeden ma
szynista, jeden dozorca magazynu, ośmiu lużących, cztery po
kojówki, dwie mamki, dzieci rozmaitego wieku, psy, koty, 
małpki, papugi, ptaki, gołębie, jagniątko - prawdziwa arka 
Noego. 
Główny intendent podróży, będący zarazem kucharzem i sza

farzem. zadzwonił w mały dzwoneczek dając sygnał do śnia
dania. Wszyscy zebrali się w czymś w rodzaju saloniku, urzą
dzonego pośrodku pokładu statku, ponad skrzyniami, walizami 
i tobołami Owalny stół zastawiony był kawą, herbatą, mle
kiem, pieczywem, była też woda i wino. 

Pierwsza amantka zażądała bulionu. Ponieważ nie było go, 
wpadła w furię. Usiłowano uspokoić ją za pomocą filiżanki cze
kolady. Była najbrzydsza, lecz najbardziej wymagająca. 
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Po śniadaniu zaproponowano partyjkę, która miała przeciąg
nąć się do obiadu. Grałem dość dobrze w tresseta. Była to ulu
biona gra mojej matki i ona mnie jej nauczyła. 

Miano właśnie rozpocząć tresseta i pikietę, lecz ustawiony 
na pokładzie stół do faraona przyciągnął cale towarzystwo. 
Ba~k wskazywał raczej na chęć zabawienia się niż zysku, ina
czeJ dyrektor nie zgodziłby się na to. Grano wśród śmiechu i 
gaw dy, platano figle. Wreszcie dzwonek oznajmił obiad. 

Ma~aron ! Cal~ tov.:arzystwo rzuciło się i pochłonęło trzy peł
ne misy. Wołowrna a la mode, zimny drób nerkówka cielęca 
deser i wyśmienite wino. Ach! cóż za dobry obiad, drogi byi 
tylko ze względu na apetyty. 

Cztery godziny siedzieliśmy przy stole, grano na różnych in
s~:umentach, wiele śpiewano. Zachwycająco śpiewała subretka. 
Niestety! zaszedł wypadek, który przerwał milą zabawę. z klat
k~ uciekł kot, ~lubieniec _Pierwszej amantki. Wezwała wszyst
kich na pomoc i zaczęła się pogoń. Kot, złośliwy jak jego pani, 
wymykał się, dawał susy, krył się po zakamarkach, wreszcie 
uchodząc przed pościgiem wdrapał się na maszt. Pani Clarice 
zrobiło· s~ę s~abo. Jeden z marynarzy wspiął się, aby zdjąć kota, 
ten rzucił się w morze i tam już pozostał. Jego właścicielka 
w?a.dla w rozpacz. („.) Trzy dni przebywaliśmy na morzu, stale 
wsrod tych samych rozrywek i przyjemności i z tym samym 
apetytem. Czwartego dnia przybyliśmy do Chiozzy. 

. Pos~anow~lem rozdzielić swoje zajęcia pomiędzy studia praw
mcze ~ st~d~a teatralne w ciągu całego mego pobytu w Pawii. 
Wstąpienie Jednak do kolegium uczyniło mnie raczej bardziej 
roztargnionym niż pilnym, dobrze się więc stało, że wyzyska
łem owe trzy miesiące przeznaczone na wyczekiwanie listów 
dyspensyj nych. 

Z większym znawshvem i z większą przyjemna· cią przeczy
t~ łem teraz ponow~ie poetów greckich i łacińskich mówiąc so
bie w duchu : , Chciałbym wzorować się na nich co do układu 
stylu, precyzji,_łedna.kźe nie będ~ z siebie zadowolony, jeśli ni~ 
?olral~ę .u~~yn~c moich własnych utworów bardziej interesu-
3ą:ym1, Je li ~e dam lepiej zarysowanych charnkterów, wię
ceJ komizmu i lepszych rozwiązań". Facile inventis addere. 
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Powinniśmy szanować wieJkich m_istrzów, którzy utorowali 
·nam drogi w naukach i sztukach, każde jednak stulecie ma 
innego, sobie właściwego rreniusza, a każdy klimat kształtuje 
odrQbny mak narodowy. Autorzy greccy i rzymscy znali na
turę i podążali w ślad za nią, lecz odmalowywali ją bezwzględ
nie i bez osłonek . Ot i dlaczego ojcowie kości la występowali 
w swych pismach przeciwku vidowiskom teatralnym i dla
czego znajdowały się one pod ekskomuniką pa.pieską: ale nie
przystojność ich uległa z biegiem czasu zla<Yodzeniu, a klątwa 
wskrzesiła ją na nowo we Wł sz eh. Powinno to było nastąpić 
raczej we Francji. Zjawiska lego nie umiem sobie wytłuma
czyć. 

Szperając ustawicznie w owej bibliotece poznałem utwory 
·teatralne angielskie, hiszpańskie, francuskie - nie znalazłem 
wcale włoskich . Nie moglem pojąć, dlaczego Włochy zaniedba
ły sztukę dramatyczną, dlaczego poniżyły i pozwoliły jej zwy
rodnieć. Zapragnąłem namiętnie ujrzeć ojczyznę moją wzno
szącą się w tym względzie wysoko ponad inne i obiecywałem 
sobie przyczynić się do tego. 

Sześciu kawalerów z naszej kawalkady przyszło zapropono
\vać mi innego rodzaju rnzrywkę. W pałacu gub rnatorskim 
była sala teatralna. Chcieli tam coś urządzi·. zaszczycając mnie 
zapewnieniem, że tylko ze względu na mnie powzięli ten za
miar i pozostawiając mi wybór sztuki i rozdział r ·i. 
Podzięko\vałem im, przyjąłem propozycję i za zgodą Jego 

Ekscelencji i mego naczelnika wydziału podjąłem się kierow
nictwa tej nowej i miłej zabawy. 
~ . P1•agnąlem bardzo dać . cos ze sztuk komicznych. Nie lubi
łem jednak arlekinady, a dob1·ych komedii nie było . Wybrałem 
\Vięc tragediQ. Ponieważ w tym czasie grywano wszędzie opery 
'Metastasia, nawet bez muzyki, przerobiłem pieśni na recitativa 
·starając siQ zbliżyć, jak tylko mogłem, do stylu tego uroczego 
.autora i wybraJerrt dla naszych przedstawień Dydonę oraz 
'SiToe. · Rozdałem role si.os wnie do osobowości moich akto
l'ÓW, które dobrze znalem. Dla siebie zatrzymałem najmmeJ 
·ważne i Cłobtze zrobiłem, gdyż w tragicznych jestem komplet
nie ·nieudolny. 
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Na szczęsc1e sam ułożyłem dwie :;ztuczki. Gt·ah.:m w nich 
rol charaktery tyczne i poprawiłem mnją reputacji: akt rskq. 
Pierwszą z nich był Dobry ojciec, dru. ą La r.antalrice ($pie-
11:ac::ka). Obi" uznan ;at udane, a moją grę za dość znośną jak 
na amatora . Drugą z tych sztuk widziałem jakiś czns późni j 
w Wenecji. Przywłaszczył ją Sl)bie pewien młody adwokat i 
podawał za własną zbierając kompl menLy. Gdy jednak ośmie
lil si' \\'Y lrnkować ją pod swoim nnF.wi kiern., miał przykrn'·ci, 
gdyż plaqiat jego z0stał zdemaskowany. 

Mój Rozrz1~tnik doczekał sic dwud7.i tu kolejnych przed
slawicń. Tn ilmo szczęsc1' Lowar:1.yszy1o mu z l'Ozpoczęciem 
karnawału . .Jednakże aktorzy w maskach narzekali na mni , 
że ich ni • zatrudniam. Zmierzałem do ich usunięcia, a mieli oni 
sw. eh miło.-· ników i pr 1.ekt rów. k-tórzy ich popierali . 

Na skutek tych skarg i zgodnie z taktyką, jaką obralem, da-
. ł m nu otwarcie sezonu komicznego komedie: improwizowanq 

pod tytułem Trzyclzieści dicie niedole Arlekina. Właśnie.: Sacchi 
miał ją wykonać w W n cji. Bylem więc pewny, że wypadnie 
jak najl piej. 

Aktor ów znany na scenach wło kich pod nazwą Truffaldina 
łączyl z wr dzonym wdziękiem swej gry znawstw sztuki ko
mcd iowej uraz wszechst.1·onną znajomość teatru eu1·opejskiego. 

Antoni Sacchi miał świctn<1 i żyw;.i wyobraźni~. Grał kome
die dell'art , lecz gdy inni Arlekini powtarzali się tylko, Sacchi 
zawsze głQboko związany .ze sceną nadawał sztuce nutę świeżoś
ci n pomocą wciąż nowych dowcipów i nieoczekiwanych, cic;
tych odpowiedzi i on to tylko właśnie przvciągal tlumy pub1icz
nn!-4ci. 
Mówię o Sacchim w cz·1sie p1·zeszłym, gdyż z powodu jego 

podeszłego wicku został już obecni we Włoszech tylko żal pn 
,icgo tracie bez nadziei, aby ktokolwiek mógł go zastąpić. 

Sztuka moja, podtrzymana prz z aktora, o któ1·ym własnie 
opowicdzia tcm, zyskała pelne powodzenie, jakie może miel: ko
m dia dell'art . Zwolennicy masek i improwizacji byli ze mnie 
:wdownlcni. Twierdzili, że moje Trzydzieści dwie niedole maj<! 

7 



OSOBY 

Pantnlon 
Klarysa 
Dok lor 
S.vl wek 
Beufrycze 
Florynd 
B1-ygela 
<::mera I dyna 
Trufaldyn 
Slużqt:y 

Bagażowy 

Kelnee piei·wsz\· 
Kelner r.lru~i 
Pri!mjowy 

TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIALYMSTOKU 

przedstawia 

SŁUGĘ DWÓCH PANÓW 
(Il servitore di due padroni. 1749) 

CARLO GOLDONIEGO 
komedię w ·trzech ak ta.eh 

przekład JERZY ADAMSKI 

ZENON JAKUBIEC 
DANUTA BORSUK-JÓŻWIK 

TADEUSZ KOZLOWSKI 
JAROSŁAW GRĄDEK 

IREN.I\ LIPCZ.Y". SKA 
SLA WOMIR .TOŻWIK 

TADEUSZ GROCHOWSK1 
DANUTA BACH 

JACEK GODEK 
WIESLA W LELUSZ 

KR2YSZTOF LA WNICZAK 
WI.ESLA W RA,TEWSKI 

KRZYSZTOF KRA WEL 
SZYMON LE$NIAK 

oraz trupa komediantów 

I 
I 

ł 

Inscenizacja i reżyseria 

MOHAMED HANAA METWAI.J 

Współpraca reżyserska 

PARBARA LUKASZEWSKA 

Scenografia 

MAŁGORZATA TREUTLER 

Muzyka 

ADAM SLA WIŃSKI 

Choreografia 

KRYSTYNA UNGEHEUER-MIETELSKA 

Opracowanie muzyczne 

GRAŻYNA KUKLIŃSKA 

Przygotownnie gimnastyczne 

TADEUSZ CIMOSZUK 

Praca n.ad s lowe:n 

LUCJA ŻABNECKA 

ECek-ty Iluzjonistyczne 

ARKADIUSZ WĄSOWICZ 
MALGORZATA ANDRZEJAK, KRYSTYNA KACPROWICZ, BARBARA 
J.UKASZEWSKA, HANNA RAJEWSKA, SZYMON LESNIAK, MAREK 
MOROZ, WIESLAW RAJEWSK I, ANDRZE.J REDWANS 

Ruch sceniczny i układ pojedynków 

RYSZARD OLESIŃSKI 

SEZON 1985.'86 

Inspicjent 

DARIUSZ BOR2YSZKOWSK1 

Su!ler 

KRYSTYNA 1.'ABORSKA 

15' 
PREMIERA LUTY 1986 DUŻA SCENA 



lepiej przeprowadzoną akcj-. i więcej zdrowego sensu niż ko
medie ,uczone'. 
Zauważyłem, że najbardziej podobało się w mojej sztuce 

nagromadzenie i spi<;;trzenie wypadków. Skorzystałem z tego 
odkrycia i w piętnaście dni później dostarczyłem nastc;;pną ko
mediQ tego samego typu i o wiele b galszą w sytuacje i wy
padki dałem jej zaś tytuł Krytyczna noc albo Sto cztery prz·y
gody jednej nocy. 

Sztuczkę t~ można by nazwać próbą aktorów, gdyż byla ona 
tak zawiła i subtelni opr cowan że tylko wtaśnie ci świetni 
aktorzy. którym j ą powierzyłem, mogli ją wykonać w sposób 
Lak ccln ' i z taką lekkością. 
Przekonałem się o tym w cztery lata później. Bmvilem w 

Pizie "\V Toskanii. Jakaś miejscowa b·upa odważyła siQ na wy
konanie le.i sztuki pra nąc mi si pl·zyp dobać. Nazajutrz w 
kc wiarni nad brzegiem Arno usłyszał m. jak mówiono: Chroń 
mnie Boże od bólu zębów i od stu czterech przygód. 

Dowodzi to. że reputacja autom zuleży cze; to d wykonania 
aktorskiego. Nic należy ukrywuć tej prnwdy. Jesteśmy po
trzebni jedni drugim, powinniśmy ię kochać, powinniśmy sza
nnwaC: si wzajemnie, ervalis i;ernandis. 

Oto doszedłem do roku 1787, który jest o iemdz iesiątym rn
kiem mojego życia i na którym przerwę bie moich pamiętni
ków. 

Oto moje osiemdziesiąt lat w pełni ukończone, moja praca 
również. Pro pekt zostal rozeslany. Subskrypcja przeszła hi.o
je oczekiwania, a rysun k mojego portretu je t już wyko
nany. (.„) 

Nikt nie oskarży mnie o próżność lub zarozumialstwo, jcsli 
0.;mielam siQ liczyć na j akiś prom ień laski dla mych pamięt-
1 ~ ików, albowiem gdybym sądzi.I, że siQ ab olutnie nie spodo
bają. nic zadawałbym sobie tyle trudu, a jeśli w dobrych i 
złych rz~zac_h, które mówi sam o sobie, szala przechyli siQ 
nu knrzyś(: dobrych, zawdzi~czam to raczej natul'ze niż wy
rnzumowaniu. 

Cały lrud, jaki włożyłem w tworz ni moich sztuk to aby 
nie zepsuć natury a cala staranność, jaką rozwinął m w mych 
pamiętnikach - aby mówić wytącznic prawdQ. 

Krytyka moich sztuk mogłaby mieć na celu skorygowanie i 
udoskonalenie komedii. Krytyka mych pam iętników nic wnie
sie a ic korzystnego dla literatury. 

Jeśli znalazłby się jednak pisarz, który zapragnąłby zająć 
ie; mną tylko po to, aby mi sprawie przykrość traci swój 

czas. J st m spokoj ny od urodzen iu. Zawsze uminl m zacho
wać zimną k1·ew w moim wi ku czytam malo i czytam jedy
nie książki wes le . 

. Culdon!, PamLętnikl, Prze!. M. Rzcplń ka. Warszawo LD5U. 
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AFIRMACJA TEGO 

CO LUDZKIE 

Strehler o Goldonim 

Brecht i Goldoni są stale w centrum moich poszukiwań tea
tralnych. Przez swój stosunek do współczesnego im społeczeń
stwa, przez sens, jakiego nabrał ich teatr wobec problemów 
stawianych przez epokę, stanowią oni dla mnie rodzaj punktu 
wyjścia i punktu dojścia, początek i koniec. 

• 

Myślą przewodnią moich poszukiwań jest przekonanie że w 
wielkich momentach historii teatru (które zazębiają się ;awsze 
z wielkimi momentami Historii) gdy ma on dawać świadect
wo nowym Lrcściom politycznym i społecznym, ta nowa świa
doi:ność i wynikające z niej narodziny nowego humanizmu znaj
~uJą w realizmie swój najwłaściwszy i najbardziej naturalny 
1ęzyk. Lecz ten realistyczny język nie jest „jedyny". Przeciw
ni7, ~?że on, w zależności od zachodzących sytuacji, przybie
rac rozne sformułowania i kształty formalne. 

• 
Łączy ich coś, co przekracza granice kanonu estetycznego 

cz'f. styli?tY?znego: autentyczna, głęboka ciekawość i umiejęt
nosc „rob1e01a teatru" - związana ze zróżnicowaną rzeczvwistoś
?ią życia, jakie toczy się wokół nich - i pojmowanie ;,teatru" 
Jako miejsca dynamiki historycznej z postaciami calkowicie 
lud_z~imi i ty~ sam~m wewnętrznie bogatymi, pełnymi sprzecz
no~c~, praw:dz1wym1. Postaciami, które stanowią dla publicz
nosc1 rodzaJ abstrakcyjnego modelu życia i związku ze swoimi. 
1?li~nimi w lej cząsteczce histol'ii, w której każdemu dane jesl 
zyc. 

To ta sztuka, ta wizja sztuki, jest dziedzictwem naszych eu
ropej~k!ch przemian i staje sir; mimo wszystko, rzeczą coraz 
bardzie) wspólną. Do tego musimy dążyć: sztuka ludzka w 
c;:o1:az. bardziej ludzkim, bardziej sprawiedliwym i solidarnym 
sw1ec1e. 

• 
Historia reform, jakich Goldoni i Brecht - w ramach mo

dalności im charakterystycznych i zgodnych z okresem histo-
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i ·ycznym - do~onali w teatrze, nie jest niczym innym, jak 
żmudnym potwierdzeniem odnowionego realizmu, powrotem do 
pojęcia „ typowości". 

• 
1 Goldoni odziera maski z kostiumów i znajduje ich odpowied

nik w społecznej rzeczywistości swoich czasów i z Arlekina 
<:zyni już nie abstrakcyjnego sługę w ogóle, lecz szczególnego 
sługę lub też typowego sługę swoich czasów, a z Pantalona -
nie kupca w ogóle, ale określonego kupca z konkretnym imie
niem i nazwiskiem. 

• 
Goldoni osiąga niewiarygodną dla mnie doskonałość kon

strukcji. I to posługując się najprostszym sposobem: opowia
dając historię jako następstwo zdarzeń, których nie przedsta
wia ani nie nawarstwia, lecz ukazuje jedno po drugim, zgod
nie z ich naturalną logiką, z odpowiednimi konsekwencjami i 
rezultatami. Jedna scena przechodzi w drugą, ta zaś w jeszcze 
jedną, zgodnie z upływem czasu, nieustannie, bez przerw. Gol
doni w 'pewnym momencie zatrzymuje przepływ akcji i czasu, 
gdyż dość już się wydarzyło, lecz z powodzeniem mógłby poz
wolić, aby historia toczyła się dalej, aby przeminęła następna 
noc, wstal nowy dzień, spadł deszcz lub świeciło słońce, aby 
po księżycowej nocy nastal świt, by rozległ się śmiech i poja
wiły się łzy, krzyki i skargi, miłość i małżeństwo, narodziny 
i śmierć. Slowem, mógłby ciągnąć niezwykle płynną i niespo
kojną opowieść, w której nieustanne „awantury", ciągłe zży
manie się z powodu byle głupstwa, wydają się stanowić głów
ną troskę postaci całą prawdę ich życia. 

• 
Bez przywiązywania zbyt dramatycznej wagi do wydarzeń, 

bez próby przekształcenia ich w samodzielne wątki, pozwolić, 
aby nastąpiło to co powinno i może nastąpić: aby śmiech ro
dził się tam, gdzie (i kiedy) powinien się rodzić, przypadkiem; 
podobnie czułość i wszystko inne. I aby pod koniec wszystko 
przeminęło, jak cień następuje po słońcu, a słońce po cieniu i 
znów cień, by nazajutrz rozpocząć wędrówkę w innej kolej
ności. Aby komedia ludzka zamarła nagle w zaimprowizowanej 
zabawie i trwała tak w zawieszeniu, bez rzeczywistego rozwią
zania, bez ostatecznego zakończenia„. I aby widz mógł dopiero 
później zanalizować troski tego malego świata, tak s2czególne
go, tak zamkniętego w swoich psychologicznych i historycznych 
wymiarach, choć może tak bardzo otwartego na wielki schemat 
życia. 

G. Strehler, o teatT dla lud%1, Warszawa 1982. Fragmenty tu przytoczone Po
chodzą z dwóch artykułów: Brecht 11 Goldont oraz ,,Awantura w Chloggl" Got
dontego. 
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Bru·bara La ocka 

OL KlE PEREGRYNACJE 

ARLEKINA I 
Były wcale nie małe. Gościł u nas Arlekin w.i1z z nieodłącznym 

Pantalonem, Dotlorem. Kapitanem. jakąś wiotk<1 Cyntią i usychajqcym 
z milo~ci Ottawicm czy Flawiem niejednokrotnie I cieszył polskiego 
widza. Nieraz się z nim zaprzyjuźn lal. 

Bywał na Zamku warszaw kim za panowania Windy. I wa IV, który 
swój t 'atr założony w 163.:; roku poświ~cil c:o prawda operze. Ale leż 
i Arle.l<inowi chęlPiC' udLielał gościny. 

Nieraz polscr teatromani tak uluadali Lr:r;y . wolch curopej~kicb po
<.J róży, by móc sic; spotkać z ulubionymi aktoi·ami któregoś zespołu 
komedii dell'urle. W:irócl zapewe licznych r.el6w, jnkim miały służyć 
podróż"t" do Wioch Jana Zamoyski<'~<> ,.Sobiepana··. było także ~potknnic 
z glosnym wenec kim Truffaldinem, Cllrlo Palmą, i jego kompanami. 
Tylkn że wio c' ;11i:tCJrzy wc;<lrowali ciągle od miasta do mini.ta w po
szukiwaniu ławy, widzów i godziwego zarobku. I spotkanie dostojnego 
Polaka z komedianlnm1 trzeba było specjalnie uiożyć . „Gd •bym uchybił 
powlnno ·ci Waszej Ekscelencji - pisał Carlo Palma w li'cie do Za
moyskiego z 25 września 1650 r ku - łusznie należ:.ltby nu się tytul 
nicwd:i:i cznika. Dlateg'l by naprawić mój błąd w stosunku do kogoś, 
komu 1ylc zawdzi czum, ktaniam się pokornie z.awiadamiając Waszą 
Lksce!encję że znajcizie mnie w Wenecji w stancji [te:.itru] San Luca 
grającego lcomedie z kompanią ( ... ) · pozostaję jedynie, by po przyje-.ldzie 
do tego mi stu Wasza E.kscehmcja zaszczycił m11i • swoją obecnością, 
n ~otowi jesteśmy sł użyć Jej, na ile pozwol;i nosze słabe iły.'· 
Cz.v spotlrnll się on jego kompani i Znmoysl· l wkrótce po napisaniu 
I ·go listu, czy par lub nawet kilkanaście miesięcy później - nie wia
domo. Może ·występowali w weneckiej rezydencji pohkiego magnata'! 
A może po skończonym przedstawieniu nocą snuli projekty występów 
eulego zespołu w Polsce, w rodowej . iedzibie Sobiepana - Zamościu. 

W prze zło dwa latn póżniej, 30 kwietnia 1652 roku - Palmn znów 
wy tasował list do :w go mo:lnego zm.jomegc, żeby nie powiedzieć 
przyja iela. ..Zgodnie z rozkazani m Waszej Ekscelencji posyłam w za
h1czeniu spis lrnmpanii k mików, w "ród których ju si znajduję w kom
p;.nii Najjaśniejszego (Księciu! Mantui; a z częto grnć tu. w Parmie 
ku wielkiej s:1ty!IDLkcj1 tulej zego P. na, jakkolwiek nie jest to jego 
kc;mpuni:.i. O czym donoszc; Waszej Ekscelencji czyniąc zadość powin
ności uniżonych choć n iezgodnych lecz pełnych affoklu !;}użb moich. 
L ... J .Juk :i. bv to by lu la ·k;i od Boga, gd bv mi było dane otrzymać 
chociażby słowo od Waszej Ekscelencji, a j szcz, większa. gdyby towa
rzyszyło mu J ·J lak dla mnie cenne zlcci;:nic. I pnysi~gam . że byłbym 
wówczas szczę~liwv mog1c przelać własną kre\ za Waszą Ekscelencję. 
Po. yłam ninicjszv list ponownie do Pana Mor.v na pewny adres, na 
który blngam Wu zą Eks-::elencję przy lan ie odpowiedzi z poleceniem 
dm· czenia mi jej. [ ... ) Przypominając Waszej Ekscelencji moje naj
ni:Gszc usłu"i skl:1dam moje uszanowanie.'' Już sama ltenfidencja pol
skiego magnalu z włoskim Truiraldinem zasługuj e l1a podniesienie 
• :i.e 1 dzięki niej komedia dell'urte rtala się Polakom siedemna:>tego 
wieku bliż za i lepiej znanu - to o obna, nic mniej ważnu sprawa. 

14 

Bywali włoscy aktot1.y w Polsce 7.ll Jana SCibic kicgn na zczególne 
- zdaje się - życzenie Marysieńki. Ale rojno niema! od nich było 
w Warszawie dopiero za panowania Sasów. W l698 roku - w rok po 
koron< cji na Wawelu Augusta II na króla Polski - 7.nów pojawili się 
w teatr-re na Zamku warszawskim. Kierownik.iem trupy b}1ł wybitny 

oviello, Genm1ro Sacco. Szcze ólne jednak wyróżnierue polli:nlo Me-~
'-etina, Angelo Con. tantiniego. Został dworzaninem królewskim. Wkrótl" 
August n powierzył mu orgnniwcj~ teatru nadworne:,?o. To jemu za
\'tcizięcznj::i. aktorzy najpierw cudzoziemscy, a za St ·mislnwa Augu ta 
Pcniatowskiego i polscy. pierwsze ustalenia praw i obowiązków pra
cowników sccnv. 

ujświetni j ze· dln Włochów sezon)· w P ol ce dopiero jednnk n d
chod:tily. Oto !\ l"Zcrwcu 1748 'roku zjechał z Drezna do Warszuwr 
August lll. Wraz z nim byli aktorzy kom dii d ll"arte. Od 3 sil!rpnia 
mieli już do cly pozycji salę leat.ralną w tak zw nej Opcralni. Ale 
gr,\"Wali w różnych miejscach. 29 sierpnia z okazji urodzin elektoroweJ 
bawur ki j „po obiedzie m1 sali wielki j ,.._. ogrodzie pałacowym repre
Zl!n owuna była k medyja wioska, na której króle two ichmosć państwo 
nasi milo'ciwi w y tencyi ichmosciów pun ·w senatorów, mlnislrów 
statu i dam lu przylomnych adcra1it." 

W tydzie1'1 póiniej podc-&ns gali z okazji ur dziin ~ólQWTir db.y~a się 
premiera Dwóch bliźniaków z Wenecji. Goldoniego. Od 1eJ chwili ko
media litera ka f. wl ka. erudi.ta zwana pióra zarówno sl.vnne„o Goldo
niego jak i cał.ldem wówcza popularnego. a. dopiero póhniej z.apomnla
neg Canmchiego pr.r.eplolała • ię z Lypowymi ·cana riu ·z.ami w ·tylu 
dell"nrle. I Lak w • tycr.niu 1749 roku co '.ktlk.a 'dni odb ,...vala się uro
C'f.1·s t.ość teatralna: ·. m go - Colombina maga. dz!esiate<' - Le 
aleorezze in ca ·a d'Arlecltino per la 11a ·cita dt>l suo primoge Lito, 
piętnastego - Pantalone speciaLe. Kurier P i z tegoż 15 . tyc;m.la 
d no:;il: „U dworu pewnymi dnia.mi bywają komedyje i qpery. ktorym 
króle.si.w ichmo'ć państwo nasi mil Cl\Vi in frequC'ntia. ichmo ci.ów 
panów n tm·ów. mini Lrów, ma~natum i .innych . ób distinctiO'ris 
status obojej płci adesse zwykli, które tei do wyjaz.du pariskiego 
continuari być ma.' ' IstoLnie, byto ccm.am1ari.: Arlechino sicarlo, Pan
talone ge/oso, Colombina ortolana. 

Sezon 1748140 choć wspartiaJy nic dorówna! późniejszemu. Bo olo na 
Teatrum K r(1lewskim w Warszawie wystąpil w 1754 roku sam Cesare 
D'Arb s, aktor komediowy n ajprz<:>dniejszy. Jego nazwisko powtar'lala 
z zachwyceniem całe. teatralna Eur1ma. Odtwarz1l postać Pantalona. 
Zr śnięlv bvł :z jego mnską wydawało ię nierozerwalnie. Aż st:tla się 
rzecz niezwyl•la. Bvł pierwsz 'tn, który ·wychcdząc n scenę odważył 
si~ zdjąć mask Zrobił to dln wego najwięk zego przyjaciela, Carlo 
Goldoniego. Al · też i otrlymal od pisarza wspaniale podarunki 
świetne role w jego literackich już komedlr.ch. To jemu przecież po
~wlęcil Goldoni ~wego Sluoę dw6c11 panów. 

W W ars:w.wi D'Arbes grał 7..arÓWno w typowej je>zc7.e kamecl.il 
dc.:ll'nrte. żeby p1-~wołać Mę.:a umartwionego niedowiarstwem żony 
suiojcj, Taberyna ogrodnika.. Utarczkę Gardelina. i Arlekina w ma
tactwach . .iak l w komediach G o.Ld niego. Przypu=a.J.ny portret tego 
aktora stworzy niedługo Franciszek Bohomolec w komedii Arlekin na 
świat urażonu. 

I f ak ol odchodzą w pr1c:;Lło ··ć Arl 'kin, Pantalone, Dottore i innl 
kompan i wolni. sw bodni, nie sp tan; tekslem ułożonym przez pisarza. 
Ale długo jeszcze i:yć będą postaci spod tego samego nieba wloskiego 
pochodząct.!, podobnym rodzajem żartu się posługujące. Wcale nie mniej 
cieszące sw_ eh widzów każclego wieczora . podczas którego odgry\\·ano 
którąś z komedii C:.irlo Goldoniego. Ale to już zupełnie inny temat. 
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to nie tylko pl·acowity przyczynek do dziejów teatru w Białymstoku. 
To także kartka z czyjegoś pamiętnika, fragment lislu, notatka prasowa, 
informacja z dawnego, może 11awet nie całkiem pewnego opracowania 
(którą koniecznie komentarzem trzeba opatrzeć). Jednym słowem PRO 
DOMO MEA to przyczynek do dziejów tutejszej sceny, dziej w z pew
nością równic bogatych, co i burwnych. Tej barwy także nie wolno 
zagubić. Inaczej historia stanie się równie dostojna, co i jałowa. Mamy 
nadzieję, że pewna ilość tych luźn~h kartek złoży się w przyszłości 
na rys historyczny teatru białostockiego. I pokaże coś jeszcze więcej : 
to, co wspóllworzyto kulturę na tych ziemiach . 

• 
Od połowy XVIII wieku istniał tu teatr, al nie polski. 

W imieniny Jana Branickiego Hetmana, w czasie odwiedzin 
Nuncjusza papieskiego grano operę w teatrze urzędowym 
w cieplavni zamkowej. Comparsi, Włoch z Rosji wracający 
śpiewał buffo tenorem, towarzyszyła mu młoda Polka nie umie
jąca po włosku. Poczem grano komedię Destouche'a Dobosz 
nocny. Grały panny z fraucymeru Hetmanowej, które lubo nie 
umiały po francusku, oddały role w tym języku bardzo do
kładnie. Dziwił się temu Kotzebue, świadek naoczny tego wi
dowiska. 

Teatr Branickiego upadl z upadkiem kraju. Zrestaurowano 
scenę w r. 1808 w ciągu dnj dziesięciu i otwarto teaLr dla 
kompanii Bogusławskiego, którego wezwał senator Theil na 
obchód uroczystości utworzenia guberni nowo wcielonej . Bo
gusławski sprawił przystawy i dziesięć dekoracji, zaś maszy
nerie poprawiono. Była tam śliczna zasłona przodowa pędzla 
Miresa pochodząca z czasów Branickiego. Trzynaście widowisk, 
które dal od 18 do 30 września 1808 r„ przyniosły mu znaczny 
dochód. 

Po Bogusławskim zjeżdżały tu pomniejsze kompanie. W r. 
1854 rozkwaterowano załogą pułk gwardii pieszej, to wywołało 
ruch balowy i teatrów amatorskich, a nawet pojawiła się na 
lato kompania z Wilna. Byl to rok huczny i rozrywkowy, na
stępne dwa były spokojniejsze. 

T ekst tu podany pochodzi z: K. Estreicher. Teatra w Polsce, Warszawa 1953, 
t. T, s. cH-48. Wiele ln!orm11cjl wymaga j eszcze sprawdzenia, a nnde wszystko 
poszerzenia. P ewna jest natomiast lntonnacja ll!ljwatnieJsza - o pobycie w 
BllllYmstol>u. Wojciecha Bogusławskiego. 

Kiuownicy pracowni: 

K1 rown1k techniczny 

MlROSLAW CYBULKO 

Główny brygad1 r 

J ÓZEF K LIM 

Brygadi r sceny 

J ANUSZ WITOWSKI 

kr:rni cklej dnm idc:J - Marta Brol. icrnwiecklej m«i;: kk - Mle~zy ta" N ·w . 
stolarskiej - J urzy Rybnik. !ryzj rsko-peruknrskl J - A.·,-1ontna Pawiur?uk. 
• 1Lk rryc7-nt!J - Zdztslaw Tomaszewski, akU.~!ycznc·j - ini. Len~k KnllSZC\\ !<l<I. 



R·.dakcja programu 

BARBARA LA OCKA 

Oprac.:owanie graficzne· 

IWONNA BOROWlK 

Wyd}\\" T .,„, Dr!lin ll)'C n. 111 \ W•:i:1t-rk1 (,a ·n1 tok 
l'L'n.1 30 li 
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