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Al tum 
Turandot 

Selima 

Adel ma 

Skiryna 

Timur 

Ka laf 
Barach 
famacl 
Pantalon 
Tartalia 
Truialdino 
Brigclla 
Kat 
•Vfurz' n; 

Uczeni '' piśmie 

O S O B Y 

EDWARD RĄCZKOWSKI 
MARIA GDOWSKA 
ADELA ZGRZYBŁOWSKA 
~VANDA SWARYCZEWSKA 
ALINA ŻUBRÓWNA 
WANDA UZIEMBŁO 
HENRYKA JEDRZEJEWSKA 
MARIA CTCHOCKA 
DANUTA LIPINSKA 
TANISŁAW MARECKI 

ANTONI BARTNICKI 
WITOLD PYRKOSZ 
JERZY PRZYBYLSKI 
IZABELLA OLSZEWSKA 
EDW / RD SKARGA 
MICHAL LEKSZYCKI 
'lC ZISLl\ W LEŚNIAK 

TADEUSZ SZA TECKI 
FRANCISZEK PIECZKA 
JAN !vTl\CZKA 
FERDYNAND MATYSIK 
ANTONI BARTNICKI 

TANISLA W MARECKI 
JERZY GOLINSKI 
TADEUSZ JURASZ 
RYSZARD KOT AS 
.JAN BRZEZIN. Kl 

Wojsk" Brn~clli .TAN BHZEZINS~<l 
MACIF.J NOWAKOWSKI 

Kobiclv MAIUA GDOWSKA 
ze świty Turandot: WANDA SWARYCZEWSK \ 

In~ccnizacja . reżvsci·ia : 

&c>nografia: 
Muzyka· 

WAND,\ UZIEMRLU 
MARI A CICHOCKA 
JANINA GRUDNIEWICZ 
ADFIA ZGRZYBLOWSKA 
ALlNA ŻUBHOWNA 
HE:'-J HYKA JĘDR.7.F.TEWSKA 

DANUT A LIPlNSKA 
K. SF:USZ NKA i .T. KRASOWSKI 
JÓZEF SZAJNA 
STANISŁAW SKROWACZEWSKI 

Asystent reżysera TADEUSZ SZANIECKI 

Inspicjent J N BRZEZINSKI 

Sufler ALICJA WOŻ IAK 

Kierownil< techniczny .J()ZEF DUVALE 

Ki r . prac. krawieckie i ZDZISŁAWA GAJDECZKO 

Kier. prac. slolar;;kicj LUDWIK KOSOWSKI 

Kier. prac. perukarskiej HENRYK .TARGOSZ 

Oświellenic TADEUSZ KUBIŚ 

Iładioakustyka IIliBERT BREGl'LA 

Prace ma lar. kic MARIAN GARLICKI 

i modc>latorskic \VLADYSł,AW GRABOWSKI 
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O TURANDOT, ACH TURANDOT 



OBRAZ II 



SELIMA - ALINA ZUBRÓWNA, ADELMA - HENRYKA JĘDRZl!.JOWSKA . TURANDOT - MARIA GDOWSKA, 
BARACH - JERZY PRZYBYLSKI. TIMUR - ANTONI BARTNICKI 
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"'ELlM. - WANDA SWARYCZEWSK.-\ . ADELMA - WANDA UZII.\lBŁO 

AL TUM - EDWARD RĄCZKOWSKI 



SZKIC SCENOGRAFICZNY JÓZEFA ZAJNY DO OBRAZU 4 (SYPIALNIA K ALAFA) 



TURANDOT - MARIA GDOWSKA SKIRYNA - MARIA CICHOCKA 

KALAF - WITOLD PYRKOSZ 



Z PROLOGU : .. .. A OTO TIMUR, ASTRACHANU CAR, W ŻYCIU ZWIE SIE PAN MARECKI. .. ". BRIGELLA - TADEl SZ 

SZANJECKI. TRUFALDINO - ZDZISŁAW LESNIAK. PANTALON -·EDWARD SKARGA. TARTALIA - MICHAŁ LEKSZYCKI 



:1BRAZ 1. KALAJ' - WITOLD PYRKOSZ. BARACH - JERZY PRZYBYLSKI 



C LO GOZZI 

1720-1808 

Ku:dv w przededniu Wielkiej Rewoluji Francuskiej 
\Ven~ja pr-1.eżywa narodziny realistycznej komedii 
Carlo Goldoniego, przeciwstawiającej się zaskr1.epłej 
1 sta r1.ejąccj się komedii dcll'arte i niedorzecznym 
i patetycznym utworom ks. Chiari, na arenie walk 
literackich i teatralnych epoki pojawia się zubożały 
ury tokrata Carlo Go1..zi. W ulotnych pismach saty
rycznych G<>zzi występuje z miejsca przeciwko oby
dwu obozom literackim, Chiaristów i G<>ldonistów, 
których polemiki roznamiętniły Wenecję. Zwalcza 
księdza Chiarę za wulgarność, nonsens, tani uliczny 
patos i tandetę literacką. potępia Goldoniego za ni
s1.czcnie narodowych tradycji teatru ludowego komedii 
dcll'arle. Gdy drob:i.~ formy satyryczne stają się bro
nic1 zbyt słabą w walce, Gozzi postanawia zmierzyć 
_ię z przeciwnikami na deskach scenicznych. 

W ten sposób narodziło się jedenaście uroczych 
baśni drć'matycznych. które odrodziły ludowe formy 
z:imicrającego teatru włoskiego: „Miłość do trzech 
r cmaranczy" (1762), „Knik" (1761), „Król - jeleń" 
(1762), „Kobieta - wąż" (1762) .,Szczęśliwi żebracy" 
(1764), „Błękitny potwór" (1764) . . Piękny ptaszek zie
lono - pióry" (1766), „Zeim król duchów" (1765). 
W utworach tych stworzył Gozzi swój własny świat 
fantastycznej bajki, stojącej poza granicami czasu 
i miejsca. łączącej elementy ostrej aktualnej satyry 
z tradycjami romantycznej i heroi - komicznej poezji 
włoskiej . moty·wy wschodnie z rodzimą komedią 
dell'arle. I nagle stała się rzecz niespodziewana -
zamierające już maski tradycyjnych figur komedii 
dell'artc (Pantalona, Truialdina, Brigelli i Tartalii) 
wprowadzone w świat pięknej i mądrej bajki wschod
n ·ej - ożyły i znalazły źródło i racje nowego istnie
nia ku radości włoskie~o plebsu, a bogata. czarodziej
!<ka fanta tyku ludowe.i baśni 7,ajaśniala blaskiem tak 
silnym, że zwycięstwo nowego rodzaju dramatycz
nego stało się nieuniknione. 

Wvśmiany l<siądz Chiari umilkł w opustoszałej sali 
a Goldomini wywędrował do Paryża . Na placu walki 
pozostał Gozzl ze swą czarodziejską. mieniącą się 
w:zystkimi barwami baśni ludowej mądrości gro
teską dramatyczną. I dziś pozostała żywa jego twór
C'1.ość, która dzięki swym ludowym źródłom, mądra 
i piękna, służyć powinna także ludziom naszej epoki 
dla której nic co wartościowe i cenne w dziedzictwie 
kultury światowej nie powinno być obce. 

J. G. 

W podaniach i bajkach wszystkich narodów spoty
kamy prastary wątek opiewający piękną księżni~ę, 
która nie chce wyjść za mąż, stawiając swoim zalot
nikom trudne i grożące śmiercią przeszkody. Ten kto 
je przezwycięży a na to trzeba rozumu, bystrości, szla
chetności i odwagi zdobędzie rękę zdumionej i wdzięcz
nej dziewczyny. 

Tyle mówią legendy w swoich rozlicznych a prze
cież powtarzających się zawsze odmianach I taki jest 
też motyw jednej z najpiękniejszych wschodnich ba
śni, wykorzystanych przez Petis'a i de Sage'a w zbio
rze baśni „Z tysiąca i jednego dnia" o chińskiej 
księżniczce Turandot. 

Pierwsze wystawiente „Księżniczki Turandot" od
było się 22 stycznia 1762 roku w Wenecji i przyjęte 
zostało nie tylko przez aktorów komedii dell'arte ale 
przez całą ludową widownię - jako manifestacja ku 
czci narodowej sztuki włoskiej . Oburzony Goldoni 
opuścił ojczyznę i nigdy już do niej n ie wrócil. Ucichły 
też głosy zwolenników ks. Chiarii . Tak wielki był 
triumf wielbiciela tradycji, fantazji, rycerskości 
i piękna - Carlo Gozziego. 

Lecz dziwnym zbiegiem okoliczności dość szybko 
zapomniano w•?: Włoszech o nieprzejednanym obrońcy 
Rarodowych tradycji Carlo Gozzim. Natomiast odkryli 
go obcy; przede wszystkim romantyzm niemiecki, 
który uznał go za swego poprzednika. 

W Niemczech spopularyzował Turandot Fryderyk 
Schiller, na scenę weimarską wprowadził ją G<>ethe. 
Tieck i Schlegelowie chwalili Gozziego za mieszanie 
rodzajów literackich, oddanie prymatu grotesce i p0-
etyckiej fantazji, Hoffmann. Wagner, Schoppenhauer -
uznali go za źródło inspiracji romantycmej w poezji 
i muzyce, a Karol Nordier, pani de Steall i Paweł Mus
seet - mówili o nim z entuzjazmem. W roku 1777 



.,Turondot" weszła na scenę wiedeńskiego Burg 
Teatru, w roku 1802 w wersji schillerowskiej na cenę 
weimarską. Zyskała sobie tak dużą popularność w ca
łej Europie, że staje się źródłem natchnień kompozyto
rów i teatrów. Weber pisze na jej temat uwerturę, 
Puccini znakomitą operę, w roku 1925 inscenizuje 
„Turandot" teatr marionetek Kralika. w roku 192ti 
scena Reinchardta w Berlin 'e i Salzburgu. W Związku 
Radzieckim genialny uczeń K. S. Stanisławskiego 
Wachtangow tworzy wspaniałą inscenizację „Turandot", 
która do dziś uchodzi za arcydzieło radzieckiego teatru. 
W Polsce piękną bajkę Gozziego wystawił teatr im. 
J . Słowackiego w Krakowie 29 października 1927 r. 
w reżyserii i Inscenizacji Zygmunta Nowakowsldeio 
w przekładzie Emila ZeiadłowiC7a. 

J. G . 
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