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. DWÓCH 
. PAllÓI 

komedia w 3 aktach 

przekład · 

z o fi a 
iachimecka · 



Reżyseria: Krystyna Skuszanka 

Scenografia: Liliana Jankowska 

Antoni ToUa 

(Scenografowie Teatru Im. 2:eromskiego w Kielcach) 

Opracowanie muzyczne: Józef Bok 

Opracowanie choreograficzne: Henryk Duda 

AKTORZY: 

Pantalon Edward Rączkowski 

Klaryssa (Jego córka) Wanda Swaryczewska 

Doktór Lombardi Michał Lekszycki • 
Sylwiusz (Jego syn) Lech Komarnicki 

Beatrycze z Turynu Wanda Uzlembło 

Florindo Aretusl 
z Turynu Władysław Pawłowicz 

Brighella oberźysta ,,, 
Smeraldina (pokojówka 
Klaryssy) Maria Gdowska 

Truffaldino 

Dwaj posługacze 

Wojciech Rajewski 

Ryszard Kotu 
Witold Pyrkosz 

Kierownik literacki Józef Gruda 

Asy s Ie n t scen ogr a fa Marian G a r I i c k i 



CARLO GOLDONI 

Gdybyście chcieli poznać Weneclę 

lei uroczych i pełnych swady miesz
kańców w epoce poprzedzającel wiel
ką rewolucję burtuazylną, nie potrze
bujecie sięgać do starych sztychów, 
pamiętników czy uczonych historii oby
czajów. Wystarczy otworzyć jedną z ko
medii wielkiego reformatora wlosklego 
teatru Carlo Coldonieto (1707- 1793) 
i od razu znajdziecie się w pięknym 
miełcie gondoli I lagun. Wielki to 
bowiem pisarz. Wolter chwali! go za 
realizm, Stendhal za stworzenie łwiet

nel mieszczańskiej komed:i. Zwalczali 
go aktorzy starzejącej się Komedii 
del' Arte, za to, te usiłował ją uszla
chetnić dobrą literaturą, nienawidził 

~o autor n·edorzecznych i grafomań

skich sztuk ks. Chiarl; zwyciężył go 
twórca fantastycznych balek Carlo 
Gozzl. 

Zał lud wenecki po prostu kochał 
Goldoniego, za dowcip, za szlact.etne 
moralizowanie, za miłołć ojczystego 
kraju, wreszcie za bystre I krytyczne 
spojrzenie jakim ogarniał wszystkie 
warstwy społeczne - będąc wierny 
tylko jednej. 

Goldoni byl gorącym rzecznikiem ha
sel oświecenia. Wierzył, te pokazując 
na scenie wady i przywary społeczne 
przyczyni się do Ich unicestwienia. Czy 
odrodzi! stary porządek na pół feudał· 
nych na pól burżuazyjnych Włoch? 

Chyba nie. Ale był jednym z tych, któ
rzy kpiąc ze starych klas i urządzeń' 

społecznych torowali drogę nowej li
teraturze, nowemu leirtrowi i nowym 
ideom, które niedługo polem przeo
braziły świat. Dził wiele jego komedii 

utr11clło swol11 moc połemlcznę I sens 
społeczny. Ale są arcydzieła, które od 
2 wieków nie schodzą ze scen wszyst
kich teatrów łwiala. Zapamiętajcie Ich 
tytuły. To „Mirandol"na", „Sprytna 
wdówka", „Gburowie", „Kaw·arenka 
wenecka", „Zakochani", „Sługa dwóch 
panów". Ich trełć społeczna wypłowiała 
jut dawno. Ale urok beztroskiej za
bawy karnawałowel, skrzącej się dowci
pem i urzekalącel mądrością trwa 
do dzH. 

J. G. 
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ROCZNICĘ 

URODZIN 
1707-1793 

PREMIERA 

9 MARCA 1957 



Inspicjent: lrenm Przybylska 

Kler. Techniczny: Józef Duvale 

Bryg•dler sceny: Edw„d Górski 

Kler. prac. kr•wiecklej: Feliks Kolak 

Zdzisława Gajdeczko 

Kler. prac. perukarskiej: Henryk J„gosz 

Kler. prac. stolarskiej: Ludwik Kosowski 

Ołwletlenle: Ludwik Kolanowski 

R•dlo•kustykl: Hubert lreguł• 

Pr.ce malarskie 

model•lorskie: Wladysł•w Grabowski 
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