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Wielcy "klasycy"_ Giganci kultury uważani są przez niektórych 

za bezwartościowe przeżytki Dla mnie stanowią oni ciągłość 

myśli i problematyki ludzkiej, którą należy każdorazowo odkry

wać na nowo, we współczesnym kontekście i dla współczesnych 

ludzi. Osobiście akceptuję termin "klasycy" wyłącznie w odniesie

niu do tych, którzy mimo upływu czasu wciąż pozostają obecni, 

"nieustannie uaktualniają się". 

z książki 
Giorgio Strehler, O teatr dla ludz i 
Wydawnictwa rty tyczne i Filmowe 
Warszawa 1982 

Goldoni pochodził z zamożnej elity weneckiej, był czł " ie
kie m w zechstronn ie, choć nie onwencj n alnie ykszLał o nym 
znał świaL , bo wiele podróżował, miesz al i prac a ł w różny h 
włoski h nu:to; ta h j ako adwokat, yplomalll , pisarz. Widział ten 
św i at takim jakim byt(jaki mjest) stąd jego no nko nformizm. Miał 
w ięc wrogów i to zac iekłych, zaciekłe też am L czył z njmi b je . 
Z tego powodu przechodził ciężkie kryzy y nerwowe, Z\ ła zeza 
kiedy wszystko obracało ię przeciwko niem u. Właśnie taki kryz 
i to wieloletni dręczy ł go w tym cza ie, ki edy przygo towywał do 
dru ku tekst komedii Sługa d w6chpa116w . 

Jest tot ks t dla czyt lnika ni Ila -ceny. a j uż zwła zeza ni 
dla tradycyjnego aktora k m edii dell ' arte, zył i improwizowanej. 
Tek t dla aktora gotów był s i dem I t wcześni~j, kiedy Goldoniego 
Sługę dwóch panÓHJ (porn 1 s ł przejęty od Francuzów i od Hiszpa
nów) grano w Mediolanie. Dla ksi ążkowego wydania wen ck.iego 
Goldoni przyg tował t ks t ob zerny, rozgadan , rozpadaj ący s i 
na liczne epizody , potrzebne i sen owne, I cz być maż n zbyt 
rozbudowan , czy nazbyt pedantycznie dokładne . a madto zcze
gół we. A le szł o to, aby uwydatnić w dru ku językową wirtuo
zerię au t ra komiz m kon tras tu mowy uczon j , a emfatycznej i 
m owy po, politej, a wu lgarnej· mowy sztucznej w swej p prawn -
ści i mowy naturalnej więc pdnej błędów . Ale t m ·po ob m 
uwydatniał ię inny jeszcze kontrast: p. ychoJogiczny, a nawet 
charakterologiczny, między postac iami L j kom dii , których zdra
dza sam p osób mó i nia: bądź to pro: tacki, kupiec.lci , bądź 
wykrętny i adwokacki, bądź naiw ny i zkolny. Tak wytwarza s ię 
w tej komedf komi zm kontra tu pokoleń , kontra: tu młod ci i 
starośc i i komizm k ntras tu między ludźmi niezależn mi i zależ
nymi, komizm "pana i słu g i ". 

W szystko t !doni zawarł w mieszanej m wie swego czasu 
i swego minsta: w zes tawieniu dialektu wcneckie a z włoskim 
językiem literackim . Czy da się to przenieść do poi zczyzny i to o 
dwieści lat późniejszej? 

' ) 



Tak: tworząc podobne kontrasty językowe, tyle że właściwe 
polszczyźnie naszego czasu. A więc właściwe naszej mowie co
dziennej, prowincjonalnej, i tej uczonej, literackiej, ogólnopol
skiej; tej urzędniczej i tej młodzieżowej; tej salonowej i tej cham
skiej. Tyle, że te kontrasty mowy polskiej inne są w Poznaniu, a 
inne w Krakowie, Warszawie, Białymstoku. Tekst komedii w 
tłumaczeniu może je zasugerować, takjakje sugeruje w oryginale, 
lecz lokalną trafność, a i pełnię tych komicznych kontrastów 
językowych (a wraz z nimi i wszystkich innych) na dobre wydobyć 
potrafi tylko aktor. 

I to już w pierwszej scenie, która po mistrzowsku, a zwięźle, a 
gwałtownie, zawiązuje akcję, ukazując konflikt, przedstawia po
stacie i uzmysławia od razu, skąd się bierze komizm tej intrygi 
scenicznej. I z jakim światem mamy tu do czynienia. 

Widz powinien natychmiast pojąć, iż rzecz jest o tym, jak w 
Wenecji skorzystać i zarobić na śmierci pewnego młodego kupca, 
zamordowanego w Turynie ( 400 km w linii prostej). I że skorzy
stać chce każdy, kto wychodzi na scenę tej komedii: świadomie i 
bezpośrednio, lub nie - ale każdy. Na tym właśnie polega mi
strzostwo komediopisarza. 

Ale na tym też polega moralno.'ć świat a, który on przedstawia. 
Bo oto: rodzona siostra zamordowanego chce jak najspieszniej 
wyjść za mąż za jego zabójcę, a i on tego chce, bo po to zabił, a 
zaś narzeczona zamordowanego chce w podobny sposób skorzy
stać z jego śmierci i jak najspieszniej wyjść za mąż za przybocz
nego kochanka, czego chce także i on, bo dziewczyna jest bogata, 
lecz przede wszystkim jego ojciec teoo pragnie, bo opłaci mu się 
związać z wpływowym, choć chamskim, ale przebogatym ojcem 
dziewczyny, który wprawdzie chciał ją wydać za zamordowanego, 
bo robił z nim dobre interesy, lecz teraz liczy na to, że wskutek tej 
śmierci wierzytelności przepadną (Turyn jest daleko), a córkę i tak 
wyda się korzystnie. Jednakże traf chce„. ale nie, nie: nie zdradzaj
my niespodzianki. 

Dość, że od chwili, kiedy ku c yna się uchyla, tkwimy oto w 
świecie interesu, gdzie jedyną wartością moralną jest zysk własny, 
gdzie panuje konkurencyjna nieufność, podstęp, oszustwo, gdzie 
wszystko jest wyrachowaniem, a śmierć i zbrodnia takim samym 
wydarzeniem, jak każde inne: ani dobrym, ani złym, pytanie tylko, 
czy można na tym jakoś skorzystać'? 

Nasze natomiast pytanie brzmi: co w tym tak śmiesznego, że 
Goldoni zrobił z tego komedię? 

Odpowiedź: jak to co? Ludzie! 

w październiku 1993 



KARNAWAŁ wenecki, o którym tyle się mówi w całej Euro

pie, jest w istocie nagromadzeniem całego szeregu zabaw, które 

wolno publicznie urządzać tylko w tym okresie, chyba żeby się 

zdarzył jakiś niezwykły powód do świętowania. Zabawy te to 

komedie, opery, kasyna (gry), balet, pochody, walki byków, po

kazy tańców na linie, marionetek, kuglarzy i błaznów. Wszystkim 

wolno wtedy chodzić w masce w biały dzień, nawet w obecności 

doży podczas obchodów urządzanych w tłusty czwartek. 

Dawniej karnawał rozpoczynał się nazajutrz po Bożym Naro

dzeniu i w ten sposób jest jeszcze oznaczany w większości nowych 

kalendarzy, ale ponjeważ zdarzało się niejednokrotnie, że korzy

stając z przywileju tego okresu przywdziewano maski, by nie 

będąc poznanym dokonać zemsty na nieprzyjaciołach, urzędnicy, 

którym podlegaj<! uroczystości i rozrywki, uznali, że ze względu 

na publiczne bezpieczeństwo należy karnawał zaczynać później ... 

Anna Szweykowska , Wenecki teatr 
modny, PWM, Kraków I 98 I 

• • • • • • • • 

Do ponad dwustu utworów przeznaczonych dla teatru, Carlo 
Goldoni dopisuje w ostatnich latach swego życia drugie tyle. 
Każdy epizod jego Pamiętników to zalążek nowego komedio-dra
matu. Ich bohater, sam Goldoni, ukrył się w nich za podwójną 
gardą swej wrażliwości i inteligencji. Człowiek, który całe swoje 
burzliwe życie poświęcił mozolnemu zdzieraniu masek z twarzy 
Pantalone, Dottore, Arlekina i Brighelli - niekwestionowanym 
ulubieńcom włoskiej publiczności - sam chętnie maski zakładał, 
pławiąc się w rozkoszach życia . Za maską naiwnego, buńczucz
nego, dobrodusznego romantyka chował się być może, powodo
wany statusem dyplomaty. 

W życiu i dziele pisarskim wspaniałomyślnie wybaczał życia.'.. 
wym grzesznikom, poskramiając ich ironią komizmu. Dla boha
tera Pamiętników uniwersytet czy adwokatura, status dyplomaty 
czy ulica rybaków i gondolierów, salony mieszczan lub arystokra
tów, progi papieskie c.zy dwór francuskiego króla- to jedynie pole 
bitew roziskrzonej fantazji i wyobraźni. Ruchliwy Paryż i karna
wałowa Wenecja były tyle samo warte, co uboga alkowa prowin
cjonalnego miasteczka włoskiego. 

Od pierwszej ucieczki- z kolegium w Rimini-będzie Goldoni 
całe życie wędrował, raz krócej, raz dłużej odpoczywając. Zapla
nowany na trzy tygodnie postój w Pizie zmieni się w trzyletni 
pobyt, spędzony na lukratywnych, adwokackich zajęciach. Qde
rwie od njch Goldoniego i zburzy jego spokój propozycja napisa
nia sztuki, którą złożył mu największy komik tamtej epoki -
Antonio Sacchi. Za nią pobiegnie chyżo na swoją "barkę kome
diantów". Takie są dzieje powstania Sługi dwóch panów. 

"Barka komediantów" wyda się Goldoniemu niegdysiejszą ar
ką Noego, która ocali jego talent, choć zburzy życie. Podobieństwo 
do arki Noego przywołuje nie ptaszki i zwierzątka, lecz aktorki i 
aktorów. Zdesperowany hałaśliwą wesołością trupy teatralnej kot 
skoczy z masztu w otchłań morską i utonie przy akompaniamencie 



szlochów histerycznej primadonny, jego właścicielki. W końcu 
jednak i ona roześmieje się, a kot zostanie zapomniany. 

Kołysząca arka - "barka komediantów" popłynie wraz z Gol
donim dalej pośród grozy i wesołości, przy dźwiękach serenad, 
zapachu spaghetti i woni wina- dolce vita! Być może, wchodząc 
do "fabryki snów" Cinecitta, inny Wielki, Federico - Czarodziej 
- Fellini dwieście lat później podobnie odczuł i zapamiętał "barkę 
komediantów" nowoczesnej epoki. 

Ta sama ojczyzna, Italia, ta sama dekadencja późnego baroku 
i schyłku dwudziestowiecza. 

Roman Kordziński 

l 
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'Dwanaście osó6, a~orów i af(t.oreRijetlensuf fer, jeden maszynista, jeden 
cfozorca magazynu, ośmiu sfu.żąc.ych, cztery pokpjówkf.1 cf wie mamkf., c!zieci 
rozmaitego wief(u, psy, kpty, mafpkf.1 papu._qi, ptakf., gofę6ie, jagniątkp -
prawdziwa arf(a 'J{pego. 

'BarK._a 6yf a bardzo obszerna, miafa wiefe przecfziafów. 'l(ażaa kpbieta 

miafa swoją nyżę z kptarami. 'Dfa mnie prz!:1fjotowano W!:JfJocf ne fóżkp w 
pob{iżu c!yref(tora. 'Wszyscy czuli się cfobrze i W!:JfJOcfnie. 

yfówny intendent pocfróży, 6ęcfąc.y zarazem f(ucharzem i szafarzem, 
zadzwoni{ w mafy cfzwoneczeRi dając S!:lffnaf efo śniadania. 'Wszyscy 
ze6rafi się w czytnś w rodzaju safonif(u, urzącfzonego pośrotf/(µ po/(fadu 
statRµ, ponad sK.!zyniami, 'UJa{izami i to6ofami. Owafny stó{ zastawiony 
6yf f(awą, lierbatą, mfekf.em, pieczywem, byfa też woda i wiw. 

Pierwsza amantf(a zażądafa 6ufi.onu. Ponieważ nie 6yfo go, wpacffa w 
furię. 'llsifowano uspokpić Ją za pomocą fifiżanf(j czekpfady. 'Byfa naj
brzydsza, fecz najbardziej wymagając.a. 

Cztery godziny siedziefiśmy przy stofe, graw na różnych instrumentach, 
wiefe śpiewano. Zachwycając.o śpiewa fa su6retf(a. Patrzyfem na nią uważ
nie, ro6i[a na mnie wie[f(_ie wrażenie. 'J{jestety! zaszed{ U'!fpadek_ ~óry 
przerwa{ mifą zabawę. Z K._fatl(j ucie/(! kpt, u[ubieniec pierwszej amantl(j. 
'Wezwafa wszystk;Jch na pomoc i zaczęta się pogoń. '](pt, zfośfiwy ja/(jego 
pani, wymyK.._af się, cfawaf sus_11, K._ryf się po zaK._amarf(ach, wreszcie, ucho
dząc. przecf pościgiem, wtfrapaf się na maszt. Pani Cfarice zro6ifo się sfabo. 
Jecfen z marynarzy wspiąf się, a6y ztfjąć kpta, ten rzuci{ się w morze i tam 
Już pozostal Jego w{aścicieff(a wpadfa 1LJ rozpacz. Chciafa poza6ijać 
wszyst/(je zwierzęta, ja/(ie tyfkp dostrzegfa, zamierzafa wrzucić swoją 
po/(pjówkę. w śfad za u/(pdianym fytl(jem, wszyscy ujęli się za po/(pjówf(ą, 
/(fótnia stafa się ogó[na. Zjawi{ się tfyre~or, śmiejąc. się i prz!:lffacfując. 
pocie.sza{ zasmuconą cfamę. 'Wreszcie roześmiafa się i ona, i taf(/(pt zostaf 
zapomniany. 

SirA 
SatY1'1'! 

~~ ·. „ 
. ' 

:Mieszczanie pawijsc!J by[i zaciekjymi wrogami studentów i potfczas 
ostatnich wa/(pcji ufoiy!l. spisel( przeciw/(p nmn. 1UdiwaWI mian.ou.1icie 
pomii;tfzy sobą. na z ebraniu że żadna z az iewczyn, ~óre przyjmuja tl siebie. 
stuaentów, nie 1110 '.e ficzyć na maf.że1istwo z obywa tefem mia ta Pawii -
azfożono tam atercfzieści poapisów. 'l.lc!iwafa ta o6iegfa wszystf;je domy; 
m.atf;j i córk;.J 1upaafy w popfocfi. i natyclimiast l(ażtfy student staf :ię. a[a 
nich. obie/(tem niebezpiecznym. 

'Wszyscy czterej moi {;_o(ecfzy Ó!Jll :dania, ie nafei.y ię zemścić. 

''Jes teś poetą. - mówili mi. - _'leśfi chcesz zemsty, posiadizsz Grorź. o wiefe 
pewni~jszą i 6arrf..z.i~jgroź11ą 11ii pisto[ety i arma ty. Jeana celne pociągnięcie 
pióra moie st-11ć się bombą miazażącągfówllego pr. . ciwnikp, a wy6uchyjej 
poranią na prawo i [ewo jego ·tron11il(dw. Oawagi, orfwagi! - K.!zyczell. 
wsz_11scy na raz . - 'Dostarczymy ci cie!(awego materia fu, 6i;dŻ.iesz pomszczo
ny, a my wraz z tobą.". (. „) 

Satyra ta musiafa ugocfz ić rfrażliwość wiefu zawycli i szanowan:;cli 
rodzin, a na llieszczęście wyposaiy fem ją w sfone tfowcipy i ry y ow _j vis 
comica, /(Lóra miafa u mnie wiefe natura{izmu., 11iewiefe sK.!or1111o:ici. 

'Dwana.frie rod.zin cfomagafo się. zemsty. Zagrażano memu zyciu, na 
szczęście zna_jaowafem się jeszcze w areszci aommuym. 7'1lie!i1 moidi 
/(p[egów obrzucono o6e(gami, 'l(oLegium Papie.s/;.fe Gyfo w stanie o&ręże
nia.J{apisano do prefek._ta.. Trzy6yf niezw focznie, pragną{ mnie ralmLJać, 
napis a{ do senatora yo Moni. 'Ten przes faf fo"'t_lf do sena tora 'Erb a Odesca[cfii. 
gubernatora Pawii. Tnterweniowmro w moj~j sprawie u arcybisk._upa, !(tory 
urfz ieM mi to1Tsury, u mar ;i.za qfzi.sllcn~ ~óry podpr~'af moją. 11ominaLjf?.. 
'Wszyst.l(je proteJ:I:fe i wszystf;,i z abie,._qi na nic się nie zdi1fy. 'lvf usiaEem paść 
ofiarą. y ayGy nie prz!fwiL~j miejsca, w ~Ó'!/ITl si :majrfowafem, zajęfaG!f 
się mną :prawied(izuo.5ć. Oznajmiono 1m~ i e festem W!J/ifuczo11y z f;pfegium 
i c.ze!(mw, ai burza się u pof;_m~ ab!J mnie 6e.zpiecznie stamtqa wypnz
wić. (.„) 



{jay taf( samotm:e sicazia [em, budując z amki na foiizie, r~jrzafem zb!l"
żającą się ao mnie /(pbiel-1;. Lat o/(pf:o irzycfziestu, fy-; taftów .io 'ć zgra6-
nycfz, of;Jqgfa i pu(cliniut(a, ze spfaszczonym nosfjem i bystrymi oczami. 
'ivf iafa auio zfota na zy1~ w uszach, na ramionach. i palcaclz, a strój jej 
zclraaza{ /(pbietę z gminu, (ecz zamożną . 

Podeszfa ao mnie i rozpoczęfa rozmowę. 
'"])zień aob"!J panu." - "11'itam panią.' ' - ''Pozwo{isz pan, ie mu pogr_a

tu(uję." - "Czego m~arww1de?"- '.'Prezentacji w sąd.zie. 'Vtliciziafa:n pafo k_ie 
sa(em a(eicum na dz iedziricu. 'M.{~sz pan c(opraiody przepi~f(m jryzurę.. " -
"Czy nie? Łaany ze mnie cfifapak_! prawda?" - "•llczesanie nic nie znaay, 
pan (joMon.i zaws "c. wz1q(qaa wytwomie." - '~:21. więc z nasz mnie pani?" -
'~'.?J.lboż nie 'lllicfz;:iafan_r pana prze! czterema [aty_, g ay w alifgiej pemce i 
f;Jótfjej todze kJąży_teJ pan po /([ainie paragrafów?" - "Tak.i to pmwaa, 
6yfem wteay u prok_uratora." - ''Ta/ł u. pana Jnaric. 1

' - ''Zna pani mego 
wuja?" - " Czy zn:i-mt z.:nam tut·af 'W zyst{i;jcfz1 poczqzLlszy otf aoi!/1 a 
s/(pńczywszy na sk.rybach sąclow!fch." - '_Pani j est mężatf(ą ?" - "']{je."_ -
'~oże waową ?" - "'J.(/e." - "'J.{je śmien_c cfa!~j pytać. " - "I aobrze pan z robi." 
- („.) '~Jestem cór{q Pa facu SprawiedfiillOŚci i on mnie utrzymuje."- "Ta{? 
'To dziwne, ~ wt'.ęc jes teś pani afr~ą sątfu ?" - ''Iak,_panie. Ojd ec moj byf 
tutaj zatrudniony." - ''.lil có.i t.u ro Ei€' - 'Poi{d~cfLiwaf poćf arz w iami i 
dostarcza{ Jo6rycfz wiadomo!ci tym, f«órz!f oc.zek,iwali ulasf:.p.wie1i, orze
czeń [ub pomyś&zycfz wyrof<:.pw; mia f aoóre nogi i zjawia[ się zawsze 
pierwszy. („.) 'Urodzifam si(!. i 11.lyd iowa fam w tycfz pod acanycli sa[adi i 
ja/(pan wiazisz, :nam zfoto na sobie."- ''Jestem. po.'>Zu/(jwacz!(ą procesów." 
- 'Poszuf:.fwac.z~l procesów? 'J{ic z to nie rozumiem!" - "Czy wiesz pan, 
ie ja/( mnie tu w iazisz, stworzyfam orttmę cfo6rego tuz ina najświetni~j
szycfi obroriców pa fes try. 'lVi~:c.imia o!_7eśfrpand1cesz, s t wor:.ęjq i panu." 

·~ :Uięc, panien/(p? r ::!I masz teraz ja/(g.ś ao6rą sprawę.:"~ - "Ta~ panie, 
mam kj(/(a, mam znaf.(omile. :Jv(am uJaOWf/. poaejrzanq o uk:!ycie majqtl(l1, 
inną, /(tóra pragnie wyl(przystać l(pntrak:J Hu6ny, z awarty poniewczasie. 

\ 

:Jv(am JzieWCZ f ta, /(J:óre c~cq wyp:o_ce_.;o~l1ać pos1w1~ żony, f(tóre cfzcą wnosić 
s/(prgi rozwodowe1 mfodziei z d~brych Jomów_Jciganq przez wierzycieli 
Jak.pan widzi~ fest w czym wybierać!". (. . .) Obic TllL'.je wdowy sq Liogate; 
będziesz. p_a'! dobrze zapfa~ony, nawet z gór!I jeśfr so6ie tego zyczysz." 
'Widz(!._ z daLe!(a, i e naacliod.zi nuy sfuiący, wstaję więc i zwracając siĘ. lo 
g adatLiWf:i diimy mówię. tonem z_aecy~owanym i stanowcz!lm: "'J{je, nie 
znas.z mnie pam~ jestem c::,fowiek:Jem honoru.„" 'J!tló wc.zas bierze mnie z n 
ręf(ę i rzecze z p~w(igq : '"Brawo! 'Hytrwaj pan w ta!(jm mrtmuieni1i." -
'~cfi taKj - rzd:._tem - teraz z aczyna pani z innej Geez;/(!„."- "Tak:, pmzie
ocfparfo - . a to co mó,wię tera.z1 wi~cej/est warte-otf rcgo, co powie~.ziafam 
poprzeamo. Zeg nam pana. Proszę liyc z awsze roz l!opnym 1 11cz,awym, a 
dobrze p~n na t~;m W!dazie." Ocles.z fa pozostawiając mnie w os fu.pieniu. 
Później dopiero dowiedziafem się, że 6yfa ona im us fug acli uywiaau. i że 
przyszfa, aby mnie wyóadizć. 9{je wierf.ziafcm i nie chciafem wiea.zieć, /(to 
jq ao mnie s!(Jerowaf. 



'Ta( oto wi.q..zafem ię coraz Gartfziej z zawoaem przyrzosząc!Jm mi 

rówrwc.ze.śnie wi.efe zaszczyt.u, w iele sat:ysfaf(cji i pof(aine d cfiocfy. 

ycfJJ taf(pocftfonir.ty 6_r;fem pracą i swoim i zajęciami, naiszeitz 'V/enecji 

[ist, f:Jóry wprowarfr.if mnie w rozter/(f., wz6urzyf moją /(rew i wszystf(je 

nwje myś[i. '13!/f t.o fi.st aa Saccfr i 't]O . 

Jl/(Lor 'len powraca( wfośnie efo 1Wfocfz.. Wieaział ie j estem •u.1 Pizie, 

prosif mnie o f;pmecfię, pocfcfawaf 1wwel temat, pozostawiając mi iuo[ną 

rę/(f. w jego opracowaniu wecffe w{asn~jfantazji. 

Cóż za po/Q1sa dla mnie! Saccfzi b!Jfo'!Jśmienfrym ak;jorem, teatr 6yf mojq 

namiętnością. Cz.ulem cafą swoją ist·otą, ja!( odi!J'lllają. we mnie efa.wrze 

zamifowania, ten sam ogień, ten sam ent:u.z_jazm. 'Tematem, ja!( mi propo

nowano, óyf" fuga cfwócfz panów". •Wietfzialem, Jak:f. ejef(J. wycfo6!J ' mogę 

z treści sztu/(i gfównego ak_Lora, k:Jóry mia f jq W!Jf;p1iać. 1.lmierafem z 

ochoty spróbowania raz jeszcze„. 1{.ie wiedziafem, co ro6ić. „ Procesy, 

f(jiend, tfwnnie napf!Jwafi ... JI{e mój 6iccfny Sacclii ... ~qfe ''Sfuga cfzuócfz 

panów"„. Spró6ujmyjeszc.ze tenj aen raz. „ Jl{eż nie„. Jilla ta{ „ W k;p1icu 

piszę {i.st, ocfpowiaaam, ""oliowiq.z.ujr;. się. 

Pracowafem w a:.ie1i dTa pa[ t-ry, a w nocy cf[a teatru. 11.~01iczyfem 

sztu/(f., wysfafem ją do Wenecji. '.! ikJ o tym nie U!iedziat; ty[/(p żona nwja 

dopuszczona 6!J fa do sek;relrl. 'Irapifa sir;. rowme_ja(_ja. 'Biada mi! Ja~fei 

noce przeżywałem. 
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'JIV t:;rn w fasnie mieście 13ofonii, maci rzy n.au!( i .:Jt.tenadr 1 taui, s/(pr..;o
no się kj[/(p [al temu na to, ie rejonna moja zmierza efo zniszczenia 4 masel( 
/(pmeaii wfos/(Jej. 

'Bo[o1iaycy Śzc.zegó[nie cenili' ten roizaj fymeLii.13y[i wśrotf nicli LUizie 
zasfużem~ k;J:órzy z zam~fowmriem u!Jatfali sztukf tfe/I'arte, a tamtejsi 
uzao&ticni o6yiuatclegralij dos/(pna{e i znajdowa[i auże llZllanie. 

1Jvfitośnicy dawnej /(pmedii iuid'.ząc., że 11owa czyni ta/(SZ!fbKJ postĘ'.py, 
gfo i/L na wszysd;j strony, iz je.st rzec.zq niegodną. Wfocha uiulac.zać temu 
rodzajmui teatr?-(nemu, j~k:.fm W!Jróżnifa się Itaua i j af(iega zadrza inna 
nacja nie potrajf_{a naś[adować. 

Lecz rrajGard'.ziej dzia folo na wz611rzo11e umysfy us1mięcie masefv. [Jó
rym mój system z rfawaf się zagrażać. Powiadano, że postacie le 6mvify 
!tali~ przez awa wicfd iże nic pm~imro się. pozliawiac Je; rodzaju om izmu, 
f:Jóry taf(_ c[{ugo cieszyf sir. powodzeniem. 

Je.ś[i chodzi o typ rN (emploi), t-o Pa_ntalon i o/(Jor, zwani prze.z 
']!J!fochów "dwoma starcami'~ wyf:pnujq role ojców i inne role iu pfaszc.zacń. 

Pierwszy je.st /Q1pcem1 ponie1ilaz rM!e11ecja 1!Jfo uJ tycfz orfległ!Jcfi czas ad i 
/(rajem, f:Jóry t~prawiaf rwjóogat -.zy i ruzjra.z[eg~;:zy fta11del w ca fyc!i 
Wfosze.di. Zadwwujconsta[e dt1Wn!J strój weneckJ. Cza ma szata i 7 ep_ie · 
wefnia n!J są_ je.szcz,e tera<- 1li!JWane w '1-1lenccj1> c.zeru1~1ta /(,,(lmi.zdf(a, 
/(!ót~ie spodnie, CZ.C fW0111! p01iczoc/l1j i pantofle S fj zwyk_fJm oazienźem 
pierwszycli miesz/(p.1iców ragw1 adriatyck;Jdi.. 1Jmaa zaś, !{J.óra starwzui.fa 
ozdo6f ttięicz!JZ TL_lf w Lydi. al(eg(i;di w ie{flcli, zost a fo w os ta tnicfi czasach 
sl(_aryk._aturowana i o:.'mies.zo11a. 

'Drugi "starzec'~ z1uany 'DokJorem, wzięty jest ze śroaowisk;_a prawni
l(_ow a!a przeciwstawiem:a cz fowiel@ uuonego czfowie/(pwi intere ów. 
'/!Vy6rarw za.5 'Bolńńa!:Jl(p: pon ieważ w mieście l"!}m Gy f unfruers!ft ·t, /(_tóry 
mimo dem1wty epof;j zachozi!!JWaf za1u.-ze tyh1fy i paEory pr~(esorów. 

SL1~j 'DokJomjc.st diiWTt!Jm strojem 11niwers11tetu i pa(estry w '13a(onii, 
prawie tak.fm samy1~Jafc. az isi9~'Z!f. Oso6ti'wa 1nasl(a, zafc!ywająca c.zq fo i 
nos, wzida poc..::.ą.tek__od zaczer-u ie11ienia na sk:J11e{wi11a, ce zniek:{ztalcafo 
twr:ITz ~wczesnego jurysty. 'Tal(a j l!Sl tnufy ja za fzozl.J!fWa 11a przez mifo.~
nik,91u k:pmedii defL'arte. 

13rigfie/la i .!11rlekJ111 1ULZ!fWa11i we ·Wfo -zecfi i due za ni, wzięci sq z 
'Bergamo. PierWs--.!:f bowiem j .st nie.z.w!Jt::..{e sprytny, lrugi za.~ /(gmplet1iie 

gfupk:pwal!J, a tyLk;p tam wfaśnie zna{eźć można wśrócf [udu tafcie prze
ciwie11.stwa. 

'Brigfie[[a reprezentuje s{uząc.ego intr'!i!Janta, nicponia, oszusta. 'Ubranie 
je_go j est czymś w_rodzaju U:6erii, jego ogorzafa mask._f!-zaz nacza przcsaanie 
k_owryt spa(onych żarem stmźca_ mieszk._a1i.ców wysok.fch gór. 

Sąd'.z , że dosyć powied.ziatem o pocńocfz niu i zastoso'll'aniu czterech 
masel(_ l(omedl'i wfosf(j~j; pozostaje mi pomowić o e/ek:J·acli, jakJ~ stqa 
1.L'!f nif(ają. _ _ _ 

'Masf(a mu.si zawsze przynieść sz/(pdę dziafaniu a/(tora, tal( w oddaniu 
smutf(u, Ja/(_ i raaoki. Zlj_ Gę.azi~ on zaf(oc.(zany, gniewny C.::!J śmiesZ~l!J1 
zawsze u/(_azuje "tęsamą s~rę". 'Może. efo woligestyk.µwwai izmieniaigtos, 
afe nigdy nie cfa poznać rozma~tycf! nami~tnosci miot~jącycli jego dlL'Zf 
poprzez rysy twarz!} Gęcfqce wy/ef.adni/(pmi uczuć. 
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GOSPOdarZAlni 

'13y{ to niejakJ "ab6e" l(orespondent doslaruający injonnacji bisf\Jipom 

niemied:.fm w spraiuad i K_ancdarii papies/(_jej. •Wynająf dla mnie aparta

ment z czterech po/(pi1 z ośmioma o/Qiami od jro!ltu, wychodzącymi 11a 

najpię./Qiiejszą uli'cę. '.R.._zymu, zwaną Corso. 

''Ji'L66e" miaf ionę i uroczą córf:.f.. 'J{je 6yf 6ogaty, fecz prowaazif do6rą 

k._ucfznię, i u niego się slo fo wafem. 5\Ba f k.._a.idego dnia na sto(e jaf\J·e:,' danie 

wfa.snoręcznie prze.z siebie przyrząizone i nie omiesz{af nigdy oznajmii 

6iesiaani/(pm, ie "jest to potrawa dla pana Cjo(aom~ prz!Jrzqrf.zona ręf(_ami 

jego s fugi'~ docfając, że "ni/(j: jej 11i t!Qiie Gez pozwolenia pana aawoKJitii". 

Pewnego d!lia, gdy wróci{ do siebie i aowiedzia f się, ie nie Gyfem na 

obiedzie, U!liós f się.straszfrwie i W!Jfajal moją żonę. "'J{jf;J· nic Gęd.zi.e jaiff

powiea.ziaf- potraw31 ja/(_q prz!i!fotowafem a[a pana adwo/Qzta {joMoni". 

'J;J}szedI ao KJ.cfmi, spojrzaf ze smutfjem na W!Jbome aania przyrząd"żo11e 

przez niego ta/(_ staranni , z La/Q1 przyjemna 'cią. Z fośćgo porwafa, wyrzu

ci{ /(pcio{ek._na poawórze. 'J;Jlracam Wiec.zorem ao domu. "Y1.bbe"pofoiyfsię., 

n.ie cfzc.e mnie widzieć. 'JrVsZ!JSC!J śmiejq sif. '13!J fo mi prz!fk:..ro . (. . .) 

Ów wenec(\j arcyl(apfan, l(tórego miafem zaszczyt poznać w jego epi.

skppafnym mieście Padwie, a l(tórego wy-nllsie.nie opiewafa moja muza, 

prz!Jjąf mnie w sposó6 niezmiernie {asl(pwy. Zatrzyma{ mnie przez tTZ!J 

k:µJatfranse, rozmawiając cafy czas o swoich. 6ratan/(ach i 6ratanicadi, 

zachwycony nowi.nami, ja(\jcfi 6!Jfem w możności mu udzielić. 

Jego Świąto6fiwość ao tK.!Ulf dzwon/(a stojącego 11a stole.. 'By{ to tf fa. mnie 

znal( ao otfe.jścia. Zacząfem się wyco!!fwać wśród ul(foTlÓW i podziękowań. 

Ojciec Święty wyaawaf się nief(pnteut; porusza{ stopą i ramionami, l(aszfa.~ 

patrz!Jf na mnie i nic nie mówif. Cóż za roztrzepanie z mojej strony! 

Zachwycon!J, ofśniony tfoznanym zaszczytem., zapomniafem o ucafowaniu 

stop!J następcy świętego Piotra. OcK.!U!fem się ze swego roztargnienia, 

nacfryufem się- '](fe.mens X/I I zas!Jpaf mnie 6fogosfawieństwami i otfszd.

{em., ciężkp zmartwion!J swoją gfupotą, a zbudowany jego po6fadi.wością. 
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'Ależ 
OKrvTnie., 
~CttanJ_. 

!R.pzpoc.ząfem więc i skpńczyfem w piętnaści ani kPmeaię w trzech 

ak:Jac.ń prozą, zatytufowaną "(j{'inamorati" ('ZakPch.ani'~. 'Tytuf nic.zego 

nowego nie o6iecuje, mafo jest 6oWiem sztu/(6ez mifości, nie znam Jeana!( 

żaanej, w f<:!órej występowafi6y zakPcfiani tego po/(Ioju, co ul(azani przeze 

mnie. Mifość zaś 6yfa6y najstraszniejszą pfagą na ziemi, gay6y c.zynifa 

kPch.anf\Pw tal( nieszc.zęśfiwymi i pefnymi gniewu ja/( a Wie gfówne postacie 

mojej sztufj.. 

~ jecf nal( znafem ie/i pierwowzory. 'Wiaywafem ie/i w '.l{.zymie, óyfem 

przyjaciefem i poWiemifjem o6ojga. 13yfemśWiaafjem ich pasji, ich c.zufości, 

a c.zęsto wyóuchów gniewu i śmiesznych wprost uniesień. 

Sfyszafem Wt.'efo/(Iotnie ich Kjótnie, /(Izyfj, ich rozpacz, Wicfziafem 

iarte chustec.zfj, rozóijane {ustra, aoóyte noże. 'l({Jch.ankPWie moi są szafe.

ni, fee.z niemniej prawcfziWi. 'Więcej jest praway niż prawaopoaoóieństwa 

w tym utworze - przyznaję to - fee.z sącfzę, że z rzec.zywistych f af<:!ów 

stworzyfem o6raz, f<:!óry jeinych poóucfzi{ ao śmiechu, a innych napefnif 

trwogą. 

DlACZEGO 
OPU)CiŁUil, 
IU\Li~ 

N&zawsze? 

'IJo 'francji wzywano mnie tJfkP na iwa fata, przec.zuwafem jetfnaf(,_ że 

raz opuściwszy ojczyznę, 6ęaę mia{ truefności z powrotem. 

'JvfóWifem z moimi przyjaciófmi i protef(torami w 'Wenecji. Ulyl(azafem 

im, że nie uważam wyjazef u efo 'Francji za wyciec.z/(;f rozrywkPwą, fe.c.z że 

zmusza mnie efo tego rozsątfel( i chęć zapewnienia so6ie 6ytu. 

Oso6om, /(Jóre zaawafy się pragnąć, a6ym pozostaf w 'Wenecji, naefmie

nifem, że posiaaając wyk;§ztafcenie aefwof(ata, mogę pretenaować efo wszef.

kjego rocfzaju posad', nawet ao stanowiska w Magistraturze, a zakPńczy

fem aek[aracją, równie szczerą ja/( stanowczą, że jeśfi zechcą zapewnić mi 

byt w 'Wenecji, wybiorą raczej moją ojc.zyznę niż cafą resztę świata. 

CWysfuch.ano mnie z uwagą i zainteresowaniem. 'Uznano, że r~f[ek::'}e 

moje są sfuszne, a postępowanie uczciwe. 'Wszyscy obecni pocijęfi się 

wyszul(ać jaKJeś pomyśfne ef[a mnie rozwiązanie. 'W mojej sprawie oefGyfo 

się Kj{/(a zeórań. Jl oto ich wynifj. 

'W /(Iaju repu6fil(ańsfjm stanowiskg przyznawane są jetfynie na poef

staWie więk;§zości gfosów. 'l(aniyefaci muszą ef fugo się ubiegać, zanim 

przejefą przez glosowanie, a co się tyczy pensji, to przy wię~zym napfyWie 

u6iegających się umiejętności aorainie użyteczne zawsze wezmą górę naa 

ta[entami artystycznymi. 'Wystarc.zyfo to, aóym postanoWif Więcej o tym 
nie myśfeć. 
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'J./]tany jest cz fowie!( nie życie! Panie (joUoni. 

:Mówi się ziuyt<Je w Paryżu, że ż3cie w Wersa[u jest smutne, że jest tam 

nuano i nie wiaaonw, co z so6ą ro6ić. 'Jvfogę aowieść czegoś wręcz przeciw

nego. Ci, co m·e [u6iąswego zajęcia, 6ędąsię nudzić wszędzie, ci, co znajdują 

w nim przyjemność, czują się równie cfo6rze w Wersa[u, jaf;gdzie indziej, 

ci zaś1 !(tór.zy nie mają nic efo ro6oty, mogą zapefnić poran!(j. w sposób 

przyjemny [u6 pożyteczny, czy to w zam!(u, czy w jego 6iurach, czy w 

par!(u, i ius.zędzie z1iajdą cie!(awe rzeczy i rozmaite rozryw/Q'. 

Po pofudniu natomiast szu!(a się uciech towarzys!Q·cft, a w pewnej 

mierze nwżna je mieć równie ao6rze w Wersa[u, ja/( w Paryżu. Znajdq się 

tamstofygier, K;p11.certy1 rozmow9 fiterac/Q'e, z tą różnicą, że w Paryżu 6ra!( 

nam nieraz towarz9stwa1 ja/(f.ego szu!(am9, a to z powodu duż9cft odfe.gfo

ści. W Wersa[u ma się je potf rę!(ą, a 6iedni piechurzy nie potrze6ują 

pozostawać z K;pnieczności w dornu. [u6 tei rujn01.uać się na powoz9. 
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Ścisnę fa mi się serce. 'Wid2:ieć pisarza zaJtmUące.go_ s~ f:p piowaniem nul, 
wicfzieć jego żonę jakp sfuiącq, ryt to ,(fi.i mnie wilok.prz~VJnęóiajqcy, ~nie 
mogfem uk!yć zdzi~oienia i przyk[ości. 'J{jc nic powiedzia~rt- zlowiek._ ten 
nie Ó!:Jf gfupi, spostrzeg~ że co.~ się rozgrywa w moim umyśfe. Zapyta{ mnie 
o to. 'B!:Jfem z muszony W!JZIWĆ mu prZ!JCZ!J1lę mego mifczenia 1: pomieszania. 

"Ja!(-to - rzeRf--żafuje...~z 111.11ie pan, ż~ zajrr:uję ię przepis!Jwn11ie111. C.Z_11 
sądzisz, że fep iej 6yfo6y cfla mnie_pisac /(jią.i/Q~ ~tórycfz. ni umi~iq. CZ_lf ta_ć, 
a[6o cfostarczai artyk;.µfów złośliwym tf.zien.nil(arzom? J teś pan w ótę
tl.zie. Lu6ię 11amiętnie mu_zyf&,, K,pf!iuję świetne utwory, zaraliiam tym na 
życie, 6awi 1mue to. C.Zegóz duiec więcej? - Lecz pan - co pan sam ro6i? 
- Przyjecń.aleś pan tfo Pa1yia1 aóy pracować tf(a 'l(omeaii Wfos/(jcj. To 
feniucliy, nie c!Uą pańsk.Jdi szL11k: Jeaź pan stącf, wracaj rfo sie.Gie. Wiem, 
ie pragną. tam pana, oc.zeR;Ljq„." 

'~a.sz pan sfuszność _- rzeRf-em prz_erywając mu. -:. Powinie11e!!i ó!;f 
opuścić Paryi z racji nicdva~-twa wlosf<Jih akforów, at zatrzymały mnie 
tu inne wit[oK:J. 'll~{adam obewie szt-u K:._ę po_francusl(u„. "- ":~1pisa fe.ś pa71 
sztuf<:..ę po Jrancusk.u - pocfjąlzeztfzi'Zuioną. mitu;.. - óż z nią. cfrce.o;z zrobid" 
- ''V1J:fstawićją w teatrze". - "Wja/(fm teatrze?"- "J!l!'J({Jmeaii '}'mncus~iej. " 
- ''Zarzuca{eś mi pan, że traq: czas. 'To pan 'lllfaśnie go traci call(Jem 
6e.zowocnie ... " -

·~oja -~ztul(a .zostafa przyj~ta". - "Czyz to moili"we:' :.i ie_ dzizvie sie 
zresztą . .'AkJ:orzy nie ma_ją. ~rfiówego r.. zsqa/Q11 przyjmują i odr.zucnjq na 
ch!:J6if tra_fit. _1est przyjęta, b!JĆ może, ale nie Gętl.zicgra'.ia, aj li jq zagrają, 
tym gorzej a[a pan_a". - ''.7ak._ może pan os . rfzai s.ztuks , f~ie znaJqr f ej?" -
"Znam smak_ ·Wtocftów i :francuzów, z6gt. są oii siebie dalc{\je. J-1 z 
przeproszeniem w pmis/(jm wie!(u nic ..,aczgna się pisać i l(pmponowac w 
o6cymjęzyk:._u."- '"liwagi parl.s{;jesąs{usz1ze1 afe trudnosci można przc.z'!'-~f
cięiyć. '!o/(azafem mój utwór znawcom, (ucfziom .fri!ia~(tpn, i zifm.uali .:ię 
zeń zadowofeni." - " c(zfeóiajq. panu, oszu/(µjq, W!JS trychnq pana 11a tfu til(a. 
Pol(aż panswojąsztufcę. mnie. Jes tem szczery, jestem rzetefny, powiem panu 
prawdę." 

1\pusseau b!:J f dziwakjem, sam się z tym ztfrarkif w Rf-ótni ze . .;zuoim 
przyja_cie[cm. 'M~Zfstarczyfo, _a6y prz!Jpisaf so6ie cfońroczymro.fr, a pawi~
iz:iafby, ie tojego samego eh iafem u!(a.zać w ·vp~6rocz.:1nnym mruk.,u". -' ie 
chcia&m narażać si~ na znoszenie jego .dych lwmorÓ'W i więcej g o nie 
widzia{em. 

Po obiedzie nie Cu6ię pracować ani przechadzać si~. C.Zasem icfę do 

teatru, a najczęściej gram swoją par!:!:JjK:._ę. efo efziewiątej wieczorem. "Wracam 

zawsze przccf efziesiątą, zjadizm efwie Lub trZ!f efia6{ot/(f z szkjan/Q7 wody 

z winem, i oto cafa moja f;pfacja.1\pzmawiam efo pófnocy z mojqi.onq. Zimą 

za.sypiam!:! w fóil(_u maU.eń.s/(jm, fatem w dwóch lóil(acli ó[iźniac.zycli w 

jetfnym pof;pju. Zasypiam 6ardzo szy6/(p i spędzam noc spo/(pjnic. 

Zaarza misi~ czasem, ja!( i l(ażaemu, mieć za_fętągfowę czymś, co zaofne 

je.st opóźnić mój sen. 'J!V ta/(jm wypacf k;.u mam pewny śrocfe~ aóy zasnąć. Jl 

oto on: 

Pfanowafcm ocf aawna 'Wyefa11ie sfowm{a aia[e/(_tu wcneck:_iego i nawet 

_zawiaaomifem o Lym pu6fic.zno.{ć, która n aaa[ go ocze/(µje. Pracu_jąc nal tą 

nuaną i wstrętną ro6otq ujrzafem, że zas!:Jpiam. 'l(z ucifemją i s/(_orz!:fstafem 

z j~i narf(ptycznycli wfaściwo.5ci. 

Z ksiqżki 

Carlo Goldoni, "Pamiętniki", 
przełożyła t-.faria Rzepińska , PIW, 
Warszawa 1958. T 1 tuły i skróty 
pochodz:1 od redakcj i program u. 



Kierownik techniczny 
Marek Matuszak 

Perukarnia 
Czesława Doroszkiewicz 

Prac wnia krawi eka damska 
Bożena Gawroń ka, J ani.na Majchrzak 

Pracownia krawiecka męska 

Jaro · ław Trzec iak, T masz S ierchu ła 

Pracowni< tap icersko- lekora yjna 
Jacek Szopa 

Pracownia ś1usarska 
Jan zarnec i 

Pracownia stolars a 
Roman Wrzes i ń ki 

Pracownia mod 3 latorska 
Le zek Zie li ński 

Główny e lektryk 
Jerzy J ziorski 

Akustyk 
Paweł W alczak 

Brygadzista sceny 
B runon rbaniak 

Rekwizytor 
L szek Kellner 

Kierown ik Biu ra Obsług i W idzów 
Kry!-'ityna Kazir6d 

Red akcja programu 
Milan Kwiatkowski 

Opracowanie graficzne 
Ryszard Kaj a 

Wydawca programu: Pa11stwowy Teatr Nowy w Poznaniu 
ul. D<1browskiego 5, 60-958 Poznań tel. 481-241 

Skład komputerowy: Fundacja Teat ru Nowego 
ul. Dąbrowskiego 5, 60-958 Pozna11., tel. 4 1-305 

ORAZ WYDANIA 
REGIONALNE: 
Et 05 GNIEŹNIEŃSKI 
Et• PS KA• •SKI I OSIROWSIO 
Ebi IS KONIŃSKI 

o noistorszy i no;większy dziennik 
w Poznaniu i Wielkopolsce 
O kroniko życia regionu 

o forum prezentocii poglądów no tematy polityane, 
gospodarcze, kulturalne i obyczoiowe 

o korespondenci zagraniczni w Europie, Afryce 
i Ameryce Półnomei 

o rozwinięty dział ogłoszeń i reklam 
o co piątek TELEMAGAZYN - kolorowy dodatek •Głosu· 

WYDAWCA 
Oficyno Wydawniczo ·Głos W"telcopolskt ul. Grunwaldzlco 19, 60-9.59 Poznań 
tel. 47-.54-09, fox 47-30-73, tlx 0413410 

BIURO OGŁOSZEŃ I REKLAM 
ul. Grunwoldzlco 19, 60-9 .59 Poznań, poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00 
tel. 66-66-81, fox 65-96-72, dx 0413410 



HOTEL WIELKOPOLSKA 
67 św. Marcin St., 61-806 Poznań 
tel. 04861/527631 
tlx0413710 

HOTEL LECH 
74 św. Marcin St., 61-809 Poznań 

tel. 04861/530151, fax 04861/530880 
tlxo413660 

EKSKLUZYWNA RESTAURACJA 

TAROT 

Czynne całą dobę. 

GRILL 

Tel. 484 881 
ul. Poznańska 57 
(narożnik Roosevelta) 

EUROSTOP-OPTY 
BIURO PODRÓŻY 

czynne: 
pon,-piątek: 9.30-17.00 

sobota: 10.00-13.00 

60-835 POZNAŃ 
ul. Dąbrowskiego 9/11 
tel./fax 483 555, 483 556 
tlx 41 34 85 

- bilety autokarowe do ponad 
200-stu miast w Europie, 

- wczasy i wycieczki 
krajowe oraz zagraniczne, 

- bilety lotnicze. 

PRZEDSIĘBIORSlWO PRODUKCJI 
HANDLU I USŁUG 

"PROMAG" SA 
ul. Szyperska 22, 611-120 Poznań 

tel. 528081, tlx 413296 prog pl, fax 524618 

KOMPLEKSOWE WYPOSAżANIE MAGAZYNÓW I SKLEPÓW 
(REGAŁY. PALETY, POJEMNIKI itp.), URZĄDZENIA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO 

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE OBROTU MAGAZYNOWO· MATERIAŁOWEGO 
SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY, ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE 

WYPOŻYCZANIE WÓZKÓW 

L L 

---, 
- ~ . " I . 
---



Instytut Teatralny 
z zbi 'w P Is 1 •o rodka lTI 

LOŻA PATRONÓW TEATRU NOWEGO 

Jerzy Adamczak 
Władysław Balicki 

Magdalena i Józef Bejnarowiczowie 
Tadeusz Ciesielski 
Izabella Cywińska 
Łukasz Domański 

Ireneusz Dreczkowski 
Lucyna Gandl 

Aleksander Gawronik 
Krystyna i Włodzimierz Gola 

Monika i Bogdan Gruchmanowie 
Krystyna i Krzysztof Jakubowscy 

Zbigniew Jaśkiewicz 
Zdzisław T. Kałek 

Anna i Andrzej Kareńska-Tschurl 
Anna i Jerzy Kolasińscy 

Ligia Kraszewska 
Ewa i Wojciech Krukowie 

Grażyna i Janusz Kulczykowie 
Ryszard Ławniczak 

Dariusz Maciejewski 
Elżbieta i Leszek Markiewicz 

Alan Mayhew 
Ryszard Meysner 

David Ney 
Andrzej Nowakowski 

Tomasz Nowicki 
Jerzy Perkitny 

Jerzy Retelewski 
Mariusz Słowiński 

Stanisław Sołtysiński 

Mariola i Radosław Spychalscy 
Jerzy Strugała 

Wanda i Romuald Szperlińscy 
Krystyna Tomczyszyn 

Klaus Veil 
Piotr Voelkel 

Wacław Wilczyński 

Andrzej Wituski 
Gizela i Paweł Żegota-Rzegociński 

Wspiera finansowo, organizacyjnie 
i duchowo działalność teatru. 




