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O należy nie-
wą tpllwie do 
dobrych stron 
dramaturgii Gol 
doni ego (albo 
nawet „teatru 

Goldoniego" - bo tu i ta
kie pojęcie pasuje), to jego 
bezsporny nerw sceniczny, 
który pozwala z ogromnym 
wdziękiem tworzyć lekkie, 
kameralne sztuki, okraszo
ne humorem, stanowiące do 
skonałą próbę sprawdzal-
ności warsztatu reżysera, 

scenogi.afa (kostiumy!) i 
przede wszystkim aktora. 

umowności tak chęt 
stosowane we \vspół

czesnym teatrze - tutaj 

I nie popłacają. 
Od czasu gdy Cado Gol

G DY~ 

Cena SO gr 

doni tworzył swe scenicz
ne żarciki minęły dwie 
setki lat, a publiczność nie 

zmienni_e bawiła się na je
go sztukach. Rzecz w tym 
jednak, że zabawa jest tu 
podwójna - z perypetii bo 
haterów Goldoniego i jed
nocześnie z samej epoki, 
a pośrednio z samego au
tora i jego taniutkiego mo
r<l.lizowania. Morał Goldo
niego traktowany serio, a 
perypetie bohaterów przy
m.ierzan~ do współczesności 

- to oczywiście 
mienie. 

nieporozu- skiej" jeszcze z lat, gdy „Osobliwego zdarzenia'' 

Talent Goldoniego to 
przede wszystkim umiejęt
ność scenicznego i jakże 
błyskotliwego , opowiadania 
błahych anegdot. Anegdotą 
taką - o tym co działo 

. się w pewnej oberży 

jest właśnie „Mirandolina". 
O postaciach, które w tej 
oberży nocują, wiemy co 
najwyżej, że mają pienią
dze, albo ich nie mają, że 
kochają albo udają miłość, 
że mają „podłe pochodze
nie" albo szlacheckie, wzglę 
dnie swoją szlacheckość u
dają. 
Obserwując linię repertu

arową „Teatru Ziemi Gdań 

był on częścią teatru „Wy
brzeże" - należało się spo
dziewać . ·spotkania z Gol-

również przemawiają ' za 
tym. 

Utwory Goldonie~o wymae:a-
1'! dobrej obsady, narzuca.1a-

donim. Zawsze to sztuka ce.f swoja osobowość w idowni. 
· i · k 1 b · l · · · Te obsade znalazł teatr w o-
!J is a p e eJS neJ sceny Ja- sobach Juliusza Przybylsk1iego 
k" była commedia dell ar- <Kawal.er di ~ipafratte). ~ene: 

'"t ' ' go W1tkowsk1ego (Markiz d1 
te" (chociaż wyrósłszy z Forlipopoli), Zb i~iewa Gaw-

1'-

niej - Goldoni najżarliwiej 
1:-ię jej wyparł), a poza tym 
jest wdzięczna do w;sta
wlenia ze względu na ka
meralność akcji oraz dla
tego, że operuje błyskotli
\\1ym humorem i kostiu
mem. Aplauz publiczności 
Wybrzeża - dla poprzed
n.' ch inscenizacji Goldonie
~"o' Sługi dwóch panów" 
ą ~a~_ęt ipacznie słabszeg~ 

rJńskiiego (Hrabia d' Albafio
rita). Anny Kulawińskiej (Mi
randolina), Mar:i Chodeckie.i i 
1\1arii Wawszczyk -. (Aktorki), 
\Valdem:ua Starczyńskiego (Fa 
brycjusz) i Stefana Ką.kola 
(~luż~cy Kawalera). Ciekawie 
zostalv skontrastowane Posta
cie trzech utytułowanych e:ości 
0berzystk i. na których tle zbyt 
„oleodrukowo" wvpadła po
s tać rzeczywiste~o amanta. Mi
randolina natomiast Prezento
wała - postać przedsiebiorcze1 
cberżystki z dużym ładunkiem 
eksprts.U. niedostatecznie ject-

nak kontrastowała oodw6~na. a 
n;;wet.„ poczwórną itr.e wobec 
swych amantów. Poczvnała so
bie w tym flircie tak oewnle. 
jakby znany był 1ej na po
czątku już - kon iec całej 

a nee:doty. Wstawki wokalne we 
wszystkich przypadkach - że

z1uj ąco słabe, nieopracowane. 

Reżyseria Janiny Orsza
Lukasiewicz, podporządko
v;ała inscenizację wartkie
mu tokowi akcji, przydała 
dynamiki statycznym sce
nom dialogowym, ba - na 
wet spiętrzyła akcję ku 
końcowi sztuki. Ale widz, 
porwany napięciem, ufny w 
zaskakującą pointę całej tej 
tyrady dowcipu, nie otrzy
muje na koniec wyśmia
nego przez realizatorów 
spektaklu - obrazu ~poki 
Guldoniego, ale jedynie ba
nalne rozwiązanie konflik
tu „kto z kim". A to sta
nowczo za mało. 
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