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ELŻBIETA ĆWIK 

ŻYWOT GOLDONIEGO 
NA SWIAT 
przychodzi dnia 25 lutego 1707 r. Wspomina 
w swoich „Pamiętnikach". „ Widząc po raz 
pierwszy światło dzienne, nie oznajmiłem 

krzykiem swojego przybycia. Łagodność ta zda
wała się wtedy wyrażać moje pokojowe uspo
sobienie, które zresztą nigdy potem nie uległo 
znrianie". 

„MEMOIRES" 
pisane między 76 a 80 rokiem życia daje rze
czywiście obraz egzystencji bardzo urozmaico
nej I pełnej przyg6d, a jednocześnie ukazują 

postać pełną pogody ducha, której wstrząsnąć 
nie były w stanie przeciwności i niepowodzenia 
losu. Miejsce urodzenia w rozśpiewanej karna
wałem Wenecji, ojczyźnie teatru dell'arte, prze
znacza jakby tego człowieka do roli jaką póź
niej odegrał w teatrze włoskim. 

JUŻ W LATACH DZIECINNYCH 
Goldoni zapoznał się z teatrem. Upodobanie do 
widowisk było bardzo silne w §rodowisku we
neckim. Takie dziadek Karola lubił organizo
wać w swoim wiejskim domu przedstawienia 
komedii i melodramatów. 

PIERWSZĄ KOMEDIĘ 

szkicuje Goldoni mając lat 8. Fakt ten wprawia 
w zdumienie i zachwyt najbliższą rodzinę. 

Ojciec Goldoniego, wzięty lekarz, tę niezdarną 
pierwszą próbę odczytał jako zaląiek humani
stycznych talentów syna. 

TEATR MARIONETEK 
od wczesnej młodości jest ulubioną zabawą 

Goldoniego. Jako 13-letni chłopiec bierze już 
udział w wystawianej w domu rodzinnym 
sztuce „Siostrzyczki Don Pilona". Z zapałem 

rozczytuje się w zbiorach arcydzieł dramatu 

światowego - sztukach angielskich, ihiszpa~
skich, francuskich. Ze zdziwieniem i przykros
cią stwierdza, że nie ma wśród ~~h sztuk wło~
kich. Lukę tę pragnie wypełruc przez swoJe 
pisarstwo aż nadto gorliwie. 

NAUKĘ . 
rozpoczętą w Perugii w domu ojca kontynu.UJ.e 
Goldoni w Rimini. Spod opieki ojców ~o~m: 
kanów wyswobadza się Karol przy naJbhzsze1 

nadarzającej się ob,zji. 

GRUPA KOMEDIANTÓW 
wędrująca wzdłuż wybrzeży Adriatyku zwabia 
go do siebie. Barka komendiantów na czas jakiś 
zaspokoiła chęć kontaktu z teatrem i Judzmi 
teatru. Wyczyn ten o.burzył rodziców chłopca, 
którzy w międzyczasie dzięki możnym protek
torom, ułatwili Karolowi wstęp na uniwersytet 
w Pawii oraz pracę. Studiuje więc prawo, pra
cując jednocześnie w Kolegium Papieskim. 

Komedianci przybywają do miasta. Rysunek siedem
nastowieczny. Blbliotbeque Nationale. Paryż. 

(Fragment). 



WAKACJE 

stają się okazją do wielokrotnego przestudio
wania Mandragory Machiavellego. Utwór za
chwyca Karola nie 2e względu na gorszącą 
treść, lecz iż jest to pierwsza komedia charak
terów, która wpada mu w ręce. 

SATYRĘ P RZECIWKO KOBIETOM MIASTA 
PAWII 

pisze za namową kolegów podczas trzeciego 
roku studiów. Wyposaża ją w słone dowcipy, 
nadaje jej charakter zbyt naturalistyczny i ra
czej mało skromny. Dwanaście mieszczańskich 
r d zin domaga się zemsty a nawet grozi życiu 
autora „Atelłany". Ku wielkiej rozpaczy wy
rzucony zostaje z Kolegium. Na nic zdają się 
interwencje protektorów ... Karol długo jeszcze 
pot m żałuje straconej kariery i nie rozstaje 
się z myślą o sta tecznym dobrobycie. 

POWRÓT DO RODZINY 
w Chioggi daje mu okazję do przeżywania za
bawnych romansów, podróżowania i odpoczyn
ku. Decyzja o wstąpieniu do zakonu kapucynów 
przyszła nagl e i równie szybko odeszła 
w chwili, gdy ojciec Karola zaprowadził go do 
tea tru. Po tygodniu wapory przeszły bezpo
wrotnie, a rozsądek powrócił. Sztuka drama
tyczna nęciła wciąż 21-letniego młodzieńca, któ
ry przeżywa jak dotąd sporo drobnych kata
strof i niemiłych przygód. 

ZDROWY MIESZCZA~SKI RO.Z.SĄDEK 
Karola powoduje, iż podejmuje on pracę koa
diu tora naczelnika wydziału karnego najpierw 
w Chioggi a potem nieopodal w Feltre. Posada 
ta dobrze płatna, daje Goldoniemu zaszczytne 
miejsce pr:zy stole gubernatora oraz mnóstwo 
okazji do tzw. przyjemności towarzyskich. 

SMIERć OJCA 

w marcu 1731 roku dotyka Karola głęboko. 
Ulega namowom matki poświęcając się karie
rze adwokackiej w Wenecji, kontynuuje ją choć 
z przerwami aż do 1747 roku, łącząc to zajęcie 

z obowiązkami dyplomatycznymi w Mediolanie, 
Genui, z częstymi wędrówkami po różnych oko
licach Italii oraz z bogatą i różnorodną dzia-
.alnością pisarza teatralnego. Wstąpienie do sta
nu adwokackiego zależało jednak od uzyskania 
dyplomu na uniwersytecie padewskim poprze-
dzone latami studiów. Doktoratu nie uzyskał 

Goldoni zwykłym trybem. Bez przepisanych 
prawem studiów poddał się publicznie egzami
nowi w obecności kolegium doktorskiego. Z pró
by wyszedł zwycięsko i odtąd korzystał sze
roko ze swych uprawnień adwokata. 

PIERWSZA OPERA „AMALASUNTA" (1732) 
powstała raczej ze względu na kłopoty finan
sowe, niż na przypływ poetyckiej weny. Tech
niczne uwagi pewnego wysoko postawionego 
hrabiego na temat utworu, tak rozgoryczyły 
Goldoniego, że tego samego wieczora spalił rę
kopis sztuki. Pisanie odtąd jest namiętnością 
Goldoniego. W Mediolanie, W ero nie, Wenecji, 
Genui, Pizie, pisze i wystawia melodramaty, 
intermezza, tragikomedie i komedie, częściowo 
oryginalne oraz „tematy" do recytacji improwi
zatorskiej. 

PRZECHODZĄC OD JEDNEJ PRÓBY DO 
DRUGIEJ 
przygotowuje powoli siebie i publiczność do 
owej reformy komedii, którą projektował. 

WŁOSKA KOMEDIA LUDOWA 
ś·wiecąca swoje triumfy w XVI i XVII wieku, 
zwana komedią dell'arte - polega głównie na 
dowolnym imprnwizowaniu tekstu przez aktora, 
według ogólnie tylko zarysowanej intrygi za
wartej w scenariuszu. W wieku Oświecenia ule
-ga w swej ojczyźnie, usztywnieniu i wyjało
wieniu. Goldoni twierdzi, że gdy jaka postać 
ukazywała się na scenie z góry było wiadomo 
co ma ona robić lub mówić. Triki komiczne, 
które podobały się publiczności powtarzały się 
stale. W teatrze do niedawna tak żywym pa
nowała niepodzielnie tradycja i niesmaczne na
śladownictwo. Carlo Goldoni usiłuje nadać ko
medii all'improviso s z l i f 1 i t e r a c k i, 
względnie stworzyć komedię ludową zgodnie 



z duchem wieku Woltera i Monteskiusza, któ
ry był przesiąknięty ideą prawdy i logiki i nie 
akceptował wesołej maski włoskiej. 

„REFORMA MOJA" 
zmierza do zniszczenia 4 masek komedii wło
skiej. Maska musi zawsze przynie 'ć szkodę 

działaniu aktora, tak w oddaniu smutku jak 
i radości. Czy będzie on zakochany, gniewny 
czy śmieszny zawsze ukazuje „tę samą skórę". 
Może do woli gestykulować i zmieniać głos, 

ale nigdy nie da J:oznać rozmaitych nami r.;tnośc.i 

miotających jego duszę poprzez rysy twarzy 
będące wykładnikiem uczuć". 

O SWOJEJ „REFORMIE" 
Goldoni m ówi chętnie i niemało. Nie zapomina 
o jej hasłach w pr zedmowach do utworów dru
kowanych i zwłaszcza z perspektywy lat, 
w swych pamiętnikach francuskich, przedstawił 
ją niemal jako misję, którą w ciągu cwego 
żywota wypełnia z całą świadomością i kon-

ekwencją. 

LISTA PO NAD DWUSTU UTWOROW 
teatralnych Goldoniego obfituje z początku 

w tragikomedie, melodramaty, intermedia, wi
dowiska egzotyczne i sztuki historyczne. Praw
dziwa komedia powstaje później, w roku 1738, 
początkowo w formie scenariusza pt. „Układny 
Momolo", w którym tylko partia głównego bo
hatera jest utrwalona na piśmie. 

„UKŁADNA KOBIETA" 
jest pierwszą komedią napisaną w całości. 

ZAWARCIE KONTRAKTU 
z trupą Hieronima Medebaca, pisanie dla meJ 
komedii i wystawienie ich w teatrze Sw. Anio
ła w Wenecji wkrótce przynoszą Goldoniemu 
sławę. Stworzenie kilkunastu utworów na sce
nę w ciągu jednego sezonu przychodzi mu 
z łatwością. Sukcesy przyjmuje z ·radością, 
chwile niełaski publiczności i nagonka opozy
cjonistów nie są w stanie wytrącić mu pióra 
z ręki. 

Przedsta wienie komedii włoskiej na wolnym powie
trzu. Werona 1772. Obraz olejny l\'Iarco l\larcola. 

(Fragment). 

DLA TEATRU SW. LUKASZA 
pracuje w latach 1753-1762 pod kierunkiem 
Franciszka Vendramina. Najpiękniejsze i naj
oryginalniejsze sztuki dostarcza właśnie tej sce
nie. Pierwsze z nich charakteryzuje moralizm 
oraz doskonały zmysł obserwacji frodowiska. 
(„Sprytna wdówka", „Rodzina antykwariu
sza" - daleka zapowiedź „Oberżystki", „Ka
wiarenka'', „Kłamca", „Uczciwa dziewczyna", 
„Dobra żona"). świat mieszczański opisany 
w nich jest ze wszystkimi swoimi słabostkami 
i śmiesznostkami, w tonach pośrednich, z weso-



łym i złośliwym urokiem obycza jów i wieczną 
komedią miłości. 

GOlDONI JAKO CZŁOWIEK TFATRU 
powoli przyzwyczaja aktorów do odtwarzania 
teks tu nap~anego i wyuczonego na pamięć, bo 
~rzec1ez Wiekowy nawyk sprawił, że krępował 
ich. w 1!rze tekst cudzy. Nauczyć m usieli się 
t · kze szacunku dla słowa ii umiaru w grze. 

JAKO PISARZ OŚWIBCENIA 
miał ambicję stworzenia k medii pisanej, lite
rackie.i. pozbawionej cech szkicowości, o pełnej 
za\varto ' ci słownej. Nie będąc rewolucjonistą, 
nie próbował zr wać z tradycją komiki ludo
wej ani z jej „m askami", ale próbował całą 
tę konwencję uszlachetnić. Pragnął nadać ko
medii ton powagi, uwolnić ją od sztuczności 
i nieokrzesania I dowego teatru. Działalność 
jego jest spontaniczna, gdyż nie wywodzi się 
z intele tua nych rozważań, lecz z bezpośred
niego kontaktu z życiem teatru, z wymogów 
aktorów i publiczności. Rażą go jednak w ko
medii dell 'arte tr via ne błazeństwa i konwen
cjonalne schematy, co nie wyklucza jednoczzś
nie podziwu dla kunsztu aktora, szybkiego i ży
wego tempa dialogu, naturalności, komizmu, 
inwencji, słowem wszystkiego co stanowiło 
prawdziwą wartość komedii improwizowanych. 

ZALOżENIA P OETYKI GOLDONIEGO 
nie uderzają jednak oryginalnością ujęcia, za
mykają się w haśle ·wierność naturze i przy
jęcia moraln ego celu sztuki. Zabarwienia nowa
torskiego nabierają dopiero jako próby odnowy 
artystycznej w określonym momencie histo
rycznym w XVIl-wiecznych Włoszec.h. 

GOLDONI ZRY WA Z DEKADENCJĄ KO
MEDII DELL'ARTE 
siłującej nadal bawić widza bezmyślną absur
dalną fabułą, jarmarczną wulgarnością słowa 
i gestu. Afirmacja godności sztuki teatralnej, 
po rót do natury i prawdy, zapobieżenie osta
tecznemu skostnieniu teatru to cele przyświe
cające Goldoniemu. 

W ALKA O NOWĄ KOMEDIĘ 

nie była łatwa. Towarzyszyły jej intrygi zwo
lenników łatwej uciechy. „Jednakże ak torzy 
w maskach narzekali na mnie, że ich nie za
trudniam. Zmierzam do ich usunięcia, a mieli 
oni swych miłośników i protektorów, którzy ich 
popierali" - zwierza się z troską Goldoni 
w swoich „Pamiętnikach" i dalej: „Rodacy moi 
przywykli od długiego czasu do trywialnych 
fars i fantastycznych przedstawień... stali się 

raptem surowymi sędziami mojej twórczości". 

Cierpliwie zbierane obserwacje rzeczYWisto ~ci 
przenosi komediopisarz w szybkie tempo ce
niczne, w atmosferę nieładu i farsy vłaściwa 

komedii dell'arte w „Kob" ecych plot ach" 
(1971), „Weneckich gosposiach" (1755), a zwł a..c; z

cza w doskonałym „Placyku" (1756), w których 
użycie dialektu i swobodna konstrukcja n ada · ą 
utworom malowniczości właściwej operze ko
micznej. Goldoni idealizuje własną postawę o
godlnej kontemplacji wydarzeń, rozsądnej rów
nowagi i zamierzonej obojętności w „Uczciwym 
awanturniku" (1751), „Człowieku obojętnym" 

(1758). Tematem sztuk czyni także motywy 
polemiczne służące j ego reformie teatru 
(w „Molierze", „Terencjuszu" (1754), „Tea trze 
komicznym" (1750). 

WE WSZYSTKICH TYCH UTWORACH 
moralizm brzmi jeszcze sztucznie i trąci reto
ryką, sentymentalizm jest deklamatorski, a ob
serwacja codziennej rzeczywistości nie przekra
cza granic obrazka obyczajowego. Goldoni 
tępi wszystko, w czym słusznie widział znamio
na upadku komedii dell'arte, równocześnie kon
tynuując najlepsze tradycje tego teatru. •rypo
wym tego przykładem jest komedia „Sługa 

dwóch panów". Umiał w niej zachować w . rtkie 
tempo akcji scenicznej, ruchliwość zwinnego 
aktora, pomysłowość w stwarzaniu ytuacji. 
Postaci, które były już tylko hałaśliwymi ma
rionetkami na nowo zhumanizował. Podobnie 
rzecz się ma w „Bliźniakach z Wenecji", ztuce 
o intrydze opartej na nieporozumieniach w y 
wołanych łudzącym podobieństwem dwu braci. 
Początkiem poetyckich wyżyn Goldoniego jest 



„Mirandolina" w której idealnie zosta je połą
czona tkliwość i ironia, spokojna kontemplacja 
namiętności łączy się z wyrozumiałością dla 
błędów i kaprysów ludzkich. 

SZCZYTY SWEJ P OEZJI 
osiąga pisarz w k omediach „Gbury" (1760), 
„Nowy dom" (1760), „Pan Teodor zrzędza" 

(1762), „Wrzawy w Chioggi" (1762), „Wachlarz" 
(1765). Jest to grupa utworów pisanych w ca
łości gwarą rodzinnego miasta Wenecji, w któ
rej Goldoni czuł się o wiele swobodniej i osh1-
gał wyższe walory ekspresji w oddawaniu kli
matu kulturalnego. Tematyka tych utworów 
wynika z wczesnych upodobań autora do ży
cia weneckiego. Krąg drobnych sporów i p rze
ciętnych ludzi, intrygi i powikłania w miłośd 
nie są tu pokazane w dosłownej powszedniości, 
lecz wprawione są w ruch o rytmie mu zycz
nym. 

STRUKTURA TYCH R OMEDII 
ma przecież wyraźne cechy kompozycji mu
zycznych. Sceny układają się w duety, tercety 
(„Mirandolina" ), kwartety („Gbury"), czasem 
brzmią wielogłosowo. Zachwyca finezyjne od
czucie wartości muzycznych słowa. Goldoni nie 
rezygnuje z ukazania psychologicznej sylwetki 
swoich postaci, ani z anegdotycznej wierności 
szczegółów. W parze z muzycznym ukształto
waniem dialogu idzie dbałość o plastykę malar
ską obrazu. Z elementów tych konstruuje Gol
doni światek, w którym rozgrywają się zabaw 
ne sprawy ludzkie. 

POCZUCIE RYTMU, 
zachowane świetnie w konstrukcji komedii Gol
doniego ujawnia ścisłe jej' pokrewieństwo z ope
rą komiczną i komedią dell'arte. Wnosi w nie 
jeszcze Goldoni wartości ogólnoludzkie bardziej 
bogate, różnorodne i serdeczne, umacniając je 
i uszlachetniając. 

UTWORY GOLDONIEGO 
jak każda nowość spotkały się z oporami pu
bliczności i literatów, którzy oskarżali autora 
o „sfrancuzienie". 

Komedianci włoscy . Obraz Watteau. National Galery 
of Art, Waszyngton. 

ROZGORYCZONY 
wyjeżdża do Francji, gdzie w promieniach łask 
wersalskiego dworu podejmuje się kierQwnictwa 
Comedie Italienne w Paryżu. l'Husi tam niestety 
rozpoczynać na nowo swoją batalię o teatr, go
dząc się początkowo na układanie scenariuszy 
dla recytacji improwizowanej i powoli zdoby
wając szacunek publiczności, literatów i zaufa-

; 

nie dworu. 

„PAMIĘTNIKI" 

pisać zaczyna w roku 1883 w języku francu
:skim. Doprowadza je do roku 1787. 

UMIERA 
6 lutego 1793 roku, nie ujrzawszy ju:i. więcej 
ojczyzny. 

Opracowano na podstawie następu
Jących materiałów: Carlo Goldoni, 
Pamiętniki. PIW 1958. Natalio Sa
pegno, Historia literatury wlosklej1 

w zarysie. PIW 1969. 



ANTONI MALCZEWSKI 
Czy znasz weneckie zapusty? 
I w noc, i we dnie, 
Wesołe, szalone przednie; 
Maska twarz kryje - a kto się pyta 
O sprawy czyje, tego przywita 
Wrzawa, śmiech pusty; 
Żywo, radośnie, 

Skrycie, miłośnie, 
Staruszek, Doża, Arlekin młody, 
Dziewczyna hoża szuka osłody; 
Matrony, księża, .oszusty, 
Swobody. 
A kryte łodzie 
Cze ią n a wodzie. 
Wrzawa, śmieoh pusty; 
Czy znasz weneckie zapusty? 

„Maria", w. 681--696 

CARLO GOLDONI 
PRZYPA I MIRANDOLINY 

Z nadejściem nowenny Bożego Narodzenia 
1751 roku nastał czas by przypomnieć panu 
Medebac, że zbliża się koniec naszej umowy, 
i uprzedzić go, aby nie liczył na mnie w przy
szłym roku . Powiedziałem mu o tym po przy

jacielsku, bez formalności. Odparł bardzo 
uprzejmie, że to go zmartwiło, ale jestem wszak 
panem swojej woli. Robił jednakże wszystko, 
co możliwe, aby skłonić mnie do pozostania. 
Nasyłał rozmait e osoby, aby ze mną pomówiły. 
Lecz decyzja moja była już powzięta, i w cza
sie dziesięciodniowej przerwy zawarłem poro
zumienie z Jego Ekscelencją Vendramini, pa
trycjuszem weneckim, właścicielem Teatru św. 
Łukasza. 

Miałem jeszcze pracować dla Teatru św. 
Anioła aż do zamknięcia sezonu 1752 r„ a tak 
dobrze pełniłem swoje obowiązki, że dostarczy-

łem dyrektorowi więcej sztuk, niż było czasu 
na ich zagranie, i pozostało mu jeszcze kilka, 
z których mógł korzystać już po naszym r oz
staniu. 

Pani Medcbac ustawicznie c 10r a, jej wapo
ry stawały się z każdym dniem bardziej dzi
waczne i dokuczliwe. Śmiała się i płakała rów
nocześnie, krzyczała, robiła miny i grymasy. 
Poczciwcy z jej rodziny twi rcizili, że ktoś rzu
cił na nią czary, i s prowadzili egwrcystów. 
Była obłożona relikwiami, bawiła . ię i gawo
rzyła z pob żnymi pamiątkami jak czteroletnie 
dziecko. 

Widząc, że pierwsza aktorka nie jest w sta
nie ·wystąpić na scenie, ułożyłem na otwarcie 
karnawału komedię dla subretki. Pani Mede
bac w dniu Bożego Narodzenia była na nogac h 
i w dobrym zdrowiu, lecz gdy dowiedziała się, 
że ogłoszono na jutro nową sztukę, „La locan
diera", napisaną dla Coralliny położyła się 

z powTotem do łóżka w nowym napadzie kon
wulsji, które dały się we znaki jej matce, mę
żowi, krewnym i służbie . 

Otworzyliś y zatem seron widowiskowy 
26 grudnia komedią „La Iocandiera". Wyraz ten 
pochodzi od locanda, co oznacza po włosku to 
.-amo co hotel garni po francusku. W języku 

francuskim nie ma stosowanego słowa na ozna
czenie mężczyzny łub kobiety prowadzących 

7ajazd hotelowy. Chcąc przetłumaczyć tę sztu
kę na francuski, należałoby wziąć tytuł od 
charakteru, co brzmiałoby niewątpliwie „Spryt
na kobietka". 

Mirandolina prowadzi z jazd hote owy we 
F'lorencji, a dzięki swej urodzie i bystrości -zdo
bywa, bez zamierzenia nawet, serca wszystkich 
zatrzymujących się u niej mężczyzn. 

Sukces tej sztuki był tak świetny, że posta
wiono ją na równi, a nawet wyżej od wszyst
kfoh, jakie stworzyłem w tym rodzaju, gdzie 
kunsztowność uzupełnia napięcie zaintereso
wania. 

Nie przeczytawszy jej trud no uwierzyć, że 
plany, zabiegi i t riumf Mirandoliny posiadają 
prawdopodobieństwo w czasie dwudziestu czte
rech godzin. 



XVII-wieczny kostium Arlekina wg. projektu 
Lodovica Burnacinlego. 

Pochlebiali mi, być może, we Włoszech, ale 
kazano mi uwierzyć, ie nigdy nie stworzyłem 
rzeczy bardziej! naturalnej i lepiej opracowanej, 
akcję zaś uznano za znakomicie utrzymaną 

i wypełnioną. 
Zważywszy na zawiść, jaką postępy Coralli

ny wywołały w duszy pani Medebac, ta ostat
nia sztuka powinna była ją dobić. Ale ponieważ 
jej wapory były szczególnego rodzaju, w dwa 
dni później opuściła łóżko i zażądała, aby 
wstrzymano przedstawienia „Locandiery" 
i W2llówiono w teatrze „Pamelę''. 

XVIl-vi.ieczny kostium czarnego charakteru wg pro
jektu L odovica Burnaciniego 

Publiczność bynajmniej nie była z tego za
dowfJlona. Dyrektor jednak uważał, że nie po
winien się sprzeciwiać życzeniu swojej żony 

i „Pamela" ukazała się znowu na scenie, po 
czterac.h przedstawieniach nowej i udanej sztu
ki. Takie drobne grzecznostki zachodzą niemal 
wszędzie tam, gdzie despotyzm tłum.i rozsądek. 

Co do mnie - nie miałem nic do powiedze
nia. Chodziło o dwie moje córki, a byłem czu
łym ojcem zarówno dla jednej jak i dla dru
giej. 

(Carlo Goldonl, Pamiętniki, przeło
żyła: Maria Rzepińska, Warszawa 
1958, str. 275-276, 277-278). 

~I 



LUDWIK KONDRATOWICZ 

Bo oczy włoskich dziewic i auzońskie klima, 

Choćby pielgrzym był z głazu, roztopią 
[pielgrzyma; 

Choćby szedł do spowiedzi - tak mu kochać 
[chce się, 

Ze więcej jednym grzechem do Rzymu 
[przyniesie 

Jeśli miłość jest grzechem. 

„\Vyznania.", w. 5--9 

STANISLA W DĄBROWSKI 

PRAPREMIERA POLSKA „MIRANDOLINY" 

„Mirandolina" czyli „Piękna gosposia" uka
zała się na warszawskiej, scenie Teatru Roz
maitości 20 czerwca 1833 roku w tłumacLeniu 
z niemieckiego Borysa Halperta. Była to prze
róbka Karola Ludwika Blwna z oryginału. 

Występowały w niej cztery osoby: Mirandoli
na - utrzymująca oberżę, Schmidt - podró
żujący Anglik, Henryk - masztalerz Schmidta, 
Fryderyk - służący. Scena w Genewie. -
Akt I-szy i 11-gi odbywały się w elegancko 
urządzonym pokoju z gustownymi meblami 
i fortepianem, w III-cim akcie ukazano inny 
pokój. W II-gim akcie Mirandolina recytuje sta
remu zrzędzie bajkę o Diimasie. W premierze 
wystąpiła Leontyna Zuczkowska, późniejsza od 
roku 1836 (z męża) Halpertowa, podówczas do
minująca heroina warszawskiej sceny. Grano 
komedię w 5trojach współczesnych. Zabawnie 
wygląda owa Mirandolina na ówczesnej lito-

grafii Bourgeois'a: w żółtej wieczorowej toale
cie z krótkimi rękawami, w białych rękawicz
kach. Bonawentura Kudlicz (Schmidt) ukazał 
się jako zgryźliwy, zakamieniały wróg kobiet 
i miłości. Długie lata krążyła w Warszawie, 
jakoby przysłowie, jego częsta kwestia z ko
medii: „Jutro jadę do domu". Józef Świergocki 
grał komicznego służącego. Wojciech Aszper
ger - zazdrosnego służącego-amanta. 

Rozwiązanie sztuki też było inne niż w ory
ginale. Mirandolina osadzona na koszu w finale 
komedii, w monologu do publiczności żali się: 

„W dramatycznym swym zapale autor skrzyw
dził mnie, zostałam bez męża. Ach, czymże jest 
bez męża życie kobiet". 



Sztuka zyskała duże powodzenie, wracaJąc 
często na afisz i miała do roku 1843 pięćdzie
siąt przedstawień. 

Po Zuczkowskiej objęła rolę tytułową żywa, 
urocza Józefa Daszkiewicz (1837), później od 
1842 r. Salomea Palińska, artystka raczej dra
matyczna niż komediowa, mająca z.a partnerów 
Alojzego Stolpego (Fabrizio), Wojciecha Szy
manowskiego (Schmidt), Józefa Majewskiego 
(służący) . Oryginalny utwór Goldoniego po
znała warszawska publiczność dopiero we wło
skiej interpretacji Adelaidy Ristori, goszczącej 
tu z swoją trupą 11 listopada 1856 roku. Świa
towej sławy tragiczka w „Mi.randolinie" zdo
była się na cały kalejdoskop wyrazów gry, była 
piękną, złośliwą, uprzejmą i mściwą, dowcipną 
i zalotną. 

(Stanisław Dąbrowski, Polskie ~ll
randollny i ich wielbiciele, szkic po
mieszczony w programie „Mlrando
llny", Państwowy Teatr Powszech 
ny, 1952. Fragmenty). 
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