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CARLO GOLDONI 

CARLO GOLDONI 

urodził się 25 lutego 1707, zmarł 6 lutego 1793 w Parv
żu, dramaturg. Był ściśle związany z Wenecją, któ;a, 
utraciwszy dawne znaczenie, stała się w XVIII wieku 
karnawałowym salonem Europy. Współzawodniczyb 

·tu kilka scen, toteż Goldoni we wczesnej młodości uległ 
pokusom teatru. i zaczął mu służyć piórem, dzieląc na
wet losy wędrownej trupy. Syn lekarza, przez długi e 
lata nie porzucał jednak myśli o ustalonym bycie 
mieszczańskim i, zdobywszy dyplom uniwersytecki . sta
rał siq zrobić karierę jako adwokat, podejmuj~c siq 

także rozmaitych funkcji dyplomatycznych. Wy,rzekł 

s i ę jej dopiero w · 1748, przekroczywszy lat 40 i mając 
w dorobku ponad 30 różnych utworów teatralnych. W 
jednej z bibliotek Pawii, gdzie rozpoczynał naukę pra
wa, dotarł Goldoni do zbiorów twórczości teatralnej 
Anglii, Hiszpanii, Francji. Przeczytał obok nielicznych 
sztuk w~oskich (jak sztuki Metastasia czy Della Por~y) 
utwory Arystofanesa, Plauta, Terencjusza, zapoznał się 
również z teatrem francuskim, zwłaszcza z Molierem. 
Sięgnął również do włoskich pism z zakresu teorii i 
krytyki teatralnej. Od 1732 pisał Goldoni i wystawiał 
swoje melodramaty, intermezza: tragikomedie i kome
d ie w Mediolanie, Weronie, Wenecji, Genui, Pizie. Rów
nocześnie dojrzewała w nim świadomość potrzeby re
formy teatralnej, którą wprowadzał w życie po 1738. 
W 1747 zawarł umowę z zespołem G. Medebaca, WYS
tępującym w weneckim teatrze „Sant Angelo" zobo
wiązując s ię dostarczać mu 10 sztuk rocznie, a liczbę 

~ę powiększy ł do 17 w 1750. Sztuki WYStawiane przez 
Medebaca rychło przyniosły Goldoniemu sławę i popu
larność. Od 1753 związał się z teatrem „San Luca'. na
lAżącym do arystokratycznej rodziny Vendramin. Dla 
~go teatru napi sał Goldoni wiele ze swoich najlepszych 

c;zt 1~k. Nie zdołał jednak uniknąć przykr•:j i zaciętej 

walki z rywalami; jezui.tą obrotnego pióra, ks. P. Chia
ri, i z a'Utorem scenicznych baśni, arystokratą Carlo 
Gozzi, zwalczającym zaciekle reformą sceniczną Gol
doniego. Zniechęcony, o.puścił w 1762 Wenecję i prze
niósł s ię do Paryża, by kierować występującym tam 
stale teatrem włoskim . Współpraca ta nie przyniosła 

oczekiwanych rezultatów, Goldoni znalazł więc chwi
lowe zatrudnienie na dworze wersalskim, ucząc księż
niczki języka włoskiego . Z biegiem czasu zdobył uzna
nie publiczności i literatów, a jego komedia ,.Bourru 
bienfaisant" („Dobroczynny zrzęda", 1771), napisana po 
francusku, dotarła na scenę Komedii Francuskiej i 
przyniosła mu sukces. W tym też języku spisał w la
tach 1784-1787 swe ,,Pamiętniki". Zmarł w Paryżl,l re
wolucyjnym, w chwili gdy Konwent uchwalił przyjść 
z pomocą żyjącemu w nędzy starcowi. Goldoni tworzył 
w okresie schyłku komedii dell'arte, która przez dwa 
wieki zbierała po świecie oklaski, z biegiem lat jednak 
ugrzęzła w powtarzaniu tych samych sytuacji i typów. 
brak inwencji nadrabiając jarmarczną dosadnością 

przygodnej improwizacji, a pod niezmienną maską za
gubiła żywego człowieka. Goldoni przeciwstawiał się 

temu stanowi rzeczy. Przeprowadzenie reformy n'e by
ło jednak łatwe: Goldoni znosił bowiem w teatrze im-



prowizację dostarczając pełny, literacki tekst; w m1eJ
sce umownych typów tworzył żywe, zindywidualizowa
ne postacie; usuwał z twarzy aktorów maski; wprowa
dzał na scenę świat drobnomieszczaństwa z jego oby
czajami, wadami, z jego odwieczną komedią miłości. 

Musiał przekonać zarówno publiczność, jak i aktorów, 
nieskorych do podporządkowania się autorowi i pamię
ciowego opanowania tekstu ani do odrzucenia maski, 
a skupienia uwagi na mimice twarzy. Toteż nieraz ucie
kał się Goldoni do kompromisu i z początku tylko 
główną rolę opracowywał szczegółowo, reszta zaś sztu
ki zachowywała charakter scenariusza. Walcząc z de
kadencją komedii dell'arte, wziął z niej Goldoni jed
nak niemało (zawrotne chwilami tempo akcji, żywy 
dialog itd.), a twórczość jego jest artystycznym dopeł
nieniem plebe.jskiej farsy włoskiej. Z licznych: prze
kraczających dwie setki utworów scenicznych Goldo
niego - wśród nich sporo tekstów operowych - dzie
łami o trwałej wartości pozostało kilkanaście pełnych 

werwy komedii. Ich pogodny optymizm 'tchnie ufną 
atmosferą Oświecenia, a satyryczne zabarwienie poz
bawione jest jadu. Goldoni okazał się mistrzem zwłasz
cza w oddaniu środowiska, obyczajów i języka (czasem 
dialektu) ludzi znad rodzinnej laguny. Do najpopular-

niejszych utworów Goldoniego należą: „Sługa dwóch 
panów" (wystawiony 1745), „Sprytna wdówka" (1748), 
„Kawiarenka wenecka" (1750), „Mirandolina" (1753), 
uważana za arcydzieło Goldoniego, „Gbury" (1760), 

„Awantura w Chioggi" (1762). W galerii postaci Goldo
niego prym wiodą obrotne i pełne wdzięku kobiety, od 
bohaterki „La donna di garbo" („Układna niewiasta", 
1743) i „Sprytnej wdówki", poprzez _,La castalda" ((Go
sposia", 1751) i „La serva amorosa" („Oddana służą

ca", 1752', aż do uroczej, zalotnej, a uczciwej Mirando
liny, której portret psychologiczny nakreślił autor z 
prawdziwym mistrzostwem. W charakterystyczną ga
lerię układają się podpatrzone przez Goldoniego posta
cie zaściankowych zrzędów, podupadłych arystokratów, 
plotkujących kumoszek, ufających swej kiesie miesz
czuchów, beztroskich lekkoduchów i kłótliwych gon
dolierów - tych wszystkich, którzy w masce lub bez 
maski przewijali się w karnawałowym tłumie pod Pa
łacem Dożów. Sztuki Goldoniego tłumaczyli na język 
polski m. in.: E. Baliński, B. Halpert, J. Iwaszkiewicz. 
Z. Jachimecka, J. Jędrzejewicz; „Pamiętniki" przeło

żyła M. Rzepińska. M. B. (Mieczysław BrahmN) 
żródło: „Mały iłownik pisarzy włoskich". 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1969. 

„Sługa dwóch panów" powstał - jak później wspo
mina Goldoni w „Dziiennikach" - w Pizie, w 1745 r. 
z namowy Antonio Sacchi - słynnego Truffaldina z 
teatru św. Samuela z Wenecji - i odniósł ogromny su
kces. Przypuszcza się, że Goldoniemu w charakterze 
ins.piracji, posłużył scenariusz jednej z komedii del'ar
te, który przystosował dla. publiczności włoskiej i swe
go aktora, rozwijając całkowicie n:ektóre sceny w 
każdym akcie, ale zachowując, jeżeli chodzi o resztę. 
wątek i ch2rakter komedii del'arte. Później kiedy bar
dziej wyjaśniły się kryteria reformy teatralnej Gol
doniego, widząc co z jego scenariusza zrobili komicy 
nie dorównujący Sacchiemu, napisał prawdopodobnie 
w 1753 roku pełny tekst komedii i wydrukow;:.ł ją w 
III tomie wydania Paperiniego, do czego dołączył wstęp 
pt. „Autor do czytającego". 



AUTOR DO CZYTAJĄCEGO 
(wstęp po raz pierwszy opublikowany w wydaniu dzieł 
Goldoniego przez Paper~niego w 1753 r. tom III. Tłu
maczenie z wydania dzieł Goldoniego przez Rizzoli Edi-

tore Milano 1958. Carlo Goldoni „Comedie" tom I) 
Znajdziesz drogi czytelniku tę komedię bardzo od

mienną od innych moich dzieł , które dotychczas czy
tałeś. Nie jest to komediia charakterów, chyba . że . za 
charakter chce się uważać typ Truffaldina - prezen
tującego nam sługę głupiego i przebiegłego zarazem. 
Głupiego w tych rzeczach, które bezmyślnie i nieumie
jętnie czyni, ale bardzo zaradnego wtedy gdy ma w 
tym interes lub gdy powodowany jest złością. I wtedy 
jest to prawdziwy charakter wieśniaka. 

Można by tę sztukę nazwać raczej komedią gry, 
ponieważ gra Truffaldina kreuje jej istotę. Podobna 
jest bardzo do komedii histrionów chociaż pozbawiona 
- jak mi się wydaje - wszystkich tych grubiańskich 
niestosowności, które potępiłem w swoim teatrze ko
mediowym i które przez wszystkich są już naogół nie
cierpiane. 

Osobom skrupul.Ettnym niewłaściwością mogłoby 

ię wydawać, że Truffaldinowi udaje się zachować nie
porozumienie swojej podwójnej lużby równocześnie 

wobec dwóch panów, tylko dlatego, że żaden z nich 
nigdy nie określa go własnym imieniem. Żeby chociaż 
raz, czy to Florindo, czy Beatrice stwierdzili w trze
cim akcie „Truffaldino" zamiast stale używanego „Mój 
sługa" - nieporozumienie wyjaśniłoby się i komedia 
zostałaby skończona. Ale takich nieporozumień pod
trzymywanych sztuką ich wyinalazcy, pełno jest nie 
tylko w k0mediach, ale również w tragediach. I cho
ciaż zobowiącałem się, że będę stosował sytuację praw
dopodobne w „komediach gry", sądzę że coś co jest 
njemożliwe można także odpowiednio przysposobić. 

(Goldoni broni tutaj tego, co w sensie ogólnym słowa, 
stanowi istotę komedii, zgadzając się na stosowanie w 
tym gatunku obok prawdopodobieństw również ele
mentów scenicznie i teatralnie mechanicznych, chociaż 
w takim wymiarze aby nie niszczył harmonii całości). 

Jeszcze innym wydawać się może, że mamy do 
czynienia tutaj ze zbyitnim dystansem między głupdtą 
a przebiegłością u Truffaldina. Na przykład podarcie 
listu zastawnego po to aby zaprojektować ustawienie 
stołu, może się wydawać nadmiarem niezdarności. Słu
żyć natomiast dwóm panom, w dwóch pokojach jedno
cześnie, z taką gotowością i szybkością, wydaje ię 

nadmiarem chytrości. Ale tu właśnie mamy do czy-

nienia z tym co powiedziałem na początku , o charak
terze Truffaldina. Głupi wtedy kiedy działa bez zasta
nowienia, czyli wówczas gdy drze list zastawny, a 
bardzo przebiegły gdy działa ze złośliwością, co oka
zuje służąc przy dwóch stołach. 

Gdy weźmiemy pod uwagę główną intrygę kome
dii, towarzyszące jej perypetie i katastrofę , okaże się 

że Truffaldino nie jest bynajmniej postacią pierwszo
planowego bohaitera. W.ręcz 1pr.zec;wnie , wyłączając 

wynikający z układu s.praw wą'tek domniemanej śmier
ci obydwu kochanków, będący dz iełem tego s ługi, ko
media mogłaby się równie dobrze obyć bez niego. 
Mamy nieskończenie wiele przykładów tego typu. któ
rych nie przytaczam, aby nie zapełniać niepotrzeb:1ie 
~tron i ponieważ mam zaufanie do siebie. że potrafię 
ukazać to co zamierzałem w formie przekonywującej. 
Nawet słynny Molier mógłby mnie w 'tym wypadku 
usprawiedliwić. 

Kiedy stworzyłem tę komedię, a było 'to w roku 
1745 w Pizie gdzie zajmowałem się sprawami prawni
czymi, nie napisałem jej w formie jaką ma ona obec
nie. Za wyjątkiem 3-4 scen w akcie, najbardziej istot
nych dla ról poważnych, reszta komedii była jedynie 
zaznaczona w taki sposób jaki komedianci mają zwy-

czaj nazywać , assoget'to" (na temat). Był to tzw. sce
nariusz rozciągnięty (scenariusz lub osnowa, która za
wiera łącznie z sumą wszystkioh powiedzonek również 
didaskalia, wskazówki scenic21ne itp.), w którym zazna
czyłem propozycję ogólnego zarysu prowadzenia i celu 
oraz sposobu mówienia. Swobodzie aktorów i ich im
prowizacji pozostawiłem realizowanie śmiesznych kon
cepcji za pomocą odpowiednich słów i gestów. I w 
istocie ta moja komedia improwizowana była wy
konana tak dobrze przez pierwszych aktorów, że z fak
tu tego czerpałem wiele satysfakcji. I bez wątpienia 

. sądzę. że oni ją lepiej ozdobili improwizacją niż ja do
konałem tego pisaniem. Dowcipne powiedzonka Truf
faldina , facecje, uniesienia, zapał. są sprawą, która 
robi większe wrażenie będąc owocem osobistej dyspo
zycji umysłowej , okazji i werwy. Ten słynny, wspa
niały komik, znany w całych Włoszech pod imieniem 
Truffaldina odznaczał się taką błyskotliwością umy
słową, takim bogactwem powiedzonek i taką natural
nością sformułowań, że zadziwiał. I gdybym chciał 

zaopatrzeć ię w scenki buffo do moich komedii, lepiej 
nie mógłbym zrobić niż studiując to czego on już do
konał. Komedię 'tą naszkicowałem specjalnie dla niego, 
a nawet on sam zaproponował mi ten temat. Temat 



nieco trudny w istocie, który scemeniował całą moją 

zdolność do pisania sztucz,nych komedii i cały jego 'ta

lent do ich wykonywania. 

Widziałem ją później w innych obsadach, wyko
nywaną przez innych komików i z braku być moźe nie 
tyle talentu co wiadomości, które jedynie ina podstawie 
scenariusza mieć mogli, wydało mi się, że ona bardzo 
podupadła w porównaniu ze swym pierwowzorem. 
Skłoniło mnie to do na'Pisania całości, nie dlatego aby 
zmusić tych, którzy podejmowali wcielenia Truffaldi
na, aby dokładnie używali moich słów gdy lepszych 
nie znajdują, ale abym ogłosił swoją intencję i dość 
prostą drogą mógł ich doprowadzić do celu. Zmęczy
łem się niezwykle rozciągnięciem wszystkich najbar
dziej koniecznych gestów komediowych najdrobniej
szymi uwagami, aby stworzyć ją jak najłatwiejszą. I 
jeżeli ta komedia nie ma w sobie moralizatorstwa i 
głębszych nauk ma przynajmniej zaletę racjonalnego 
prowadzenia i dobrej racjonalnej gry. Proszę więc 

tych, którzy rolę Truffaldina będą grali, za każdym 
razem gdyby chcieli dodać coś od siebie, aby wstrzy
mali się od słów wulgarnych i nieprzystojnych gestów 
i żeby byli pewni iż takie rzeczy wywołują śmiech je-

dynie wśród gminu, a obrażają dobrze wychowaną pu
b1iczność. 

Niech ci będzie wiadomo mój czytelniku, że ta ko
media jest jedną z 6, które przyrzekłem jeszcze napi
sać, Qprócz tych 44, które już przekazałem Bettinelle
mu. Równieź ona stanie się jego własnością, ponieważ 
on jest właścicielem wszystkiego co moje, chociaż za
rzuca mi się niestety, że jest to występkiem z mojej 
strony, jeżeli swoje utwory w sposób dyskretny, po
czytuję sobie za zasługę. 

Tłumaczył Radosław Piszczek 

Teatr jest najbardziej społeczną ze sztuk. Spełnia się w osobistym, intymnym, nieuchwytnym i 

ulotnym kontakcie aktora z widzem. 

Widz jest we współczesnym Teatrze także współtwórcą przedstawienia. 

Pragniemy poznać bliżej upodobania naszej publiczności, jej życzenia, uwagi, nawet krytyczne. 
Te ostatnie są dla nas równie cenne jak komplementy. 

Dlatego w bieżącym roku zostawimy do dyspozycji naszej widowni otwartą księgę życzeń. W 
księdze tej nasi widzowie mogą się podzielić swoimi sądami z twórcami przedstawienia, dyrekcją 

Teatru. 

Apelujemy gorąco do Państwa o dokonywanie wpisów z uwagami, życzeniami i postulatami. 

Serdecznie dziękujemy 



TEATR IM. AL. FREDRY W GNIEŹNIE 

ODZNACZONY 

ODZNAKĄ TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 
ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI W ROZWOJU 

WOJEWÓDZTW A POZN ANS KIEGO 

ZBIOROWĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZWIĄZKU 

ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW KULTURY 
I SZTUKI 

MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

MEDALEM XII WIEKÓW GNIEZNA 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

WOJCIECH BORATYŃSKI 

Zastępca dyrektora 

ZYGMUNT DREJ ZA 

Kierownik literacki 

FELIKS FORNALCZYK 



CARLO GOLDONI 

SŁUGA DWÓCH PANÓW 
Komedia w trzech aktach 

Tłumaczenie: Zofii Jachimeckiej i Radosława Piszczka 

REŻYSERIA - WOJCIECH SKIBIŃSKI MUZYKA - JERZY GRZEWIŃSKI 

SCENOGRAFIA - EWA NAHLIK RUCH SCENICZNY - EW A LEBECKA 

Asystent reżysera - Zenon Kaczanowski 

PANTALONE DEI BISOGNOSI 

KLARYSA, jego córka 

DOKTOR LOMBARDI 

SYLWIUSZ, jego syn 

BEATRICE z Turynu 
w ubraniu męskim pod nazwiskiem 
Fryderyka Rasponi 

FLORINDO ARETUSI z Turynu 

BRIGHELLA, oberżysta 

SMERALDINA, 
pokojówka Klarysy 

TR UFF ALDINO„ służący 
Beatrice, potem Florindo 

TRAGARZ 

SŁUŻĄCY Z GOSPODY 

OS OBY: 

- Józef Chrobak 

- Daniela Zybalanka-faśko 

- Jan Szulc 

- Jan Karow 

- Maria Skowrońska 

- Sławomir Lewandowski 

- Zenon Kaczanowski 

- Justyna Polkowska 

Gabriel Abratowicz 
- Wojciech Skibiński 

- Marek Czyżewski 

- Marek Sobczyk 

Rzecz dzieje się w Wenecji 



Inspicjent 

JAN KAROW 

Sufler 

JUSTYNA POLKOWSKA 

Kierownik techniczny 

LECH JARPÓŁKIEWICZ 

Pracownie techniczne 

Stolarnia - kierownik Witalis Strzelecki i Henryk Fi
lipek, malarska - Zygmunt Przybylski, bufator -
Zdzisław Stasiak, pracowinie krawieckie: męska - kie
rownik Stanisław Pairuls.ki, Je.rzy Brenlk, Kazimiera 
Chosińska, damska - kierownik Melania Plucińska, 

Maria Szalata, fryzjersko..,perukarska - kierownik Ma
ria Michalsika, Helena Libera , taipicerska - Paweł 

Tamborski, ślusarska - Franciszek Osiński, kie.rownik 
pracowni elektrycznej - Edward Zalewski, oświetle

nie - Sucholas Damian, aktustyk - Andrzej Kierzen
kowski, pralnia - Leokadia Malczewska, brygadier 

sceny - Teofil Nowak 

Obsługa sceny: 

Czesław Budnik, Waldemar Hajder Józef Konieczka 

Ga~derobiana 

Maria Kaźmierczak i Danuta Filipek 



Mieczysłaiw Brahmer 

GOLDONI: „KOMEDIA" JEGO ŻYCIA 

W francuskich pamiętnikach, które spisał czy też 

raczej podyktował jako sędziwy już starzec, wyróżnił 
Goldoni trzy okresy swego długiego żywota. Pierwszy 
z nich (1707-1748) jest zwykłym , choć przewlekłym 

etapem poszuk1iwan.ia właśoiwej swej drogi. Drugi 
(1748-1762) - to kilkanaście lat najba,rdziej intensyw
nej dziiałalności twórczej, związanej przewaimie z ro
dzinną Wenecją . Trzeci (1762-1793) upływa na obczyż
nie i - mimo powtarzających się jeszcze zrywów -
nosi wyraźne cechy schyłku. 

„Samo moje życie jest komedią" - pisał Goldoni, 
dodając, że gdy nie stał-0 mu pomysłów w nim zawsze 
znaleźć mógł temat pożądany. Istotnie, nie brakło w 
jego biegu zmian i przygód, przyjmowanych pogod11Iie 
przez ich głównego aktora , któremu żadna przykrość, 
jak zapewniał, nie zdołała zepsuć sma:ku wieczerzy 
an.i zakłócić snu. Tę rów.nawagę ducha uważał za swój 
.przymiot wrodzony. „Matka moja wydała mn.ie na 
świat niemal bez bólu - zaręczał - kochała mnie za 
to tym bardziej. Nie dałem o sobie znać krzykiiem, gdy 
po raz pierwszy ujrzałem światło dnia ; łagodność 'ta 

zdawała się już od owej chwili odbiciem mego spoko~ 

nego charakteru, który ni_gdy później nie sprawił za-
wodu". 

W dzieciństwie otoczony pobłażliwością rodziców, 
z biegiem lat częściej poddając się przypadkowi, niż 

kierując swym losem, daleki od szukania dramatu 
wkoło siebie, mimo zawziętych napaści przeciwników 
zachował zawsze życzli wość dla ludzi , która też ściera 
ostrze jego satyrycznych pocisków, odbierając im siłę 

płynącą z oburzenia. Godny zazdrośc i .okaz zdrowia 
moralnego i dobrej myśli, nie musiał się zmieniać, by 
z wiek:em stać się przysłowiowym „ojczulkiem Gol
donim''. 

Jak zwykle bywa, we WSI=Omnieni:o.ch młodości 

chętnie zatrzymywał się przy wszystkich tych momen
tach, w których dostrzec się dało zapowiedź upodobań 
i dzieła lat dojrzałych. A więc: domowy teatr mario
netek, urządzany dla zabawy chłopca; komediowa pró
ba talentu ośmioletniego smyka: występ w roli. .. pri
madonny dziecinnego teatru w Perugii (:iie przypisy
wał sobie jednak zdolności aktorskich). Najbarwniejsze 
są d wa epizody. Zgnębiony do cna filozofią scholas
"tyczną, którą mu wth czają dominikanie w Rimini, za
przyjaźniwszy się z wędrowną trupą, czternastoletni 

rebeliant na barce aktorskiej czmycha do Chioggi, 
gdzie przy pomocy wymownego kierownika kompanii 
zyskuje przebaczenie ma'tki a następnie i ojca. Przy
j ęty później, dzięki wpływowemu poparoiu, do na pół 
duchownego kolegium dla wybra,nych w Pawii - gdzie 
studiuje prawo - zostaje przepędzony za sztubacką 

satyrę, którą uczuły się dotknię'te drażliwe miesz
kanki tego miasta. Ma wówczas lat siedemnaście. 

Urodzeniem i sentymen'tem związany z Wenecją, 
wcześnie tedy zaczął wędrówki po półwyspie. Ruchli
wość zdawał się dziedziczyć po ojcu, który pewnego 
dnia , zostawiwszy rodzinę pod okiem św. Marka, wy
jechał na krótko do Rzymu: pozostał tam cztery lata, 
w ciągu których - przyznać 'trzeba - ukończył nie 
zamierzone studia medyczne i zaczął pełnić obow iązki 

lekarza. Pomagając ojcu, młody Goldoni podglądał ta
jemnice jego sztuki, ale w niej nie zasmakował . Pró
bował z biegiem lat różnych jeszcze zawodów. Nosił 

tonsurę i przez chwilę gotów był przywdznać habit 
kapucyna; ślęczał przy biurku i uwijał się po zapad
łych kątach jako urzędnik sądowy; zaprawiał się w 
służbie dyplomatycznej. Z przerwami i bez zapału od
bywał studia prawnicze i dopiero po nagłej śmierci 

ojca, pod naciskiem rosnących kłopotów materialnych 

rodziny, zdecydował się pokusić o dyplom doktorski, 
który uzyskuje w Padwie, po nocy spędzonej bezsen- · 
nie, nie nad książką co prawda, lecz przy karcianym 
stol.iku (,Pociąg do gry nie opuści go zresztą nigdy). 
Przywdział na konjec togę adwokata, pomnażając ten 
splendor godnością konsula genueńskiego w Wenecji. 
Ale zyski z tych źródeł sączyły się Qardzo nikłą strugą. 

Wśród zajęć mało dla niego ponętnych znajdował 
odprężenie, ilekroć zetknął się z teatrem. Sposobności 
po temu nie omijał i chętnie pióro swe oddawał na 
usługi aktorów. Pobyt na prowincji urozmaicał sobie 
karnawałowymi intermediami, a póżniej, w rodzinnej 
Wenecji wystawił szereg sztuk, co więcej, przez lat 
kilka dzielił losy wędrownej trupy aktorskiej, jako jej 
literacki dostawca. Próbował różnych rodzajów drama
tycznych. dramatu muzycznego, komedii i scenek ro
dzajowych, nie wyłq_czając szumnej tragikomedii wier
szem (ocalony z wojennych opałów „Belizariusz" przy
nosi mu pierwszy sukces w r. 1734; datę tę uważał za 
początek swej twórczości scenicznej). Po rok 1748 ma 
w dorobku z górą 30 utworów, pośledniej na ogół war
tości. 

W tym stuleciu obieżyświatów i on nigdzie miej
sca zagrzać nie może, popędzany często długami i po-



wikła1niami miłosnymi, dow.odzącymi zresztą pokaźnej 

· naiwności młodzieńca, od którego go oswobodziło za
warte w Genui, jak najszczęśl~wsze małźeństwo. Za
pędziwszy się aż do Toskatnii, osiada przypadkiem w 
Pizie, zyskując rychło poważanie jako adwokat ii czyn
ny członek miejscowej „akademii" ar·kadyjskich rymo
pisów. I byłby mo~e ugrzązł w zagarniającej go stop
niowo powszedności, gdyby nie odwiedziny aktora Ce
zarego D'Arbes. głośnego Pantalona, który przyszedł 

go prosić o sztukę dla siebie. W ślad za lllim k;ierownik 
trupy Medebach posuwa dalej ten atak - i o'to Gol
doni. przekroczywszy czterdziestkę, dokonuje stanow
czego wyboru: rzuca Pizę, wyrzeka się adwokatury i 
po pięciu lat2.ch nieobecności wraca do Wenecji, by 
przez dalszych lat pięć zaopatrywać w repertuar scenę 
pod wezwaniem św. Anioła , a później inne teatry. Pier
wszą sztuką, z jaką po powrocie staje przed widzami, 
jest .. Sprytna wdówka". 

Od razu rozwinął energię pisarską , mogącą niemal 
iść w zawody z rozmachem nieznużonych budowni
czych teatru hiszpańskiego. Nie dość, że podjął się 

dost3rczania swej trupie dziesięciu nowych sztuk rocz-
nie (dwu oper i ośmiu komedii - za 400 dukatów). Gdy 

w roku 1750 wyjazd za granicę niedawnego kusiciela, 

Pantalona - D'a.rbes przyczynił poważnych trudności 
zespołowi, chcąc utrzymać w napięciu uwagę publicz
ności. zobowiązał się do wystawiania w najbliższym 
sezonie szesnastu nowości swego pióra. I zobowiązania 
dotrzymał, chociaż w chwili, kiedy brał je na siebie, 
nie miał w pogotowiu żadnego rękopisu i żadnego 
skrystalizowanego pomysłu. Wśród owych szesnastu 
sztuk znalazła się wyróż,niana do dziś „Kawiarenka ·•. 

W tym okresie na1jbardziej wytężonej pracy twór
czej terenem działalności artystyczmej Goldoniego jest 
Wenecja, ale poza głównym sezonem krąży on ze swą 
trupą po innych miastach półwyspu, zatrzymuje się w 
Mediolanie i w Mantui, w Genui i w Turynie, w Fer
rarze czy Bolonii. Rośnie wz;iętość komediopisarza, a 
z nią polepsza się jego położenie materialne. Przeszedł
szy do zespołu występującego pod wezwaniem św. Łu
kasza (teatry weneckiie brały nazwy od swych parafii 
kościelnych), z biegiem czasu dostarcza mu rocznie 
już tylko sześciu utworów, otrzymując za każdy po sto 
dukatów. Wyróżniony zostaje godnością i stałą pensją 
poety dworu książącego w Parmie; zaproszony do Rzy
mu. spędza tam z górą pół roku. Odnosi niemało su
kcesów, zarówno dzięki swym komediom, jak i operom 
komicznym powstałym przy wspópracy znanych kom-

pozytorów. Do tego szczęśliwego okresu należy świetna 
,.Locandiera" („Oberżystka'' 1753); należy szereg ko
medii gwa:rowych, nieprześcignionych obrazów życia 

weneckiego ludu i wiele sztuk i•nnych: w dorobku lat 
szesnastu uzbierało się ich ogółem ponad 150. ·Obok su
kcesów zdarzają się i niepowodzenia. Ale tymi autor, 
zgodnie z swym upodobaniem, nie przejmuje się zbyt
nio: znajduje w nich bodziec do jak najszybszego po
wetowania sobie poniesionej klęski. 

Stanowisko, jakie zajął Goldoni we włoskim ży

ciu teatraliym, wzbudziło rychło zawiść współzawodni
ków. Wenecja ówczesna pokryta była siecią większych 
i małych intryg: rywalizacja kilku zespołów aktorskich 
i całej czeredy chudych literatów wywoływała ciągłe 

starcia. Już pierwszy utwór nowego okresu - jak naj
życzliwiej przyjęta „Sprytna wdówka" - stała się po
czątkiem długiej i zawziętej walki. Rzecz szczególna, 
że walka ta rozgorzała dokoła człowieka pozbawionego 
zupełnie napastliwości i zawziętości, który w ogłoszo

nych na starość wspomnieniach, gdy mógł wziąć pełny 
odwet na swych przeciwnikach, wspaniałomyślnie prze
milczał nazwiska ich i postępki (.„) 

Właśnie w tym czasie otrzymał Goldoni zaprosze
nie z Paryża: tamtejsi komedianci włoscy pragnęli jego 

stałej współpracy. Znużony wieloletnią walką, która 
przybrała znów na ostrości, postanowił spróbować 

szczęścia we Francji. Na wiosnę 1762 opuścił Włochy 

- nie przeczuwając, że nigdy już do nich nie wróci. 
Z publicznością teatralną pożegnał się umyślnie napi
saną komedią, której dał tytuł: „Jeden z ostatnich wie
czorów karnawału". Anzoletto, rysownik dostarczający 
projektów weneckim pracowniom, zaangażowany zosta
je do Paryża przez francuską hafciarkę . Na próżno 

usiłują go zatrzymać towarzysze. Dziękując im za ży
czliwość„ odpierając zarzuty, zapewnia, że nieobecność 
jego nie potrwa dłużej jak dwa lata ... Widzowie zro
zumieli przejrzystą aluzję i owacyjnie żegnali człowie
ka, który bawił ich przez tyle karnawałowych wieczo
rów: życząc mu szczęśliwej drogi, wzywali do powrotu 
w oznaczonym terminie. 

W Paryżu okazało się rychło, że Goldoni nic zdoła 
kontynuo1Wać tarr:i roli odnowiciela komedii włoskiej(.„) 
Goldoni nie mógł już powstrzymać upadku w jego fazie 
końcowej, ani martwiejącej „szkoły" przepoić duchem 
nowym. Było już na to za późno, chociaż - jak zazna
czał - miał „dopiero 53 lat" (w rzeczywistości 55, ale 
omyłki w datach są częstym grzechem „Pamiętników"). 
Skostniała rutyna znacznej części aktorów oparła się 



wszelkim zmianom. Pierwsze niepowodzenia na dworze 
i na scenie publicznej zaskoczyły Goldoniego,: który 
szybko zrezygnował z swych postulatów „naprawy", 
wymagających oddanego sprawie zespołu wykonawców. 
Mimo skrupułów, począł czymić ustępstwa zwalczane
mu przez siebie złemu smakowi, pocieszając się, że 

stopniowo nagnie do swego celu opornych. Widząc swą 
porażkę, zbyt jednak rozsmakował się w Paryżu, by go 
porzucać. Prawdziwą ulgą dla niego i aktorów stała się 
też chwila, gdy mógł zrezygnować z obowiązkowej 

współpracy z „Komedią włoską", uzyskawszy zajęcie 

na dworze, jako nauczyciel córek królewskich. A cho
c'.aż po paru latach usługi jego okazały się zbędne: po
zos tał nadal związany z Wersalem i uzyskał stałą pen
sję z królewskiej szkatuły. 

Twórczości teatralnej nie zarzucił i z lat tych po
chodzi ponad dwadzieścia jego utworów, a wśród nich 
„Wachlarz" (1765), uderzający znakomitą konstrukcją 

i dynamizmem scen:cznym. Za największy swój sukces 
uważał jednak uzyskanie dostępu na scenę Komedii 
Francuskiej i to dzięki sztuce napisanej bezpośrednio 
po francusku, co więcej, wykazującej takie zżycie się 

z nowym środowiskiem, że - jak podnosi sam autor 
- przekład na język włoski nastręcza tu poważne trud-

ności („Le bourru bienfaisant" - „Dobroczynny zrzę

da'', 1771). 

Na starość nie uniknął biedy. „Komedia włoska" 
upa.dla już w Paryżu ostatecznie, zespół pod 'tą nazwą 

został rozwiązany i tylko Arlekin snuł się jeszcze po 
scen!e. Na progu osiemdziesiątki zabrał się do spisania 
„Pamętnków", które w części ostatniej stawały się za
razem przewodnikiem po Paryżu i hołdem wdzięcznego 
przyby. za. By zdobyć trochę grosza, wysprzedaje swe 
książki, rozstaje się nawet z otrzymanym od Woltera 
- Corneillem. Sytuację pogarsza jeszcze Rewolucja. 
Wraz z innymi pensjonariuszami dworu Goldoni traci 
swe zaopatrzenie i popada w nędzę po społu z nieod
stępną i oddaną mu żoną. Maria Józef Chenier - brat 
wielkiego poety Andrzeja, którego głowa padła pod gi
lotyną - staje przed Konwentem z wnioskiem o przy
wrócenie pen ji starcowi. Wniosek uchwalono, nie wie
dząc o tym, że „ojczulek" poprzedniego dnia zakończył 
życie. 

Mieczysław Brahmer 

żródło: Wstęp do komedii Carla Goldo
niego „Sprytna \.Vdówka" i „Zakochani" 
BN II 61. Ossolineum, Wrocław 1951 

KRONIKA 
29 111 1970 

Wystawienie na II Ogólnopolskich Konfrontacjach Opol
skich w Opolu „Szewców" Stanisława Ignacego Witkiewicza 
w reżyserii Wojciecha Boratyńskiego i scenografii Iwony Za
borowskiej. 

Jury II Opolskich Konfrontacji Teatralnych, poświęconych 
polskiej dramaturgii klasycznej, oceniło występy zespołów z 
całego kraju, przyznając w dziale sztuki aktorskiej trzy na
grody aktorom gnieźnieńskim grającym główne role w „Sze
wcach" St. I. Witkiewicza: Ireneuszowi Karamonowl za rolę 

Sajetana oraz Sławomirowi Lewandowskiemu i Markowi Czy
żewskiemu za role Czeladników. 

Prapremiera sztuki Haliny Dobrowolskiej - „Nie ma ko
nia dla Maryny''. 
22 IV 1976 

Audycja w „Pegazie" nadana z okazji XXX-lecia Teatru 
Gnieźnieńskiego i wywiad z dyrektorem i kierownikiem ar
tystycznym, Wojciechem Boratyńskim. 
i V 1976 

Udział członków Klubu „Proscenium" w próbie general
nej sztuki „Nie ma konia dla Maryny" Haliny Dobrowolskiej 
21 V 1976 

Aktywi.~ci Klugu „Proscenium" wzięli udział w próbie ge
neralnej sztuki Aleksandra Wampi!owa pt. „Anegdoty 'pro
\\"incjona lne". 
22 V 1976 

Premiera „Anegdot prowincjonalnych" A. Wampilowa z 
udziałem Klubu Miłośników Teatru przy Pałacu Kultury w 
Poznaniu. 

18-22 VI 
Przegląd Sztuk Fredrowskich z okazji stulecia smierci 

Aleksandra Fredry i trzydziestolecia Teatru Gnieźnieńskiego. 
Pod patronatem Gnieźnieńskich Zakładów Garbarskich, Kom
binatu PGR Zydo\\ o i Wie lkopolskich Zakładów Obuwia. 
18 VI 76 
godz. 16.00 

Długoletnim pracownikom wręczono odznaczenia pań

~twowe oraz Odznakę Wojewódzką Za zasługi w Rozwoju 
Województwa Poznańskiego i medale XII wieków miasta 
Gniezna jak również przyznano nagrody pieniężne. 

Teatr otrzymał Me dal Komisji Edwukacji Narodowej i 
Zbiorową Odznakę Honorową Związku Zawodoweg o Praco
wników Kultury i Sztuki. 
godz. 17.00 

We foyer Teatru otwarta została wystawa „ Pamiątki Fre
drowskiego ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie. 
g odz. 18.00 

Uroczyste przedstawienie sz t uki Aleksandra Fredry „Da
my i Huzary" w wykonaniu aktorów Teotru Gnizźnieńskiego . 

Przed spektaklem okolicznościowe p:·zemów i~nic wygło

sił Prezydent miasta Gniezna. 
Po spektaklu odczytano wybrnne depesze i listy gratula

cyjne oriw przemówił dyrektor i kierownik artystyczny Te
atru - Wojciech Boratyński ·i przedstawiciel Zarządu Głów

nego SPATiF dyr. Aleksander Gąssowski. 
19 VI 76 
godz. 11.50 

Otwarto w Klubie MPiK wystawę „Twórczosci Aleksan
dra Fredry i trzydziestolecie Teatru Gnieźnieńskiego". 



godz. 12.00 
Sesja popularnon-aukowa „W stulecie śmierci Aleksandra 

Fredry". Dr Michał Witkowski wygłosił odczyt pt. „Fredro 
w Wielkopolsce", prof. dr Bocian Zakrzewski - „Aleksander 
Fredro wobec „Pana Tadeusza" i doc. dr Mieczysław Inglot 
- „Jak g rano Fredrę w XIX wieku". 
godz. 19.00 

Spektakl ,.Dwie blizny" Al. Fredry w wykonaniu Lubus
kiego Teatru im. L. Kruczkowskieg o z Zielonej Góry. 
20 VI 76 
godz . 19.00 

Przedstawienie „Męża żony" Al. Fredry w wykonaniu 
Teatru Płockiego. 
21 VI 76 
godz. 19.00 

Spektakl „Damy i Huzary" Al. Fredry w wykonaniu Bał
tyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego w Ko
szalinie. 
22 VI 76 
g odz. 19.00 

Przedstawienie „Slubów panieńskich" Al. Fredry w wy
konaniu Teatru „Ateneum" im. St. Jaracza z Wan,zawy. 

Po spektaklu odbyły się spotkania zespołów teatralnych 
z władzami iMasta Gniezna i przedstawicielami zakładów 

opiekuńczych. 

25 VI 76 

godz. 17,30 

Spotkanie w Klubie MPiK z prof. Janem Swiderskim i ak
torką Aleksandrą Sląską. 

W dniu 23 czerwca 1976 roku odbyło się spotkanie pracow
ników T eatru im. Al. Fredry w Gnieźnie z władzami Miasta 
Gniczr:a z udzia!em aktorów prof. Jana Swiderskiego i Alek
~andry >;ląskiej . 

Na grobach zmarłych pracowników złożono wiązanki kwiat6w 
z okazji Przeglądu Sztuk Fredrowskich wydano okolicz

nościowy plakat. medal pamiątkowy oraz broszurę jubileu
szową. 

Kier. dz'alu organizacji widowni 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe na bilety wstępu w godzinach od 8-14 

Informacje 'telef. 22-91 i 22-92 

Kasa Teatru czynna w czwartki piątki i soboty 
od 10-13 i od 16-19 w niedzielę od 16-19 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej 

Wydawca 
Państwowy Teatr im. Al. Fredry 

w Gnieżnie 

GZG Gniezno - 1200 zam. 960 6 76 H - 9 



REPERTUAR SEZONU 1975/76 

Wiliam Szekspir 

BURZA 

Aleksander Fredro 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 

Stanisław Ignacy Witkiewic7 

SZEWCY 

Ryszard Marek Groński 

JUTRO PIĄTEK OD SAMEGO RANA 
Prapremiera 

Halina Dobrowolska 

NIE MA KONIA DLA MARYNY 
Prepremiera 

Aleksander Wampiło .v 

ANEGDOTY PROWINCJONALNE 

Carlo Goldoni 

SŁUGA DWÓCH PANÓW 



Cena 3,- zł 

GZG Gniezno -12000 zam. U++ 7ł 


