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CAlłLO GOLDONI 

Drogi Panie, malarzu i synu natury, uwielbiam Pana, od kiedy czytam 
pańskie dzieła. Ujrzałem w nich pańską duszę. Powiedziałem sobie: oto 
człowiek uczciwy i dobry, który oczyścił scenę włoską, który pisze z fan
tazją, inwencją i mądrze. Jakaż płodność, drogi Panie, jaka czystość, jak
że naturalnie dowcipny i przyj mny zdaje mi się styl pańskj. Ocalił Pan 
ojczyznę moją z rąk arlekinów. Chciałbym zatytułować pańskie komedie: 
Italia wyzwolona od Gotów. Przyjaźń pańska mnie zaszczyca, zachwyca. 
Bardzo jestem zobowiązany panu senatorowi Albergati, ale Pan sobie 
tylko zawdzięcza moje uczucia. 
Życzę Panu najdłuższego i jak najszczęśliwszego życia, choć nie może 
Pan być nieśmiertelny tak jak pańskie imię. Myśli Pan, że zrobił mi za
szczyt, a zrobił mi Pan ogromną przyjemność. 

Voltaire 
(Voltaire pisał do Goldoniego po francusku, po włosku, a nawet po we
necku). 



Justyna Lukaszewicz 

COMMEDIA DELL' ARTE 
po1aw1ła się okoJo połowy XVI wieku, by przez dwa stulecia panować 
niepodzielnie na scenie włoskiej. Zdobyła też sławę europejską dzięk i 

wędrownym trupom, które docierały także do Polski. Wystawiane utwo
ry. o charakterze społeczno-satyrycznym, opierały się na szkicowym 
j dynie scenariuszu, a zawodowi (dell'arte) aktorzy improwizowali, czer
piąc z boga tego repertuaru dialogów i monologów wykorzystywanych w 
powtarzających się często sytuacjach oraz różnorakich dowcipów i sztu
czek (lazzi), łącząc w całość różnorodne elementy. Tekst odgrywał rolę 
podrzędną . Aktor grał całym ciałem (twarz zasłaniała mu maska), śpie
wał, tańczył, grał na różnych instrumentach, naśladował głosy zwierząt , 

popisywał się akrobatyczą niemal sprawnością. Pomysłowa maszyneria 
teatralna umożliwiała zaskakiwanie publiczności efektami specjalnymi. 
Podobać musiały się widzom ogromna dynamika ruchu scenicznego oraz 
łatwy komizm słowny i sytuacyjny. Najbardziej charakterystycznym ele
mentem zjawiska był szereg typowych, utrwalonych tradycją postaci, 
mówiących różnymi dialektami, o konwencjonalnych cechach, maskach 
i ubiorach: Arlekin i Brighella (czyli dwaj Zanni), Pantalone, Doktor, 
Kapitan, Kolombina, pary zakochanych. Aktorzy specjalizowali się w od
twarzaniu poszczególnych ról. 

Carlo Goldoni wystąpił w swoim dziele przeciwko dekadencji kome
ri ii dell'arte, jej wyjałowieniu i skostniałym formom, nie odżegnywał się 
jednak całkowicie od przeszłości. Postawił sobie za cel przywrócenie 
świetności teatru włoskiego, każąc aktorom zdejmować maski i eliminując 
improwizację przez oparcie przedstawień na utworach o pełnym, stałym 
tekście. Szła za tym zmiana techniki i stylu gry aktorskiej. Pozbawiając 
aktorów ich wypróbowanych atutów, wenecki autor dawał im nowe moż
liwości. Kreował także role z myślą o jakimś konkretnym aktorze lub 
aktorce (a musiał bardzo uważać, bo aktorki wzajemnie zazdrościły so
bie sukcesów). 

Misję swoją przeprowadzał etapami, ostrożnie, zgodnie ze swoim ła
godnym usposobieniem i wyczuciem gustów publiczności, czerpiąc na
tchnienie ~ dwóch wielkich ksiąg: Swiata i Teatru. Przejście od kome
dii masek do komedii charakterów i obyczajowej nastąpiło poprzez przy
swojenie najbardziej żywotnych elementów teatru improwizowanego: ży
wego tempa przedstawienia i nagromadzenia zaskakujących sytuacji dra
matycznych. Następuje stopniowa przemiana utrwalonych tradycją ko
mediowych typów w galerię zróżnicowanych postaci, przede wszy.stkim 
ze środowiska mieszczaństwa weneckiego: kupcy czy adwokaci, ich żony, 

• 

„ 

('Órki, synowie, gospodynie i służący, ukazani są w atmosferze wenecki -
go karnawału lub w wiejskiej rezydencji, w różnych konfiguracjach a 
akcja, jak to w komedii, toczy się wokół miłości, małżeństwa i P_ieniędzy . 
Założenia reformy przedstawiał autor we ws~pach do wydan swoich 
utworów, w programowanej sztuce Teatr komiczny, wreszcie w Pami~t
nikac~ pisanych we Francji u schyłku życia (kiedy oczywiście widział 
już S\lłOją twórczość z innej perspektywy, jako dzieło zamknięte). 

Literatura włoska stosunkowo niewie1e wydała ogólnie znanej prozy. 
Jej mocne strony to poezja i teatr. Ten ostatni okazał się szczególnie 
dobrym towarem eksportowym. Zespoły komików dell'arte wędrują przez 
kilka wieków po całej Europie, a spektakle opery serio i opery buffo 
uświetniają uroczystości na europejskich dworach. Z jednej strony kome
dia ludowa, teatr rodem z jarmarku, bliski cyrkowi, bazujący na niewy
brednym poczuciu humoru, z drugiej - wyżyny kunsztu śpiewaczego 

dla wyrobionej publiczności. Kilkadziesiąt librett, napisanych przez Gol
doniego przede wszystkim dla pieniędzy, to na ogół utwory mniej war
tościowe literacko od jego komedii. Muzykę skomponowali do nich m .in .: 
Galuppi, Duni, Salieri, Paisiello, Mozart, Haydn, Gassmann. A muzyka 
w tym teatrze liczyla si znacznie bardziej. Niezwykłą popularność, tak
że w Polsce, zdobyła sobie La buona figliuola puta (w tłumaczeniu Bo
gusła'W'Skiego Czekina albo cnotliwa panienka). 

DROGA DO TEATRU 

Carlo Go1doni (1707- 1793) urodził się w Wenecji jako syn lekarza 
i wnuk prawnika, który lubił organizować w swoim domu wiejskim 
przedstawienia komedii i me]odramatów. Bardzo wcześnie obudziła się 
w nim namiętność do teatru (pierwszą sztukę napisał w wieku lat ośmiu) . 

Przed rozpoczęciem studiów w Collegia Ghislieri miał możliwość skorzy
stania z bogatej biblioteki jednego z proiesorów zanim jeszcze został tam 
studentem: 
„Szperając ustawicznie w owej bibliotece, poznałem utwory ~eatralne 
angielskie, hiszpańskie, .francuskie - nie znalazłem wcale wlosk1ch. Tr~
fiały się gdzieniegdzie sztuki włoskie z dawnych czasów [w tym okresie 
zachwydł się młody Goldoni Mandragorą Machiavellego, pierwszą_ kome
dią charakterów, jaka wpadła mu w ręce]. żadnego jednak wydama z~10-
r owego, którym poszczycić by się mogła Italia. Ujrzałem .ze . smutki~ 
jakąś zasadniczą lukę u narodu, który pierwej niż wszystkie mne nacJe 



współczesne poznał sztukę dramatycmą. Nie mogłem pojąć, dlaczeg'O Wło
chy zaniedbały ją, dlaczego poniżyły i pozwoliły jej zwyrodnieć. Zaprag
nąłem namiętnie ujrzeć ojczyznę moją wznoszącą się w tym względzie 
wysoko ponad inne i obiecywałem sobie przyczynić się do tego." 
(Tak pisze {po francusku) w swoich Pamiętnikach . ) 

Zetknął się ze sztuką lekarską pomagając ojcu, pod wpł~ d07.na -
11ego wstrząsu gotów był przez moment przywdziać habit, praktykował 
jako urzędnik sądowy i zaprawiał się w slużbie dyplomatycznej, z przer
wami i bez zapału odbywał studia prawnicze. 

W TEATRACH WENECKICH 
W 1 734 spotyka dyrektora trupy teatralnej (capocomico) Imera i zwią

zuje się z teatrem św. Samuela w Wenecji. W Genui poznaje tą, która 
będzie wierną towarzyszką długoletniego życia: Nicolettę Conn.io. Pisze 
tragikoml!die, melodramaty i intermedia. W 1738 rozpoczyna dzieło re
formy komedią Momo!o, czyli światowiec, w której scenariusz (canovac
cio) typowy dla komedii dell'arte uzupełniony jest pełnym tekstem głów
nej roli . Pierwszą komedią napisaną w całości jest Donna di garbo, czyli 
Układna niewiast.a (1743). Ponieważ jednak sukcesy w teatrze nie uwol
niły go od długów, ucieka przed wierzycielami do Piey, gdzie \VZnawia 
rozpoczętą w Wenecji praktyką adwokacką. Wizyta aktora Cezarego 
O'Arbes. głośnego Pantalona (za parę lat znajdzie się on w zespole wy
stępującym na dworze saskim, w Dreźnie i w Warszawie, gdzie grane 
będą komedie mające bezpośrednie lub pośrednie żródło w twórczości 

Goldoniego) i nalegania dyrektora trupy Medebaca skłaniają go do powro
tu do teatru. W Wenecji kontynuuje dzieło reformy pracując dla teatru 
sw. Anioła i wystawiając m.in. Sprytną wdówkę. W wnlce o publiczność, 
zobowiązuje się do \"")'Stawienia 16 nowych komedii w sezonie 1750--51 
i dotrzymuje słowa. W 1753 roku powstaje La Lacondiera, ze słynną po
stacią Mirandoliny, klejnotu z galerii postaci kobiecych w teatrze wene
cjanina. W następnym sezonie Medebac korzysta z usług autorskich Pie
tra Chiariego, a Goldoni przechodzi do teatru św. Łukasza. 

Ksiądz Chiari był autorem Szkoły wdów, parodii bardzo życzliwi 
przyjętej komedii Goldoniego pt. Sprytna wdówka, oraz innych napaści 
na „adwokata weneckiego''. Wenecja stała się podzielonym na dwa obozy 
tt?renem teatralnej \.valki. Tymczasem inny nieprzejednany przeciwnik 
Goldoniego (także zresztą Chiariego) i jego zreformowanych komedii, 
ant. oświeceniowo nastawiony Carlo Gozzi, postawił na komedię dell'arte, 
1.Jajkowość, improwizację aktorską i symboliczne postacie w celu ośmie

szenia rywala. Odniósł sukces, wystawiając w teatrze {Jw. Samuela ~.in . 
Miłość trzech pom.arańczy. Porażka w ry·walizacji z Gozzim i niezrozu
mienie rodaków skłoniły Goldoniego do przyjęcia propozycji aktorów 
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paryskLej Com~die Italienne. W tym samym 1762 roku, kiedy wystawił 
Awanturę w Chioggi, pożegnał się ze sw-oją publicznością komedią Jeden 
~ ostatnich wieczorów karna.walu, z przekonaniem, że wyjeżdża do Pa
ry-ia na dwa lata. Tymczasem do ojczyzny nigdy nie powrócił, a lata 
spędzone w kraju podziwianego Moliera nie były łatwe. Wobec aktorów 
Komedii Włoskiej musiał ulec i, porzucając idee reformatorskie, powr6-
cić do ~nariuszy komedii dell'arte. Jako nauczyciel włoskiego księini
czek na dworze Ludwika XVI, od 1780 roku korzystał ze skromnej renty, 
którą zabt"ało mu w 1792 Zgromadzenie Ustawodawcze. Tracił wzrok. 
1iał coraz większe kłopoty finansowe a pod koniec życia popadł w nędzę . 

BARUFFE CHIOZZOTTE 
Lo powrót niemłodego już aktora do doświadczeń młodości. Pierwszy kon
takt Goldoniego z Chioggią miał miejsce w 1721, k iedy jako czternasto
latek uciekł z Rimini, gdzie pobierał nudne dla niego nauki u dominika
nów, dołączając do trupy wędrownych aktorów, z którymi się zaprzyjaź
nił. Płynęli oni barką do Chioggi, nadmorskiej miejscowości położonej 
niedaleko Wenecji, gdzie mieszkała wówczas jego matka. Powrócił tam 
dwa 1 trzy lat.a później, w czasie wakacji, kiedy studiował w kolegium 
Ghislien w Pawii. Tam też wylądował, kiedy w kolejnym roku wyrzuco
no go ze szkoły za satyrę na panny z najlepszych pawijskich domów. 

AWANTURA W CHI O GG I 
napisana została w dialekcie chiodżańskim, zbliżonym do weneckiego, ale 
o odnuennej wymowie, która bawila wenecką widownię na przedstawie
niach „Podobała się zwłaszcza postać Padrona F ortunata .. Jest to czło
wiek nieokrzesany, mówi szybko, zjada połowę słów, tak że nawet jego 
ziomkowie rozumieją go z trudem. Jak zrozumieją go Czytelnicy? I jak 
wyjaśniać w przypisach na dole stronicy, co mówi, a co ma na myśli? 
Rzecz jest dość trudna. Wenecjanie zrozumieją trochę więcej, inni, albo 
zgadną, albo się pogodzą z tym, że nie rozumieją. Ja nie chciałem nic 
1.mJeniać ani w tej, ani w innych postaciach, ponieważ uważam i twier
dzę, że jest zasługą komedii wierne naśladownictwo natury". (ze wstępu 
autora do wydania komedii). 

. Tę ludową, rybacką komedię, arcydzieło realizmu weneckiego autora, 
ktory odmalowuje obrazy z życia prostych ludzi z niedużej miejscowo.~i 
położonej, jak Wenecja, na lagunie, nazwać można też komedią „konwer
sacy 1n " - akcja skoncentrowana jest właściwie w trzech pierwszych 



scenach - z kilku banalnych, gestów i słów rodzi się burza, wzniecona 
przez zazdrosne, plotkarskie i kłótliwe kobiety, którym sekundują podej
rzliwi i skorzy do bójki mężczyźni. Cała reszta, to próby naprawienia sy
tuacji. Pogodzenie się dwóch dawnych i utworzenie nowej pary następuje 
po dramatycznej, ale jakże realistycznej huśtawce nastrojów. Wyraźnie 
widać sympatię autora dla odmalowanych przez niego prostych ludzi, 
mimo że ukazuje ich przywary. 

I!usfrac~ z XVIII-wiecznego wydania „Awanturt/' 
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Wolter, jeden z największych autorytet.ów intelektualnych epok.i, ko
respondent Goldoniego: 

En totLS pays on se piq~ 
De molesteT" les talents 
De Goldoni les eritiques 
Combatt.ent ses partisans 
On ne savit d ąu.et titre 
On dof.t juger ses eC1'its 
Dans ce proces on a pris 
La Nature pour arbitre 
Aux crltłąues, au.x rivau.x 
La Nature a dit sans feinte 
Tout auteur a ses defauts 
Mais ce Gotdoni m'a peinte 

Wszędzie się dokucza 
ludziom utalentowanym 
krytycy Goldoniego 
walczą z jego zwolennikami 
nie wiedziano w ja.ki sposób 
sądzić jego dzieła 
wzięto więc w tym procesie 
na rozjemc~ Naturę 
krytykom i rywalom 
Natura rzekła otwarcie 
każdy autor ma swoje wady 
lecz t.en Goldoni mnie odmalował 

We wrześniu 1990 roku powstało towarzystwo „Goldoni Euro~n", 
które stawia sobie za cel przygotowanie we Francji i we Wł0szech obcho
dów dwustuleda śmierci weneckiego komediopisarza, zmarłego w Pary
żu 6 lutego 1793 roku. W dalszej perspektywie chodzi o propagowanie 
bogatego, różnorodnego, w wielu aspektach bliskiego współczesności dzie
ła wielkiego klasyka europejskiego, wciąż niedostatecznie znanego. 



WSZYSTKO CO PRAWDZIWE ... 
Inni moie potępią mnie za to, że zbyt często wprowadzałem na scenę 

tematykę gminną. 

Kobiece plotki, Weneckie g0$p0sie, Placyk i Awantura w Chioggi, oto 
(powiedzą) cztery komedie ludowe, traktujące o tym co najniższe w ro
dzaju ludzkim . Nie mogą podobać się osobom uczonym i delikatnego sma
ku, a przynajmniej ich nie interesują. Gdyby zdarzyło się przypadkiem, 
i± krytycy owi okazaliby się tymi samymi, którzy jakiś czas temu kry
tykowali mnie za wprowadzanie na scenę książąt, markizów i rycerzy, 
powiedziałbym, ie prawdopodobnie nie lubią komedii, skoro tak bardzo 
chcą ograniczyć swobodę autora . Kimkolwiek by jednak nie byli, powiem 
·m otwarcie, ie natura i przykład innych zachęciły mnie do próby, a suk
ces pierwszych komedii pozwolił mi tworzyć następne . 

Jest to rodzaj komedii zwanych przez Rzymian tabern.ariae, a przez 
francuzów poissardes. Dobrzy autorzy staroiytni i nowoiytni pisali je 
z dobrym skutkiem i przynosiły im uznanie; ośmielę się powiedzieć, że 
i moje nie miały mniej szczęścia. [„.} 

Ja natomiast napisałem moje tabernariae, moje poissardes, po Pameli, 
Terencjuszu, Tassie, trylogii perskiej, i tylu innych utworach, które mo
gły zadowolić umysły najbardziej poważne i wybredne. Inny jeszcze 
powód mógłbym podać na swoje usprawiedliv...'ienie. Włoskie teatry 
uczęszczane są przez osoby wszelkich stanów - a wydatek jest tak nie
wielki , że sklepikarz, służący i biedny rybak mogą uczestniczy(: w tej 
publicznej rozrywce, w przeciwieństwie do teatrów francuskich, w któ
rych płaci się około 12 paoli za miejsce na balkonie, a 2 za miejsce sto
.iące na parterze. 

Ja zabrałem gminowi Arlekina ; słyszeli o reformie komedii, chcieli ich 
posmakować, ale nie wszystkie postacie odpowiadały ich rozumieniu; 
i było sprawiedliwe, abym zadowolił tych widzów, którzy płacą tyle co 
szlachetnie urodzeni i bogacze, pisząc komedie, w których rozpoznaliby 
swoje obyczaje i wady oraz, niech mi wolno będzie powiedzieć, svvo je 
cnoty. 

Ale to ostatnie usprawiedliwienie nie jest doprawdy konieczne, po
nieważ na tych komediach osoby najbardziej szlachetne, poważne i de
likatnego gustu równie dobrze się bawiły, gdyż [ ... ] wszystko co praw
dziwe ma prawo się podobać, a wszystko co się podoba, 1na prawo roz 
śmieszać." 

(ze Wstępu autora do wydania Awantury) 
Tlum. J.Ł . 

CaTło Gol.doni 

BARKA KOMEDIANTÓW 
[ ... ] Aktorom kończyły się kontrakty i mieli odjeżdżać. Odjazd ich 

!>'7.czerze mnie zasmucił. W pewien piątek - dzień odpoczyn~u w ca
łych Włoszech , poza państwem weneckim - urząd~ili~my _wycieczkę. na 
wieś Gdy zebrała się cała kompania, dyrektor ozna]nuł odJa~ za OSlem 
dru . Wynajął barkę, która miała odwieźć wszystkich do ~h1ozzy. „Do 
Chiozzyl" - wykrzyknąłem ze zdziwieniem. - „Tak, pant~ , ~amy . je
chać do Wenecji, lecz zatrzymamy się piętnaście lub dwadzieścia dm . w 
Chiozzy, aby dać w przejeździe kilka prze.dstawie~.'' - .,Ach! "Mój Boze! 
Moja matka jest w Chiozzy. jakie chętme bym )!\ zobaczył. ~ „Jedz 
pan z nami". - „Tak. tak (krzyczeli wsz~scy,_ jeden . przez dr~g1ego), z 
nami. z nami, naszą barką! Będzie wygodnie, me będZle pana me_ kosz~o
wac. Będziemy grać , śpiewać . śmiać się, bawić itd." Jak oprzeć s1~ takt~~ 
pokusie" Czemu tracić tak świetną okazję? Przyjmuję, obiecu}ę sWOJ 
udział i czynię przygotowania do drogi. 

zaczałem od opowiedzenia wszystkiego memu gospodarzowi, sprzeci_
wił 1ę gwałtownie. Nalegałem, zawiadomił o tym ~rab.iego. Rinald~cci. 
Wszyscy byli przeciwko mnie. Udałem , że . ustęp~Ję, . s1edz1ałe~ cicho. 
w oznaczonym dniu wyjazdu wsadziłem do kieszeni dwie koszule t noc~y 
czepek, udałem się do portu, pierwszy wsiadłem na barkę i ukryłem _si~ 
n.a rufie. Miałem kieszonkowy kałamarz, napisałem więc do p. Battaghn1. 
Przeprosiłem go, tłumacząc , że nurtuje mnie chęć ujrzenia matki, P_rosi
lem, żeby rzeczy moje darowała służącej, która pielęgnowała mrue w 

c7.<.-1s1e choroby, wreszcie oznajmiłem, że wyjeżdżam . 
Popełniłem wykroczenie, przyzna~. Popełniłem jeszcze inne, do któ-

rych przyznam się również. . . 
Przvbyli komedianci. „Gdzie. jest pan Goldoni?" I ~t~ Gold.om wyłazi 

ze swoJej kryjówki, wszyscy wybuchają śmiechem, w1ta1ą m~1e ~erd_ec~
nie, podnosimy żagle - żegnaj, Rimini! [.„I ~ałość trupy zna1duiące1 się 
na pokładzie przedstawiała widok bardzo zabawny. . 

Dwanaście osób aktorów i aktorek, jeden sufler, jeden ma.szymsta, 
jeden dozorca mag~zynu, ośmiu służących, czte1! pokoj~wki, d~ie ma~
ki, dzieci rozmaitego wieku, psy, koty, małpki, papugi, ptaki, golębie , 
1agn 1ątko - prawdziwa arka Noego. . 

Barka była bardzo obszerna. miała wiele przedziałów. Każda kobieta 
miała swoją nyżę z kotarami. Dla mnie przygotowano wygodne łóżko w 
pobłtzu dyrektora. Wszyscy czuli się dobrze i wygodnie. 



Głó'<vny intendent podróży, będący zarazem kucharzem 1 szafarzem, 
zadzwonił w mały dzwoneczek, dając sygnał do śniadania . Wszyscy zebra
li s i ę w czymś w rodzaju saloniku, urządzonego pośrodku pokładu statku, 
ponad skrzyniami, walizami i tobołami. Owalny stół zastawiony był ~wą . 

herbatą, mlekiem, pieczywem, była też woda i wino. 
Pierwsza amantka zażądała bulionu. Ponieważ nie było go. wpadła 

w furię. Usiłowano uspokoić ją za pomocą filiżanki czekolady. Była naj-: 
brzydsza, lecz najbardziezj wymagająca. 

Po śniadaniu zaproponowano partyjkę, która miała przeciągnąć się 

do obiadu. Grałem dość dobrze w tresseta. Była to ulubiona gra mojej 
matki i ona mnie jej nauczyła. 

Miano właśnie rozpocząć tresseta i pikietę, lecz ustawiony ąa po
kładzie stół do faraona przyciągnął całe towarzystwo. Bank wskazywał 
raczej na chęć zabawienia się niż zysku, inaczej dyrektor nie zgodziłby 

się na to. Grano wśród śmiechu i gawędy, płatano figle. Wreszcie dzwą
nek oznajmił obiad. 

Makaron! Całe towarzystwo rzuciło się i pochłonęło tny pełne mi5y. 
Wołowina d la mode, zimny drób, nerkówka cielęca, deser i wyśrruenite 
wino. Och! cóż za dobry obiad, drogi był tylko, ze względu na apety ty . . 

Cztery godziny siedzieliśmy przy stole, grano na różnych instrumen
tach, wiele śpiewano. Zachwycająco śpiewała subretka. Patrzyłem n a nią 
uważnie, robiła na mnie wielkie wrażenie. Niestety! zaszedł ".;ypadek, 
który przerwał miłą zabawę. Z klatki uciekł kot, ulubieniec pierwszej 
amantki. Wezwała wszystkich na pomoc i zaczęła się pogoń. Kot, zlośhwy 
Jak jego pani,. wymykał się, dawał susy, krył się po zakamarkach, wresz
cie, uchodząc przed pościgiem, wdrapał się na maszt. Jani Clarice zro
biło się słabo . Jeden z marynarzy wspiął się, aby zdjąć kota, ten rzucił 
ię w morze i tam już pozostał. Jego właścicielka wpadła w rozpacz. 
Chciała pozabijać wszystkie zwierzęta, jakie tylko dostrzegła, zamierzała 
wrzucić swoją pokojówkę w ślad za ukochanym kotkiem, wszyscy ujęli 

się za pokojówką, kłótnia stała się ogólna. Zjawił się dyrektor, śmiejąc się 

i przygadując pocieszał zasmuconą damę. Wreszcie roześmiała si i · ona, 
i tak kot został zapomniany. 

Lecz myślę, że dość o tym. Być może nadużywam cierpliwości Czytel
nika rozprawiając o tych błahostkach, które nie zasługują na uwagę. 

Wiatr nie był przychylny. Trzy dni przebywaliśmy na morzu, stale 
w~Tód tych samych rozrywek i przyjemności, i z tym samym ape ytem. 
Czwartego dnia przybyliśmy do Ch\oz.zy. 1.„) 

Pamiętniki , PIW 1958 

AWANTURA W CHI O GG I 
La donna stravagante (Kapryśnica albo Kobieta narwana) otworzyła 

karnawał roku 1760. 
Sztuka ta miała średnie powodzenie, chociaż była jakby stworzona, 

by osiągnąć znaczne. Ale pani Bresciani, będąc z natury nieco kapryśną, 
u.ważała, ż.e gra samą siebie, i je j zły humor osłabił powodzenie utworu. 

Xaprawilern szybko przykrość wyrządzoną tej znakomitej aktorce. 
U łoży łem sztukę wenecką pt. Le baruffe chiozzote (Awantury w Chiozzy) . 
Ta ludowa i gminna komedia zrobiła świetne wrażenie. Pani Bresciani, 
m 11no akcentu toskańskiego, tak dobrze uchwyciła sposób bycia i wymowę 
wenecką, że była równie mile widziana w sztukach o wykwintnym ko
mi7.mie, Jak też i o najbardziej pospolitym. 

Nie będ~ podawał streszczenia tego utworu, gdyż treść jego jest bez 
znaczenia, a cały sukces zawdzięcza on odmalowaniu natury. 

Byłem w młodości w Chiozzy w charakterze koadiutora. Jest to stano
wisko odpowiadające zastępcy naczelnika wydziału karnego. 
Miałem do czynienia z tym licznym i hałaśliwym ludkiem rybaków. 

majtków i kobiecinek, których jedynym miejscem spotkań towarzyskich 
Jest ulica. Poznałem ich obyczaje, szczególny język, ich wesołość i złośli
wości. Mogłem je dobrze odmalować, a stolica, oddalona tylko o osiem 
mil od tego miasteczka, znała doskonale moje pierwowzory. 

Sztuka miała sukces, jeden z najświetniejszych, i zakończyła sezon 
karna .... -ałowy. 

W dzień popielcowy znalazłem się przy jednej z owych bezmięsnych 
kolacji, od których weneccy smakosze rozpoczynają posiłki v,rielkopostne. 
Były tam wszystkie ryby, jakich może dostarczyć Adriatyk i Jezioro 
Garda. 

Rozmowa zeszła na teatr, przy czym nie oszczędzano skromności 

autora będącego jednym ze współbiesiadników. Znudziło mnie słuchanie 
ciągle tego samego i aby odwrócić uwagę od niekończących się komple
mentów i pochwał, oznajmiłem towarzystwu o nowym projekcie, jaki 
właśnie powziąłem . Wina i likiery rozweseliły już. umysły, ale uciszono się 
i wysłuchano mnie dość uważnie. 

Chciałem pomówić o nowym wydaniu moich komedii. Starałem się 
być zwięzłym, lecz powiedziałem dosyć, by zrozumiano moje intencje. 

Przyklaśnięto im, zachęcono mnie, kazano przynieść papier i atrament. 
Zebranie składało się z osiemnastu osób, nie licząc mnie. Sporządzono od 
razu listę subskrypcyjną, każdy podpisał się na dziesięć egzemplarzy 
Zyskałem za jednym zamachem sto osiemdziesiąt subskrypcji. 

·Oto zalążek wydania Pasquali. [ ... ] 

Tłum. Maria Rzepińska, PIW 1958 



TEATRY ... 
Sale widowiskowe zwane sq we Włoszech teatrami. W Wene<:Jł jPst 

ich siedem, a ka.idy nosi imie świętego, pod opieką którego po.zosta~ 
da na parafia ( ... } 

Latarnie Wenecji słu.żq zarówno ozdobie jak i pożytkowi. Tym bar
dziej że mieszkańców nic nie kosztują, gdyż co roku przeZTiaczn s~ jedno 
ciqgntenie loterii na pokrycie tego wydatku. ( ... ] 

W leci Plac św. Marka i jego okolice uczęszczane są równie licznie 
nocq jak i w dzień, kawiarnie są przepełnione. Spotyka sif: tam c:aly 
wytworny świat, widuje się wszelkie nwżliwe typy kobiet i mężayzn. 
Spiew rozbrzmiewa na placach, ulicach i kanałach. Spiewajq kupcy za
cli walajqc swe towary, śpiewają robotnicy opuszczając pracę, śpiewają 

gondolierzy czekając na swych panów. Wesołość jest zasadniczą cechą 
narodowego charakteru, a dowcip 2asad1iłczq cechą weneckiego język.a. 

W OSIEMNASTOWIECZNEJ 
WENECJI ... 

[ ... ] „Sybaris Europy" nazwał ją poeta Foscolo. Dawna władczyni mórz 
stała się gościnnym salonem gasnącego świata ancien regime'u. Z bliska 
i z daleka ściągał tu kosmopolityczny tłum, krążąc dokoła tych wszyst
kich, co mieli pod dostatkiem czasu i grosza, by w beztroskiej zabawie 
tłumić przeczucia nadchodzącego wybuchu. Awanturnicy wszelkiego 
autoramentu mogli tu być pewni swobody, byle nie tykali drażliwych 
spraw polityki i religii. Niezwykłość dekoracyjnego tła, sceneria wywo
łująca miraże fantastycznego Wschodu, zdawały się sprzyjać życiu chwilą, 
bez jutra. Legenda weneckich zapustów na długo urzekła wyobraźnie . 

Pół roku trwał ten karnawał, w którym maska stawała się obowiązującą 
częścią stroju i przywilejem bezimienności osłaniała zarówno dożę, jak 
subretkę, tym pozornym zrównaniem stanów pozwalając zmierzyć, jak 
bardzo - mimo wszystko - zostały już wstrząśnięte podstawy dotych
czasowego ustroju. Sior maschera - „panie masko" - słychać było do-

koła jako powszechną formę zawołania . W dostarczaniu rozrywki innym 
glówne żródlo egzystencji znajdowała tubylcza biedota, z natury skłonna 
do wesołości . Dwieście ponoć kawiarń i cała seria domów gry, z. osławio
nym „Ridolto" na czele pozwalały nie odróżniać dnia od nocy. „Gdybym 
wam mógł przekazać tchnienie tego łatwego bytowania!" - pod wraże
niem ówczesnej, świeżo poznanej Wenecji pisał Goethe do Weimaru . 
. .Sprawcie, jeśli to tylko możliwe, by dokoła człowieka śmiech przenikał 
powietrze, które go otacza, usuńcie mu sprzed oczu, o ile zdołacie, obrazy 
n •dzy i bólu" - nawoływał najwybitniejszy krytyk tego okresu, Kasper 
Gozz1 . 

ze Wstępu do Sprytnej Wdówki, Ossolineum 1951 

Ilustracja z XVIII-wiecznego wydania dziel Goldoniego 



W REPERTUARZE TEATRU .. 

TEATR POLSKI 

Ilja Erenburg „Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca ' 
reż. Jan Szurmiej 
Lew Tołstoj ,,HISTORIA KONIA' ' 
reż. Mark Rozowski 
Juliusz Słowacki ,,BALLADYNA'' 
reż. Krystyna Meissner 
Peter Shaffer ,,AMADEUS'' 
reż. Wojciech Adamczyk 
Aleksander Fredro „ZEMSTA" 
reż. Andrzej Makowiecki 
SCENA KAMERALNA 
Ronald Harwood „GARDEROBIANY" 
reż. Maciej Wojtyszko 
Witold Gombrowicz „BIESIADA U HRABINY KOTŁUBAJ" 
reż. Jacek Bunsch 
Tom Kempinsky „ODCHODZIĆ" 
reż. Jarosław Ostaszkiewicz 
George Ta bor i „MEIN KAMPF" 
reż. Szczepan Szczykno 
Carlo Goldoni „A W ANTURA W CHIOGGI" 
reż. Maciej Wojtyszko, Jerzy Schejbal 
III SCENA 
Michaił Bułhakow „MORFINA" 
reż. Maciej Wojtyszko 
Bogusław Schaeffer „SEPTET czyli PRÓBY" 
reż. Wojciech Ziemiański 

\V PRZYGOTOWANIU: 
TEATR POLSKI 
Lucy Maud Montgomery 11ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA" 
reż. Jan Szurmiej 
Witold Gombrowicz „OPERETKA" 
reż. Krzysztof Zaleski 
SCENA KAMERALNA 
„CARMEN" - recital Krzysztofa Oracza 
reż. Jan Szurmiej 
III SCENA 
Vladimir Nabokov „ZAPROSZENIE NA EGZEKUCJĘ" 
reż. Julia Wernio 
„TW ARZ" według „Idioty" F . Dostojewskiego 
reż. Tadeusz Minc 

Zastępca dyrektora dis admin .: KAZIMIERZ BUDZANOWSKI 
Zastępca dyrektora d/s technicznych: KRZYSZTOF T ENEROWICZ 
1"1erow01k techniczny: ADAI\1 SADURA 
Zast~pca kierownika d/s eksploatacji: BOLESŁAW BAŃSKI 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: ZDZISŁAW SZPONARSKI 

Ki rownic • pracowni: 

krawieckie] damskie] : WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 

krawieckiej męskiej : GRZEGORZ RAGAN 

perukarsk1er ZOFIA IIEJNE-BREGULLA 

sz wski j : JERZY PORZYCZEK 

mod Jarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 

stolarskiej . JERZY DOMZ LSKI 

malarskie)'. l\1AR1AN Kf\1IECIAK 

tapic rskier WŁODZJ MIERZ POMORSKI 

ślus:irsk1er LESZEK OWAK 

elektroakustycznej · HUBERT BREGULLA 

elr-ktrotechmcznej : KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biuro Obsługi Widzów. NINA KAISEf' 

Zamówi nia na bilety zbiorowe przyjmuje codziennie w godz. 9-16 
Biuro Obslugi Widzów ul Zapolskiej 3, tel 387-89 oraz 386-53 w. 91. 

R dakcJa pragnmu: i\1AR1A DĘBICZ 
Proj kl okładki i opracowanie graficzne: ANDRZEJ SLUSARSKJ 
Wydawmclwa· HANNA WITKOWSKA-LIS 

TEATR POL Kl 
ul Zapolskiej 3 
:::i0-032 Wrocław 

wzr: I,, r Z-<I 2, , •• 1n :i.1~ 91, n 1!!011 

TEATR KAMERALNY 
ul . Świdnicka 28 
tel. 44-62-0 l 



Instytut Teat r a lny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 


