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Od reżysera_
Kiedy dwa lata temu, po premierze przedstawienia Luigi Pirandella Sześć Postaci
szt1ka autora Janusz Wiśniewski zaproponował mi wyreżyserowanie tu, w Poznaniu,
jeszcze innego dzieła - od razu pomyślałem o sztuce Carlo Goldoniego Il Raggiratore, Oszust. Przepełniła mnie radość z możliwości powrotu i ponownego spotkania
nadzwyczajnych aktorów Teatru Nowego.
Wybór, instynktowny, miał głębokie uzasadnienie. Autor Oszmta, obok Pirandella,
to jeden z wielkich włoskich autorów teatralnych. Z nim rozpoczyna się tak zwana
„reforma Goldoniego". Maski commedii dell'arte przeksz tałcają się powoli, nabierając cech ludzkich. Teksty sztuk, początkowo o bardzo prostej fabule - teraz zostają
zapisane, a aktorzy po kolei muszą rezygnować z kwestii improwizowanych i grać
zgodnie z tekstem. W dckcic, postaci Goldoniego, w przebiegu jego twórczości artystycznej, stają się coraz bardziej realistyczne, a historie bliższe prawdziwemu życiu .
Akcja naszego Os:::;usta toczy się oficjalnie w Cremonie, aby uniknąć interwencji
weneckiej cenzury. W rzeczywistości Goldoni opowiada o Wenecji, która zawsze

była

nieskoóczenic wielką i różno rodną sceną typów ludzkich. I jeśli Goldoni wychwala, nie ukrywając jej słabości , nową klasę burżuazji - kupców i przedsiębior
ców, nowy motor weneckiej gospodarki, to przestrzega także, że każdy postęp niesie
z sobą zagrożenie.
W sztuce poznajemy podwójne oblicze kupca, który robi interesy za plecami innych sprzedając powietrze, złudzenia; spekulując naiwnością innych, ich słabościami ,
jest jak wirus, jak pasożyt, który atakuje organizm i nim się żywi.
Tytułowy bohater to wielki osiemnastowieczny libertyn, to Casanova w ciągłej
ucieczce przed prawem i kobietami. Zna zasady, którymi rządzi się ulica, i reguły
panujące w salonach arystokracji.
Oszust to czarna komedia. To jedna z niewielu sztuk Goldoniego, która nic ma
szczęśliwego zakończenia.
Poznań,

l 2grndnia 2008 roku
Katarzyn a Dawid

Przekład:

Chi troppo vuole,
niente non ha.

Troppo_pretendere
fa poi discendere.
Con 9uet che ńngono
cosl sifa.
Da La Ritornata di Lo11dra di Carlo Goldoni ,
dramma giocoso per musica, 175 6
Ten, co zbyt wiele chce,
to nic nie będ zi e m ieć
Kto ambicje zbyt wielkie ma,
ten ry chło dosięgnie dna.
A gdy udaje kto,
też czeka go ten los.
Z Ritornata di londra Carlo Goldoniego,
opera komiczna, 1756

Mi fanno rtdere le cittadine
guando dis_prezzano Je contadine.

Che cosa s~te di piu di not?
Ahhiamo guello che avete vol.
AhbtAmo gll occhl, la bocca e tł naso ;
e tu tto guello che vten dal caso
non vt da merlto. non evtrtU .

Sl stlma assai pii.t

chi ha grai ia e bełta .

.E tanto

Jn ~itta

che in villa, si danno
bełlezze che fanno
glt amanti cascar.
Da L 'Amor Co11 trr di11 u di C arl o Go ldoni ,
dramm;i giocoso pe r rn usicJ, I 760

Ś mie szą mnie mi astowe pan ie ,
co z wicśniJC zek zwvkly kpi ć
czy c o~ wii;cej od nas macic,
ż e lepszymi chcecie b ' Ć'
Ma rnv ocz y, ust::i , nos ,
zakr zaś i cno ty
n it: daje wszak lo s.
WJz il,'. k, ua r i uroda
chluby pewni e doda.
C'zv t u rniJsto,
oy w wio ska
znajd ą sil,'. p i l,'. k n oś ci ,
co r > Lpal ą ż ar m ił ośc i .

Z L 'Am or C1111 r11 d i 11 n Ca rl o (; o!donicg u ,
1pcra komi un a, l 7ó0

OSOBY
Pan Eraclio, biedny, lecz dumny JANUSZ GRENDA
Pani Claudia, jego małżonka MAŁGORZATA ŁODEJ
Panna Metilde, ich córka EWELINA DUBCZYK
Jacopina, pokojówka BOŻENA BOROWSKA
Hrabia Nestore, a w rzeczywistości Pasquale TADEUSZ DRZEWIECKI
Carlotta, jego siostra AGNIESZKA RÓŻAŃSKA
Arlekin, prostak, niezdarny, lecz przebiegły PAWEł, BINKOWSKI
Doktor Melanzana, adwokat ZBIGNIEW GROCHAL
Cappalunga, kombinator ANDRZEJ LAJBOREK
Pan Nibio, ojciec fałszyv.rego hrabiego PAWEŁ HADYŃSKI
Spasimo, Pulcinella, kucharz CEZARY ŁUKASZEWICZ

Reżyseria

StfiufO MAlfJłEDI
]ANJELE SULEWJC
]}RUNO COLI

Scenografia
Muzyka

Asystentka tłumacz Katarzyna Dawid
Tmpicjent Krzysztof Przybyłowicz
Trzecia Scena
Prapremiera 9 stycznia 2009

J>ute ~are, yute hele
110 ~te

tanto a so~i rar.
] ona carne ebona peJe
cht gos_pira no yo1 far.
Co Je smante e coi tormenti
no _perde la zoventU .

.Dtse i vostri

~enttmenti,

e sfogheve ancora vu..

Da I/ Amore Artigiano di Carlo Goldoni,
dramma giocoso per musica ,1761

Dziewki drogie, dziewki piękne,
czasu szkoda na westchnienia .
Zwiędni e ciało, skóra zwiędnie
a czas minie na udrękach.
Precz skrupuły, niepokoje,
nie przystoi wszak młodości
przywileje tracić swoje
miast dać posłuch namiętności .

Z U Amore Artigiano ario
Goldoniego, opera komiczna, 1761

Carlo OOLDONL

Czarna1.omedia deU'arte
U rodziłem się w Wenecji, w roku 1707, w dużym, ładnym domu stojącym pomiędzy
mostem Nomboli a mostem Donna Onesta, przy rogu ulicy Ca Cent' anni, w parafii
Świętego Tomasza.
Ojciec mój, Juliusz Goldoni, urodził się w tym samym mieście, lecz cała jego rodzina
pochodziła z Modeny. Carlo Goldoni, mój dziadek, ukoi'lczył studia w słynnym Kolegium Parmei'lskim. Poznał tam dwóch weneckich szlachciców, z którymi połączyła go
najzażylsza przyjaźiL Oni to skłonili go , aby udał się z nimi do Wenecji . Ojciec jego nie
żył, wuj, będący pułkownikiem i gubernatorem Finale, wyrobił mu pozwolenie, podą 
żył więc za przyjaciółmi do ich ojczyzny i osiedliwszy się tam objął wielce zaszczytne
i lukratywne stanowisko w Izbie Pięciu Mędrców Handlu oraz pojął w pierwsze mał
żei'lstwo pannę Barilli, urodzoną w Modenie, córkę i siostrę dwóch radców stanu przy
księciu Parmy. Była to moja babka ze strony ojca.
Po jej śmierci dziadek mój zawarł znajomość z pewną godną wdową, mającą dwie
córki . Zaślubił matkę, a starszą córkę wydał za swego syna. Pochodziły one z rodziny Salvioni i, jakkolwiek nie bogate, żyły wygodnie i dostatnio. Matka moja była ładną
brunetką . Utykała nieco, lecz była bardzo interesująca. Całe ich mienie przeszło w ręce
mego dziadka.

Był to zacny człowiek, lecz zgoła nieoszczędny. Lubił zabawy i zastosował się znako micie do weneckiej wesołości. Wynajął piękny dom wiejski, należący do księcia Massa
Carrara, w Marchii Trewizai'lskiej nad Silem, sześć mil od Wenecji. Urządzał tam hulanki . Okoliczni ziemianie nic mogli znieść , że Goldoni ściąga do siebie zarówno tu bylców, jak i zamiejscowych. Jeden z jego sąsiadów czynił zabiegi, aby mu zabrać
dom . Dziadek mój udał się do Carrary i wziął w dzierżawę wszystkie dobra posiadane przez księcia w pai'lstwie weneckim . Wrócił dumny ze zwycięstwa i dalej żył nad
stan. Urządzał u siebie przedstawienia, dawał opery, najlepsi aktorzy, najsławniejsi
muzycy byli na jego rozkazy, ze wszystkich stron napływali do niego goście. Urodziłem się wśród tego rozgwaru, wśród tej bujności. Czyż mogłem nie pokochać wesołości?

( ... ) Byłem pieszczoszkiem całego domu . Bona moja twierdziła, że jestem niezwykle rozgarnięty, matka wzięła na siebie trud mego wychowania, ojciec zaś - zabawiania
mnie . Zbudował on teatr marionetek i sam nimi porusza.I wraz z trzema czy czterema
przyjaciółmi. Uważałem - mając cztery łata - że jest to rozkoszna zabawa.
W roku 1712 umarł mój dziadek. W czasie jakiejś wycieczki nabawił się zapalenia
płuc, które w sześć dni zawiodło go do grobu. Babka moja wkrótce podążyła za nim.
Nas tał okres straszliwej odmiany dla naszej rodziny, która nagle z błogiego dostatku
wpadła w warunki więcej niż kłopotliwe.
Ojciec mój nic otrzymał należytej edukacji. Nic brakowało mu wprawdzie rozumu,
lecz wykształcenie jego było zaniedbane. Nie mógł zachować urzędu swego ojca, pewien zręczny Grek umiał mu go odebrać.

Wolne dobra w Modenie sprzedano, na innych zahipotekowani byli
jedynie zasoby majątkowe w Wenecji, stanowiące posag mej matki i apana że ó otki .
( . .. ) Bardzo lubiłem książki , uczyłem się z łatwością gramatyki,
początków geografii i arytmetyki, lecz moją ulubioną lekturą były
d z ieła komediopisarzy. Nie brakowało ich w biblioteczce mego o jca.
Czytałem je stale w wolnych chwilach, a nawet przepisywałem fragmenty, które najwięcej sprawiały mi uciechy. Matka nic zważała na
dobór mojej lektury, bylebym tylko nie zajmował się dziecinnymi zabawkami .
Spo TÓd komed iopisarzy, których czytałem i do których często
powracałem , ulubionym przeze mnie był Cie gnini . Ten florencki
autor, bard zo m ało znany w ś wiecie literacki m, n apisał wiele komed ii intryg, w których płaczliwy patos mie zal się z rywialnym komizmem; znajdowano w tym wówczas upod banie, a po i adał on
u rni ejętno ' ć dawkowan ia napi ęc ia i znajdowania trafnych rozwi ąz:u1.
Po lubiłem g niezmiernie i często stu diowałem. M ając zaś lat sicm
odważy ł em si ę ·am n a szkicow a ć ko m ed ię.
( .. . ) Ki lka lat pó źn iej przyjacielem naszego domu zo sta ł kano ni k
Gcnnari. jciec mój wyle zyl go z wszystkich choró b, prawdziwy h
i urojonych , przeb 1 wał zatem wi ę cej u nas niż u siebie. Prosiłem go
o do tarczcnie mi paru ks ią żek, możliw ie z zakresu dramatu . Kanoużytkownicy. Pozostały

nik nie był obznajmiony z literaturą, niemniej jednak obiecał mi, że postara się zrobić
coś dla mnie, i dotrzymał słowa.
W kilka dni później przyniósł mi starą komedię, oprawioną w pergamin i wręczył mi
j<l - nie zadawszy sobie trudu przeczytania - prosząc abym książkę zwrócił niezwłocz
nie, gdyż zabrał ją bez pytania z gabinetu jednego z braci zakonnych.
Była to Mandragora Machiavellego. Nie znałem jej, lecz słyszałem, co o niej mówiono, i wiedziałem dobrze, że nic jest to sztuka szczególnie obyczajna.
Pochłonąłem ją jednym tchem i przeczytałem ponownie z dziesięć razy. Matka moja
nie zwróciła uwagi na czytaną przeze mnie książkę, ponieważ dał mi ją człowiek stanu
duchownego, ojciec jednak przyłapał mnie pewnego dnia w moim pokoju podczas robienia wypisków i notatek z Mandragory. Znał ją, wiedział dobrze, jak niebezpieczna
jest ta sztuka dla młodzieńca lat siedemnastu. Chciał dowiedzieć się, skąd jq dostałem.
Powiedziałem mu. Wyłajał mnie ostro i pokłócił się z biednym kanonikiem, który zawinił jedynie przez niedbalstwo.
Mogłem podać bardzo słuszne i godziwe przyczyny, aby usprawiedliwić się przed ojcem, nie chciał mnie jednak wysłuchać.
To nic rozwiązły styl ani gorsząca treść sztuki sprawiły, że uznałem ją za dobrą, przeciwnie - jej lubieżność odstręczała mnie i sam czułem, że nadużycie tajemnicy spowiedzi jest ohydnym występkiem wobec Boga i ludzi; lecz była to pierwsza komedia charakterów, która wpadła mi w ręce, i dlatego byłem 11ią zachwycony.
Pamirtniki, fragmenty (tytuł od redakcji)
Przcklad: Maria Rzepifiska
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Magdakn;i i Józefikjnarowiczowic
I u lita i Marc.k Brzczir'lscy
Marek Bykowski
Anna i Tonus z DżiJtyrl.scy
Bogum.ib i Cezary Frąckowiakowit'
Karolina i Daniel Furmańć ż ;l kO\Vie
Małgorzata 1 J:urnsz Gdowscy
Krystyna i \Vłod1irnic rz Gola
Krzyszto f Jaku bowski
Anna i Jacek Jaruszewscy
Grażyna i Mare k Jarzy ńscy
~briJ i Bogchn Jesioł owscy
Johnt':I i Krzysztof Kaspr,z.akowie
Izabdla i Eugeniusz Klirn3'7ewscy

Kata rzyna Niece\vicz

i\.larta i To masz Pi<:;ta
Ak k,:,andr.1 i Krzysztof Pokrywka
Piotr KJrol Poten1pJ
Ki nga Procek
1-fanna i Ra dosław Rub:isze wscy
Wojciech Sajda
B~ubara i Jvbrius z Słowitlscy
Elżbi et a i Ro 1nan S tasicrowscy
D anuta i Z big niew Sroc balscy
Rys1,ard Szutc
Kr)•styna i MidlJł Sz ulczewscy
Bca.ta i Waldemar Z alaszews '
Gizela i Paweł Żcgota ~ R7..-egocir'1sq 1

Lidia KlincC\\.ricz
D orota Kluczyós ka
Małgornr:a i Grzegorz Korytowscy
Alina i Jaros ław Łab~ dzcy
Magdalena ;\fakowsb
Jacek May
Stanisław Młd c rck
Małgorzata

i\-krcik
Krystym i Jerzy Nadwórni

Czt.ON KOWIE H NORowr:

Eugcn_iusz Korin
Andrzej Wituski
C z tO><KOWl E wsrlF AA TĄCT :

Dr Krystian Z·itmski & Partncrs - Kancelaria Prawna
Port Lotnicz.y Poz na11 - ł....J wica Sp. z o.o.
PraCO\Vnia Biżuterii „Chan''

Dyrektor naczelny i arrysryczny JANUSZ WIŚNIEWSKI
Zastępca dyrektora JACEK NADARZYŃSKI
Dramaturg SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK
Kierownik cc.chniczoy

Marek :t\·t atuszak

Zast ępc:i

k.icrO\\'nik:t technicznego

Zbigniew Gr.isza

Prace,>wnia pcruka~ko -cbaraktcry-zatorska Alina Magnu~. Małgorzata Stawicka
Pracownia
krJwic.:cka damska
Pracownia krawicck.1 męska

Iwona Trzeciak

Elżbieta Kubicb., Jarosław Trzeciak

Pra.cowniJ.
tapiccrsko -dckoracyjna Henryk Gomuła
Pracownia moddatorska Lc-"1-ck Zieliilski
Pro.l cownil stobrska Lech Frankc, Piotr ~fachcruw~ki
Oświctlcniowq• l.cszck Kargo!, Damian Perucki,
Krzysztof Wasielewski,
\Vojcicch Wojtkowski
Aku.stycy Piotr Ddimata, Tomasz Drożdż,
Agara Jagniątkowska,
Sławomir Kow:ikzyk
Uryg.adzista sceny
:t\1.untażyki

Brunon Urbaniak
Mirc')sław Bartkowiak,
Krzysztof Baumann, Roman Bączyk,
Robert Czajka, Jlartłomicj /\fosiclak,
Robert Szymkt, Tomasz Zic;tkowsk.i

Rckwirytorą Ryszard PszczoiJ, Jerzy Świr
Garderoba damska

IlonJ Piotrowska

Garderoba mc;ska Anna Uart.kowiak, Anna Kcllncr
Zaopatrzenie Eugeniusz ~łatuszewski
Kierownik administra'--yjny Bogdan Gajek
Kierownik biura obsługi
widzów i rek.Jamy Bartosz Borowicz
Koordynacja pracy
artystycznej Arleta Mądra
Rek.lama, marketing l\fagdakna Panaś
Kierownik impresariatu Andrtcj Hamerski
I mprcsariat Iwona Drcjcr
Logotyp spektaklu
i liternictwo w programie \Vie.sław \-Valkuski
PrLcklady piosenek
w programie Jolanta Dygu!
Projekt
i redakcja pro~nmu Sergiusz Stern:i-\Vachowiak
Opracowanie graficzne Andr1.cj Komcndzi1iski
Druk Zakład Poligraficzny
Moś i Łuczak sp.j., Puznaft
Wydawca Tearr Nowy im. Tadeusza
ł.omnickicg,o w Poznaniu
60 -838, ul. Dąbrowskiego 5

td. 061 848 48 85
fax 061 848 49 33
c.:·mail: tcatrnowyCrcatrnowy.pl
wv•w.tcatrnowy.pl

