
PAŃSTWOWA 
WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA i FILMOWA 

im. LEONA SCHILLERA 
W Ł O D Z I 

CARLO GOLDONI 

TlRY WA 
1ILOS Ew HIOGGI 

Proq.ra.m 
KWIECIEŃ 1963 



Zakłady Graficzne RSW „Prasa" w Lodzi, ul. żwirki 17 

Zam. 1128. N. 750. IV. 63. K-4/1294 

Już po raz drugi wchodzi na szkolną scen ę jedna z komedii wy

bitnego włoskiego dramatopisarza Carlo Goldoniego. Po raz pierwszy 

absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Schillera 

wystąpili w roku 1958 w komedii tegoż autora pt. „SPRYTNA 

WDÓWKA". Przedstawienie to w inscenizacji i reżyserii Hanny Mał

kowskiej, oprawie plastyc;:ne.i Eugen iusza Bożyka cieszyło się wów

czas ogromnym powodzeniem wśród publiczności łódzkiej. Barwne 

widowisko, wzbogacone muzyką (Edwarda Żuka) i tańcem (opr. Ja

nina Mieczyńska) pozostało na długo w pamięci łódzkich widzów 

i zapisało p:ękną kartę w kronice łódzk:ej Szko~y Teatralnej. 

Po pięciu latach po raz drugi Dziekan Wydzi ału Aktorskiego Hanna 

Małkowska wystąpiła z inicjatywą przygotowania prze,_ studentów 

IV roku tejże uczelni komedii Goldoniego „A W ANTURY MIŁOSNE 

W CHIOGGI" jako pracy dyplomowej. Można mieć nadzieję. że i tym 

razem pełen humoru i wdzięku utwór włoskiego ·komediopisarza bę

dzie doskonałym materiałem do popisu aktorskiego młodych absol

wentów PWSTiF, a równocześnie zapewni łódzkie.i widowni godziwą 

rozrywkę, dającą jej wytchnienie po ci~żkicj pracy. 



W ANDA LlPJ EC 

CARLO GOLDONI 
1707-1793 

Carlo Goldoni, najwybitniejszy komediopisarz włoski XVIII wieku -
reformator i odnowiciel teatru - urodZJił się w Wenecji w roku 1707. 
Wchłonął w siebie całą urodę rodzinnego miasta „miasta marzenia 
i uśmiechu". Studiował prawo, pełnił z powodzeniem zawód 
adwokata w Pizie i konsula genueńskiego w Wenecji. Wśród niespo
kojnych i zmiennych losów swego życia pozostał wierny największej 

swej pasji i miłości - teatrowi. Teatru nigdy nie zdradził, żył nim 
i dla niego tworzył. Drugą jego miłością była rodzinna Wenecja, mia
sto jego triumfów i klęski. Tej miłości ni•gdy się nie sprzeniewierzył 

przekazał jej obraz we .wszystkich niemal swych utworach. 
Wenecja Goldoniego była wciąż jeszcze miastem doż w „perłą mórz" 

wielkim salonem Europy. Jej gotyckie, renesansowe i barokowe pała
ce i kościoły przeglądały się dumnie w weneckiej lagunie, jej place, 
mosty i uliczki wypełniał barwny tłum - żyła wciąż jeszcze bogac
twem historycznej tradycji. 

Ale jej arystokracja i patrycjat zachowały już tylko zewnętrzny 

polor wielkości i dostojeństwa. Resztki dawnych wielkich fortun po
chłaniały szulernie i domy gry. z których najwspanialnym było zało

żone przez Siniorię słynne „Ridotto". Ruiny dopeł.niał wystawny 
tryb życia nadający rokokowej Wenecji pozory wiecznego karnawału, 
zabawy i radości. Wśród tej zabawy, szału i maskarady zamykała się 

nad „perłą laguny" karta jej dawnej wielkości i jej historycznej roli. 
W oficynach drukarskich potajemnie drukowano pierwsze tomy Wiel
kie.i Encyklopedii Frnncuskiej. Zbliżała się nowa epoka i nowe hasła. 

Goldoni zdołał jeszcze utrwalić w swych komediach koloryt schył
kowej epoki, historię jej ówczesnych obyczajów, jej urodę, obraz weso
łego ludu, barwę strojów, karnawałową maseczkę, rozśpiewaną uliczkę. 
Bawiąc swoją publiczność teatralną, chciał jej dać jednak coś więcej-
komedię oby c;:; aj ów char akt er ów. Śmieszył, zacieka
wiał, drwił i żartował, pląsał i ~ozwiązywał intrygę. W tej arcy
rokokowej robocie myślał jednak o pięknej roli teatru, jakim chciał 
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reż. H. Ma/kawska 

C. Goldoni .. SPRYTNA WDÓWK1ł" 
r. 1938 

od lewej: L. Herz l E. \Vlec zorkiewic~z 
scen. E. Bożyk 

obdarzyć Wenecję - myślał o poprawie ludzkich obyczajów, o wy
chowaniu człowieka. Dążył do tego wła scnymi drogami. Podczas, gdy 
we Francji i Anglii powstawała „łzawa komedia mieszczańska" utworzył 
odrębną w stylu i ekspresji, narodową i jednocześnie ludową komedię 
włoską, komedię, która miała ,przeobrazić teatr L człowieka. Wytknąw
szy sobie ten cel dążył konsel<wentnie do reformy sztuki teatralnej, 
pojętej bardzo szeroko, obejmującej teatr, aktora i komedię. . , 

Rozkwitająca w drugiej połowie XVI wieku włoska komedia dell 
arte ulegała stopniowo wyjałowieniu, a w epoce Goldoniego była już 

niemal zupełnie skostniała. A!by odrodzić teatr włoski, musiał Goldoni 
stopniowo burzyć konwencje teatru i konwencje aktorskie. Przeciętny 
teatr masek i stałych typów był już w czasach Goldoniego terenem 
błazenady i facecji. Aktorzy w sposób mniej lub więcej udany impro
wizowali teksty na ogół utarte i szablonowe. Zdarzało się, jak w przy-
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padku wybitnego Sacchi, który występował i w pierwszych sztukach 
Goldoniego, że byli to ludzie wykształceni i oczytani, jednocześnie 

doskonali tancerze i a·krobaci. Ale były to już wypadki na ogół 

rzadsze. Toteż przeciw reformie Goldoniego zbuntowah się przede 
wszystkim aktorzy, którzy musieli uczyć się tego, czego n:gdy nie 
robili - uczyć się roli. Znali ograne od lat dowcipy i słowne igrasz
ki , słynne „lacci" , którymi bawili publiczność . To im wystarczało, nit; 
lubili się uczyć i nie chcieli. Miał więc Goldoni na początku swej pra
cy prz:eciw sobie aktorów i większą część przyzwyczajonej do u lubio
nych „typów" publiczności. Nie łatwo było jej się rozstać z „Bombar
donem", „Dottorem", „Pantalonem" itp. Ale Goldoniemu udało się stop
niowo i pomału przekonać aktorów i pU!bliczność, uległ natomiast 
w walce z zazdroszczącymi mu powodzenia kolegami. Pokonał go słynny 
Carlo Gozzi, przez którego Goldoni musiał opuścić ukochaną Wenecję. 
Był to cios dotkliwy i "Wprost śmiertelny. Ale historia oddala Goldo
niemu sprawiedliwość. Twórczość jego zapłodniła wyobraźnię współ
czesnych mu i późniejszych pisarzy - utrwaliła jego zwycięstwo na 
deskach wszystkich teatrów świata, uchroniła prz:ed niszczycielskim 

działaniem czasu. 

Ja'ka była jego droga twóroza? Goldoni znał teatr na wylot, 
niemal od dziecka . Jako uczeń szkoły jezuickiej w Perugii grał role 
kobiece występując w pałacu Antinosich. Urizekła go atmosfera teatru. 
Gdy studiował w Rimini logikę u dominikanów, zdradził ostatecznie 
świętego Tomasza z Akwinu z aktorkami i aktorami teatru weneckiego, 
bawiącego tu na gościnnych występach . Był potem .prawnikiem, dy
plomatą, konsulem genueńskim w Wenecji, wziiętym adwokatem w Pizie, 
ale już od 1734 roku pisze dla teatru i osiąga duże powodzenie. Kon
sekwentnie i systematycznie pvzeprowadza swą reformę, przede wszy
stkim zrywa maski z twarz:y aktorów. Pi'erwszą komedią obyczajową, 

która odniosła sukces na scenie był „Mamolo Cortesan", komedia 
o człowieku doskonałym. Nie było w nim jeszcze pełnego tekstu lite
rackiego. Goldoni napisał tylko główną rolę dla a'ktora Colinetti, pozo
stawiając reszcie aktorów swobodę improwizacji. „Nie mogłem zre
formować wszystkiego odrazu" - pisze Goldoni w swych pamiętni
kach .:._ „czekałem na odpowiedni moment, aiby zadać wrogiemu obo
zowi cios osta teczny". Tym ostatecznym ciosem była napisana w ro
ku 1747 „Sprytna wdówka". Zanim jeszcze osiągnął sukces, stanie s i ę 
.JUZ popularny poprZiez „Trzydzieści dwa nieszczęścia arlekina" , 
„Bankructwo" i „Pannę układną", którą uważał za ipierwszą komedię 
charakterów. Okresem jego triumfów w Wenecji były lata 1748-1761, 
kiedy pisał dla zespołu Medebacha w teatrze Angelo i dla trupy teatru 
San-Luca. W Wenecji, gdzie było blisko 16 teatrów, każdy z nich otrvy-
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mywał nazwę swej parafii. Goldoni tworzył w tym okresie nieraz po 
kilkanaście komedii rocznie. Pokazał w nich życie i obyczaje arysto
kracji, mieszczaństwa i ludu, który był najwierniejszym sprzym ! erzeń

cem i przyjacielem wielkiego komediopisa!"za. Przemawiał nieraz ze 
sceny jego gwarą, co oburzało purystów i pięknoduchów. Wysublimo
wał godność kobiety z ludu („Mi-randolina") i kobiety salonu (Sprytna 
wdówka), pokazał rybaków z Chioggi, wnętrza „kawiarenki" , serca 
„Zakochanych" itd. 

Błąkał ·się jeszcze raz ipo jego komediach „Arle'kino", „Panta
lone" i „Dottore" - typy komedii' dell'Arte, .zabrzmią lacci dawnej 
komedii włoskiej. Jego „Nowa komedia" miała juź n'ie tylko bawić, ale 
uczyć i. poprawiać obyczaje. Zwalczał zepsucie wyższych sfer społecz
nych, galantów, modnych ciciśbeów, karciarzy, hulaków, oszustów. Sława 
jego talentu sięgała już w latach 50-.tych da'leko poza granice Włoch. 

Ale nie mógł być ,1prorokiem we właisnym krnju". Urocza „Sprytna 
wdówka" nie zadała wrogom, jak sądził, ostatecznego ciosu. Przeciwnicy 
szybko ,podnieśl'i głowy, zgnębił go wróg najbardziej zacięty i utalen
towany Carlo Gozzi. I choć historia oddała pierwszeństwo Goldoniemu, 
musiał osaczony przez wrogów opuścić rodzinne miasto. Na dnie walki 
z Gozzim ·czaiły się różnice światopoglądowe . Carlo Gozzi 'był najbar
dziej zawziętym konserwatystą i czc'icielem przeszłości. 

W Paryżu, gdzie wielki włoski ·komediopisarz spędza resztę życia, 

rozpoczyna się ostatni okres jego twórczości. Była ona już znacznie 
mniej bujna i płodna. Ani „Wachlarz", ani „Dobroczynny zrzęda" nie 
posiadają uroku i wdzięku jego weneckich komedii. Talent jego oder
wany od rodzinnego g·runtu jałowieje. Jest dyrektorem teatru włoskiego 
i nauczycielem na dworze królewskim. Ale oblicze swoje zwraca wstecz 
ku przeszłości. Swą młodość, drogę twórczą, mnagania, tryumfy i klęski 
opisał w swych niezmiernie interesujących pamiętnikach. Wspomina 
w nich ze wzruszeniem „słodkie imię Wenecji, strój i ucieszną gwarę 
jej ludu". 

W ANDA LIPIEC 
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