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co:MMEDIA DELL'ARTE 
pojawiła się około połowy XVI wieku, by przez. dwa stulecia 
panować niepodzielnie na scenie włoskiej. Zdobyła też sławę 
europejską dzięki wędrownym trupom, które docierały także do 
Polski. Wystawiane utwory, o charakterze społeczno-satyrycz
nym, opierały się na szkicowym jedynie scenariuszu, a zawo
dowi (dell'arte) aktorzy improwizowali, czerpiąc z bogatego 
repertuaru dialogów i monologów wykorzystywanych w po
wtarzających się często sytuacjach oraz różnorakich dowcipów 
i sztuczek (lazzi), łącząc w całość różnorodne elementy. Tekst 
odgrywał rolę podrzędną. Aktor grał całym ciałem (twarz 
zasłaniała mu maska), śpiewał, tańczył, grał na różnych in
strumentach, naśladował głosy zwierząt, popisywał się ak
robatyczną niemał sprawnością. Pomysłowa maszyneria teat
ralna umożliwiała zaskakiwanie publiczności efektami specjal
nymi. Podobać musiały się widzom og1romna dynamika ruchu 
scenicznego oraz łatwy komizm słowny i sytuacyjny. Najbar
dziej charakterystycznym elementem zjawiska był szereg typo
wych, utrwalonych tradycją postaci, mówiących różnymi diale
ktami, o konwencjonalnych cechach, maskach i ubiorach: Ar
lekin 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 dekaden
cji komedii 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 
o.parcie przedstawień na utworach o pełnym , stałym tekście. 

Szły za tym zmiany techniki i stylu gry aktorskiej. Pozbawiając 
aktorów ich wypróbowanych atutów, wenecki autor dawał im 
nowe możliwości. Kreował także role z myślą o jakimś konkret
nym aktorze lub aktorce (a musiał bardzo uważać, bo aktorki 
wzajemnie zazdrościły sobie sukcesów). 

Misję swoją przeprowadzał etapami, ostrożnie, zgodnie ze 
swoim łagodnym usposobieniem i wyczuciem gustów publicz
ności czerpiąc natchnienie z dwóch wielkich ksiąg: Świata 
i Teatru. Przejście od komedii masek do komedii charakterów 
i obyczajowej nastąpiło poprzez przyswojenie najbardziej[ ży
wotnych elementów teatru improwizowanego: żywego tempa 
przedstawienia i nagromadzenia zaskakujących sytuacji dra
matycznych. Następuje stopniowa przemiana utrwalonych tra
dycją komediowych typów w galerię zróżnicowanych postaci, 



przede wszystkim ze środowiska mieszczaństwa weneckiego: 
kupcy czy adwokaci, ich żony, córki, synowie, gospodynie 
i służący, ukazan·i są w atmosferze weneckiego karnawału lub 
w wiejskiej rezydencji, w różnych konfiguracjach, a akcja, jak 
to w komedii, toczy się wokół miłości, małżeństwa i pieniędzy. 
Założenia reformy przedstawiał autor we wstępach do wydań 
swoich utworów, w programowanej sztuce TEATR KOMICZNY, 
wreszcie w PAMIĘTNIKACH pisanych we Francji u schyłku 
życia (kiedy oczywiście widział już swoją twórczość z innej 
perspektywy, jako dzieło zamknięte). 

Literatura włoska stosunkowo niewiele wydała ogólnie zna
nej prozy. Jej mocne strony to poezja i teatr. Ten ostatni okazał 
się szczególn.ie dobrym towarem eksportowym. Zespoły komi
ków dell'arte wędrują przez kilka wieków po całej Europie, 
a spektakle opery serio i opery buffo uświetniają uroczystości 
na europejskich dworach. Z jednej strony komedia ludowa, 
teatr rodem z jarmarku, bliski1 cyrkowi, bazujący na niewybred
nym poczuciu humoru, z drugiej - wyżyny kunsztu śpiewacze
go dla wyrobionej publiczności. Kilkadziesiąt librett, napisa
nych przez Goldoniego przede wszystkim dla pieniędzy, to na 
ogół utwory mniej wartościowe literacko od jego komedii. 
Muzykę skomponowali do nich m.in.: Galuppi, Duni, Salieri, 
Paisiello, Mozart, Haydn, Gassmann. A muzyka w tym teatrze 
liczyła się znacznie bardziej. Niezwykłą popularność, także 
w Polsce zdobyła sobie LA BUONA FIGLIUOLA puta (w tłuma
czeniu Bogusławskiego CZEKINA albo CNOTLIWA PANIENKA). 

DROGA DO TEATRU 

Carlo Goldoni (1707 - 1793) urodził się w Wenecji jako syn 
lekarza i wnuk prawnika, który lubił organizować w swoim 
domu wiejskim przedstawienia komedii i melodramatów. Bar
dzo wcześnie obudziła się w nim namiętność do teatru (pierw
szą sztukę napisał w wieku lat ośmiu). 

Przed rozpoczęciem studiów w Collegio Ghislieri miał moż
liwość skorzystania z bogatej biblioteki jednego z profesorów 
zanlm jeszcze został tam studentem: 
„Szperając ustawicznie w owej bibliotece, poznałem utwory 
teatralne angielskie, hiszpańskie , francuskie - nie znalazłem 
wcale włoskich. Trafiały się gdzieniegdzie sztuki włoskie z da
wnych czasów (w tym okresie zachwycił się młody Goldoni 
MANDRAGORĄ Machiavellego, pierwszą komedią charakte
rów, jaka wpadła mu w ręce). Żadnego jednak wydania zbioro
wego, którym poszczycić by się mogła Italia. Ujrzałem ze 
smutkiem jakąś zasadniczą 'lukę u narodu, który pierwej niż 
wszystkie inne nacje współczesne poznał sztukę dramatyczną. 

Nie mogłem pojąć, dlaczego Włochy zaniedbały ją, dlaczego 
poniżyły i pozwoliły jej zwyrodnieć. Zapragnąłem 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 wpły
wem doznanego wstrząsu gotów był przez moment przywdziać 
habit, praktykował jako urzędnik sądowy i zaprawiał się w służ
bie dyplomatycznej, z przerwami i bez zapału odbywał studia 
prawnicze. 
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TEATRY 

Sale widowiskowe zwane są we Włoszech teatrami. W We
necji jest ich siedem, a każdy nosi imię świętego, pod opieką 
którego pozostaje dana parafia ( ... ) 

Latarnie Wenecji służą zarówno ozdobie jak i pożytkowi. 
Tym bardziej że mieszkańców nic nie kosztują, gdyż co roku 
przeznacza się jedno ciągnienie loterii na pokrycie tego wydat
ku( ... ) 

W lecie Plac św. Marka i jego okolice uczęszczane są 
równie licznie nocą jak i w dzień, kawiarnie są przepełnione. 
Spotyka się lam cały wytworny świat, widuje się wszelkie 
możliwe typy kobiet i mężczyzn. Śpiew rozbrzmiewa na pla
cach, ulricach i kanałach. Śpiewają kupcy zachwalając swe 
towary, śpiewają robotnicy opuszczając pracę, śpiewają gon
dolierzy czekając na swych panów. Wesołość jest zasadniczą 
cechą narodowego charakteru, a dowcip zasadniczą cechą 
weneckiego języka. 

W OSIEMNASTOWIECZ1NEJ .WENECJI 

( ... ) „Sybaris Europy" nazwał ją poeta Foscolo. Dawna 
władczyni mórz stała się gościnnym salonem gasnącego świa
ta ancien regime'u. Z bliska i z daleka ściągał tu kosmo
polityczny tłum, 1krążąc dokoła tych wszystkich, 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 wywołująca miraże fantastycznego Wschodu, zda
wały 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 zmie
rzyć, jak bardzo - mimo wszystko - zostały już wstrząśnięte 

podstawy dotychczasowego ustroju. Sior maschera - „panie 
masko" - słychać było dokoła jako powszechną formę zawo
łania. W dostarczeniu rozrywki innym główn'e źródło egzysten
cji znajdowała tubylcza biedota, z natury skłonna do wesołości. 
Dwieście ponoć kawiarni i cała seria domów gry, z osławionym 
„Ridotto" na czele, pozwalały nie odróżniać dnia od nocy. 
„Gdybym wam mógł przekazać tchnienie tego łatwego bytowa
nia!" - pod wrażeniem 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 nędzy 
i bólu" - nawoływał najwybitniejszy krytyk tego okresu, Kas
per Gozzi. 

ze Wstępu do SPRYTNEJ WDÓWKI, Ossolineum 1951 



W TEATRACH WENECKICH 

W 1734 spotyka dyrektora trupy teatralnej (capocomico) 
lmera i związuje się z teatrem św. Samuela w Wenecji. 
W Genui poznaje tą, która będzie wierną towarzyszką długolet
niego życia: Nicolette Connio. Pisze tragikomedie, melodrama
ty i intermedia. W 1738 rozpoczyna dzieło reformy komedią 
MOMOLO, czyli światowiec, w której scenariusz (conovaccio) 
typowy dla komedii dell'arte uzupełniony jest pełnym tekstem 
głównej roli. Pierwszą komedią napisaną w całości jest DONNA 
Dl GARBO, czyli UKŁADNA NIEWIASTA (1743). Ponieważ jed
nak sukcesy w teat•rze nie uwolniły go od długów, ucieka przed 
wierzycie11ami do Pizy, gdzie wznawia rozpoczętą w Wenecji 
praktykę adwokacką. Wizyta aktora Cezarego D' Arbes, głoś
nego Pantalona (za .parę lat znajdzie się on w zespole wy
stępującym na dworze saskim, w Dreźnie i w Warszawie, gdzie 
grane będą komedie mające bezpośrenie lub pośrednie źródło 
w twórczości Goldoniego) i nalegania dyrektora trupy Medeba
ca skłaniają go do powrotu do teatru. W Wenecji kontynuuje 
dzieło reformy pracując dla teatru św. Anioła i wystawiając 
m.in. SPRYTNĄ WDÓWKĘ. W walce o publiczność, zobowiązu
je się do wystawienia 16 nowych komedii w sezonie 1750 - 51 

. i dotrzymuje słowa. W 1753 roku powstaje LA LACONDIERA, ze 
słynną postacią MirandoUny, klejnotu z galerii postaci kobie
cych w teatrze wenecjani·na. W następnym sezonie Medebac 
korzysta z usług autorskich Pietra Chiariego, a Goldoni prze
chodzi do teatru św. Łukasza. 

Ksiądz Chiari był autorem SZKOŁY WDÓW, parodii bardzo 
życzliwie przyjętej komedii Goldoniego p.t. SPRYTNA WDÓW
KA, oraz innych napaści na „adwokata weneckiego". Wenecja 
stała się podzielonym na dwa obozy terenem teatralnej walki. 
Tymczasem inny nieprzejednany przeciwnik Goldoniego (także 
zresztą Chiariego) i jego zreformowanych komedii, anty
oświeceniowo nastawiony Carlo Gozzi, postawił na komedię 
dell'arte, bajkowość, improwizację aktorską i symboliczne po
stacie w cel·u ośmieszenia rywala. Odniósł sukces, wystawiając 
w teatrze św. Samuela m.in. MIŁOŚĆ TRZECH POMARAŃ
CZY". Porażka w rywalizacji z Gozzim i niezrozumienie roda
ków skłoniły Goldoniego do przyjęcia propozycji aktorów pary
skiej Comeddie ltalienne. W tym samym 1762 roku, kiedy 
wystawił AWAN1TURĘ W CHIOGGI, pożegnał się ze swoją 
publicznością komedią JEDEN Z OSTATNICH WIECZORÓW 
KARNAWAŁU, z przekonaniem, że wyjeżdża do Paryża na dwa 
lata. Tymczasem do ojczyzny nigdy nie powróci, a lata spędzo
ne w kraju podziwianego Moliera nie były łatwe. Wobec ak-

torów · Komedii Włoskiej musiał ulec i, porzucając idee refor
matorskie, powrócić do scenariuszy komedii dell'arte. Jako 
nauczyciel włoskiego księżniczek na dworze Ludwika XVI, od 
1780 roku korzystał ze skromnej renty, którą zabrało mu w 1792 
Zgromadzenie Ustawodawcze. Tracił wzrok. Miał coraz więk
sze kłopoty finansowe a pod koniec życia popadł w nędzę. 



Wolter, jeden z największych autorytetów intelektualnych epo
ki. korespondent Goldoniego: 

Wszędzie się dokucza 
lud1ziom utalentowanym 
krytycy Goldoniego 
walczą z jego zwolennikami 
nie w1iedziano w jaki sposób 
sądzić j1ego d1zieła 

wzi1ęto więc w ty'm procesie 
na rozjemcę Natur,ę 

krytykom i rywalom1 
Natura rzekła otwarcie 
każd,y autor ma swoje wady 
lecz ten Goldoni 
mnie odmalował. 

Zastępca dyrektora I Kierownik techniczny: 
ZDZISŁAW NOWICKI 

Koordynator pracy artystycznej: ROMA KOBUS 

Kierownicy pracowni: 

plastycznej -ALEKSANDER KOWALCZYK 
krawieckiej - URSZULA CICHOCKA-JAMROZ 
elektrycznej - BOGDAN GIŻYCKI 
fryzjersko-perukarskie) - ALFREDA NOWAK 
brygadier sceny - MIECZYSŁAW ADAMKIEWICZ 
garderobiane - EUGENIA ADAMKIEWICZ 

MARIA MURAWSKA 
rekwizytorka - DANUTA KUPNICKA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów - LIDIA PAUKSZTO 

Bilety indywidualne i zbiorowe, organizacja uroczystości i aka
demii dla zakładów pracy oraz instytucji w Biurze Obsługi 
Widzów 

Kasa teatru czynna codziennie od 10 do 14 oraz na godzinę 
przed rozpoczęciem przedstawienia 

Kasa i biuro telefon 225-16 

Wydawca programu -Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. 
Opracowanie, projekt 
I redakcja techniczna - EWA I WIESŁAW STREBEJKO 




