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„DWIE KSIĘGI, NAD KTóR YMI NAJWIĘCEJ 

ROZMYŚLAŁEM I NIGDY NIE BĘDĘ ŻAŁO

W Al, ŻE SIĘ NIMI POSŁUŻYŁEM, TO śWIA T 

I TEATR". 

(Carlo Goldoni: „Pamiętnikn 

Carlo Goldoni 
(1707 - 1793) 

Wesoła, roztańczona i rczśpiewana Wenecja XVIII w„ do któ

rci wędrują z całej Europy ludzie żądni zabawy, iest oiczyzną 

jednego z najbardziej popularnych komediopisarzy świata -

Goldoniego. 

Urodzony w r. 1707, po wielu przygodach i w<;drówkach, 

próbując różnych zawodów, a nawet zakosztowawszy stanu du

chownego, powodowany wreszcie kłopotami materialnymi, Goldoni 

kończy studia prawnicze w Padwie i jako adwokat, z godnością 

konsula Genueńskiego, osiada w W cnecji. 

Zajęcia prawnicze i administracyjne nic zaspokajają jednak am 

wyobraźni ani kieszeni młodego Wenecjanina, którego coraz bar

dziej zaprzątaj_ą myśli o teatrze. Działalność 7-miu teatrów oraz 

bliska znajomość z wieloma aktorami jeszcze z lat młodzieńczych 

zach<;cają Goldoniego i w dużym stopniu ułatwiają mu wz1ęc1e 

~zynnego udziału w bujnym życiu teatralnym ówczesnej Wenecji. 

Pierwsze próby komediopisarskie, na które składają się inter

media karnawałowe, licz~e scenki rodzajowe, komedie a nawet 

dramaty muzyczne nic zapowiadaj<\ na razie ,siły i oryginalności, 

późniejszych utworów Goldoniego. 



CARLO GOLDONI 

Awantury w Chioggi 
(Le baruff e chiozotte) 

komedia w 3 aktach 

przełożył Jerży Jędrzejewicz 

O S O B Y: 

P AD1'0N TONI - wła:ścicic! tal'frt 11 il rybacki< j 

MADONNA PASQUA - żona padro 11 a To11 i . t 
LUCIETTA - młoda dzicwr.zyna, siostra padro11 n T(} ni 

TITTA - NANE - młody rybak '. 

BEPPE - młody rybak, brat vadroua To 11i . 

PADRON FORTUNATO - rybak . 

~\'IADONNA LIBERA - żu 11C1 1>o(lrr11w 1''ortwrato . 

ORSETTA -
CHECCA _ { młode dzicwcz!Jny, siostry mado1wy L ·1,, ,·11 . 

PADRON VICENZO - rybak . 

TOFFOLO - przewoźnik . 

I SI DO RO - koadiutor, zastępca sędziego do spra 1• k u , 1111ch • 

KOl\iANDADOR - woźny sądrrwy . 

C ANOCCHIA - młody chłopak, sp;·zccla l!Jcct pirczu1111ch cl .11 • 

RYBACY 

RO.l!AN CICHOCKI 

HALINA Zfl/ERZYŃSK.11 

llA.IWARA KSIĄŻEK 

EDWARD SKARGA. 

JULIAN KlłZYWnA 

ZDZISŁAW KLUCZ N I [( 

WŁ.4DYSŁA WA SKWAUSKA 

DANUTA CWYNARr>WN.4 

llENRYKA .J.ĘDRZE.JEH'SKA 

LEON .JóZEFOWICZ 

l'1l WEŁ EALDY 

/JOGDAN flUDZISZEWSKI 

ZIIIKOŁA.J ŻYRO 
. ..... :;: 

I Rzecz dzieje się w Chio ·~i w pouliżu Wenecji. 
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• Po powrocie poety z pięcioletniej tułaczki, podczas ktc"ircj 

przez lat kilka współpracował literacko z wędrown4 trupą aktor

skq, ożeni! si<; i próbował sil na polu rymowanej poezji, w r.. 17.ł ' 

i:a otwarcie weneckiego karnawału wystawiona zostaje w teatrze 

Sam' Angele „Sprytna Wdówka". Wielki sukces, jaki od pierwszego 

wieczoru zyskuje sobie ta komedia wśród mieszkańców Wenecji 

i licznych przybyszów stanowi pocz<\tek kariery i przyszłej sławy 

komediopisarskiej Goldoniego. 

Zyskuj<1c pewność pi<>ra i powodzenie u publiczności teatral

nej, rzuca Goldoni praktykc; adwckack<1 i pcświc;ca sic; całkowicie 

twórczości pisarskiej. Podpisuje kontrakt z teatrem, któremu przez 

szereg lat bc,:dzie dostarcza! po kilkanaście utworów teatralnych 

rocznic. Lata te (1718-1762) stan:1 sic; w życiu Goldoniego okre 

sem najwic;kszcgo rozmachu pisarskiego i ostrej walki z przeciw

nikami. Zdecydowana postawa artystyczna Goldoniego śmiało 

przeciwstawiała sic; schyłkowym formom improwizcji i aktorskich 

wynaturzeń commedii dcłl'arte. Wprowadza on na 1e1 miejsce 

za wzorem Moliera komedie; charaktcr<>w oraz komedii; obyczajo-

W<\. Czc;ste ukazywanie w swych utworach obdarzanie 

wyraźn4 sympati4 przedstawicieli niższych warstw społecznych, 

jak również łatwość tworzenia, - ści<1gaj4 nal1. rychło zawiść 

i ataki ze strony duchowieństwa i arystokracji - wrogów wszelkie

go postc;pu, a w tym wypadku zagorzałych zwolenników tradycyj

nej formy włoskiej komedii. Nic posiadaj<\<.: jednak w swej naturze 

zbytniej wytrwałości, ustc;pujc Goldoni z pola i tak zresztą nie 

równej wówczas walki, pozostawiaj<\C w ten sposób historii roz

strzygnic;cie sporu. 

Wiosm\ J 762 roku korzysta z propozyc11 włoskiej trupy 

teatralnej, bawi4cej pod<>wczas we Francji i udaje sic; do Paryża. 

Długie życie poety 'pozwoli mu szczc;śliwie doczekać w stolicy 

Francji wybuchu wielkiej rewolucji francuskiej. 

Na dorobek twórczy Goldoniego składa si<: ponad dwieście 

utworów. Do najpopularniejszych a zarazem najwybitniejszych 

osiqgnięć artystycznych, obok wspcmnianej już „Sprytnej Wdów

ki'', należ<\ m!ędzy innymi: „Kawiarenka'', „Oberzystka", „Zako

chani'', „Gbury", Osobliwe zdarzenie", „Wachlarz". 

Na szczególne wyróżnienie zasfugujq utwory pisane ojczystym 

językiem gwarowym. Odznaczają się cne wyj4tkowo zwarq kon

strukcją dramatycznq, dynamizmem scenicznym i bogactwem ma

teriału komediowego. Obok wszystkich tych niewątpliwych walo

rów formalnych komedie gw;i..towe cechuje realistyczne potrakto

wanie przez autora osób działających i zdarzeń, co wynikało z głę

bokiej znajomości życia ludu włoskiego i humanistycznej postawy 

pisarza. 

Do takich utworów należ<\ również „Awantury w Chioggi", 

O kt6rych największy poeta niemiecki Goethe, ogl::idaj;1c ie 

w r. 1786 w teatrze w Wenecji, napisał w swym dzienniku: „Nigdy 

w moim życiu nie byłem świadkiem podobnego wybuchu radości, 

któremu poddała się publiczność, widząc, że odtworzono ją z tak 

wielką naturalnością. Był to śmiech nieustanny, szalona wesołoś~ 

od początku do końca. Na wielkie uznanie zasłużył autor, ktilry 

z niczego umiał wydobyć rozrywkę w najlepszym guście. Co zresz

tą powieść się może tylko artyście, który żyje bezpośrednio między 

swoim lude~, i to ludem tak wesołym jak ten. W każdym razie 

rzecz wyszła z ręki mistrza". 
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