
Amr.m•„'C)J;rJ:& 
MUJDEC:O WIDZA 

i il lt' l<lłlłllUWlł 

Kier. artystyczne : IWO GALL i MARIA BILLIŻANKA 

RO GRAM 

~· 



AWANTURY W CHIOGGI 

Padron Toni -- właśc. tartany rybuck1eJ 

Donna Pasqua - żona padrona Toni { 

Lucie la - slo:lra padrona Toni 
Titta-Nan<:> - rybak 
fo·ppe - rybak, brat padrona Toni 
Padron Fortunato - rybak 
Donna Llbcra - żona padrona Fortunalo 
Orsctla \ 
Checca I - siostry Donny Libery 

Padron Vicenzo - handlarz ryb 

Kom dia w 3~ch "I·{; I C. GOLDONIEG 

W lumaczeniu J. Jl() ZEJEWlCZA 

Stanisła"v Zachara 
Irma Ko~ło ka 

Weissóv;na 
iciń.;ka 

Tadeusz Tarno \'tiln 

Zbigniew Bebak 
Ferdynand Solo w. ki 
Zofia Mysłakowska 

- 1 Irena Or. ka 
Barbara 

Grabowska-Dolin. Im 
Frand;7,ek Targow ·I·i 

n 

Tuffolo - pn •woźruk 
lsrdoro - koadiutor, uistępca s dzicgo 
Comantlador - woźny sądo\vy . 

n cchia - sprzedawca dyń 
PiJawku - służący koadiutora 

Załoga tarlanv padrona '.!;oni 

Dziewczęta ~ Chluggi 

Rzec:z tlziej 1 w Chioggi. 

lns„enl711cja, TeŻy:..-rfo 1 opr11l'.C1waoie dram con 11ru(ia 

Henryk Libl•r:kl 
Edward R 1rzkowsk.l 
Zbi!lniew Hellcbrand 
Bolesła\ · Smiałowslti 
.Terzy Hoehn.e 
Lech Bljałd 
Leopold Nowak 
Roman Metzler 
Kazimierz Orzechowski 
Zofia Kordasiewi~ 
Zofia Lubnrtowska 
Lidta Wyrobcówna 

JEl~ZY RONAl~D BUJAŃSKI JOLANTA MARC2YNSKA 

Mu~~ ka, kieTown1 t\H'I mur_ c'ne I t •ksfv pie'ni UklaJ lancczn\ 

ANNA KITSCHMANN JERZY KAPLlŃ Kl 

K lerownil.. pia huny Kl rnwnlk litera ki 

E. A.NIEK L. J. DOBROW< LSKI 

\ 
ln~plcjea : R. \ETZLER - K1er,1wnlk le huu:rn~: 1'. KOCUR - µ,„ce nial. r l.1 ). CEKlEI~ 

Prace kra\Ao·lecki \\. L. bll~ONT - Pr, ,·c bufafnn•l 1••; E. BUJAŃ!:>Kl 

Prapremiera 11 ku:1etnia 1953 r. · 



D . Z 17i7 - 30. lit 1!153 - .l\1-4-ltlłi•l3 - druk Al, Vll l:l ,;o llt. 



KAROL GOLDONI I JEGO „AWANTURY W CHIOGGI" 

Karol Goldoni znakomity komediopisarz włosiu żył i działał w XVIII 
wieku. Urodził się w roku 1707 w Wenecji, umarł w Paryżu w r. 1793. 
Większość swego życia spędzał w mieście rodz.innym lub w jego oko
licy. Miejscowością, którą znał najlepiej po Wenecji, była malutka 
mieścina leżąca na wyspie w pobliżu Wenecji - Chioggia. Pierwszy 
raz przybył tu jako młody chłopiec, gdy uciekł z teatrem wędrownym. 
Drugi raz, gdy zamieszkiwał w Chioggi ze swą matką. A trzeci raz 
przybył do tego miasteczka w charakterze pomocnika sędziego, pełnią
cego pod nieobecność właściwego sędziego, rezydującego w Wenecji, 
odpowjedzialne funkcje sądownicze. Wenecja była od XIII wieku sa
modzielnym państwem, republiką, w której władzę dzierżyło parę ty
sięcy członków możnych rodzin. Państwo to skończyło swój żyw:>l 

dopiero po śmierci Goldoniego, pa najcidzie :wojsk napoleońskich . 

Republika wenecka była więc przez wiek wieków jedyną niepodle
głą cząstką Wioch. Resztą kraju rządzili na przemian Hiszpanie, Fran
cuzi, Niemcy i papież. Ten ostatni organizował często wojny przedwko 
Wenecji, WZ)'\vając wroga do kraju, z którego sam pochodz.ił. Wenecja 
więc, zwłaszcz:i w okresie stałej okupacji reszty kraju przez cudzo
z1emeów w XVTI i XVIII w., była jedyną ostoją niezależnego rozwoju 
włoskiej kultury narodowej. 

Ze wszystkich dziedzin literatury w tych dwu stuleciach najlepiej 
rozwijała się sztuka dramatyczna, zwłaszcza opera i komedia. Stara 
jednak komedia włoska, która polegała na improwizacji., oddalała się 

coraz bardziej od rzeczywistości, żyła przeszło,;.cią. uciekała się do ta
nich efektów, często popadała w ordynarność i trywialność. W tym 
właśnie czasie pojawił się Goldoni, bvstry obserwator życia. Sledz.ił 
on z notatnik.iem i ołówkiem w ręce życie miasta Wen<!cji i jego oko
lic, a zwłaszcza życie ludu. Chcąc to życic na gorąco pczelać w kome
dię poslugiwał się często gwarą ludową . Goldoni wypowiedział zdecy-



dowaną walkę dawnej komedii umownej i wal.kc: te: wyg1·aJ. Walczyl 
bowiem o prawdziwy realizm i umiał gł boko oddać narodowe c~y 
włoskie wydobywając je z życia i zamlłowati ludowych. 

Goldoni .nie kr~ował się dawnymi tradvcjaml pL--anla komedii. 
Pisał l.ak jak mu dyktowało życie i zdolność oceny ~go życia. PisaJ 
żywiołowo z ogromnym odczuc-1cm człowieka, z prawd7.iwym humaniz
mem, pełnym wyrozuJillalości. Nic pisał komedii, jak sam slwierdz:i, 
dlatego by wywołać tylko śmiech na widowni, ale dlatego, by malowac 
obraz obyc-.:ajów spoleczcństwP włoskiego . Wskazywał i umiejc:tniu 
ośmieszał błędy polo, by poprawiać obywateli, którzy ujr7..ą siebie sa
mego w tym krzywym zwierciadle. 

Napisał i ogłosił drukiem sto dwadzieścia komedii. poza tern szcrc~ 
dramatów i tragedii tak. że łączna liczba Jego dzieł dramatycznych 
wynosi dwieście dwanaście pozycjl. Dorobek wii:c olbr7.ymi. 

Wszyslkie jego komedie oż.vwia pogodna wesoło ' . Nic widzimy lu 
ani wiełktch cnót, aru wielkich wystc:pków. Głównym Lematem Goldo
niego są drobne przywary lud1.kie. Prowact<:i on nru pn.ez ulice Wen cjJ, 

prze-L pl.acc, włącza nas w nurt rozmów, plotek, klólnL drobnych 
intryg, r7.adkich oszustw i różnych kupieckich wykręlów. Często pojawia 
się w JE:go komediach nula miłosna, ale zawsze bez grubego erotyzmu 

Goldoni mówił, że jego zadaniem jest wywoływanie komicz.no ci 
przyzwoitej, a rói.norodnej. Goldom był optymistą. Sam wspomina, że 

nie jego wina. iż się urodzll szczęśliwym. Przez jego pogodny charakter 
prześwieca jakby łagodny i słoneczny klimat Włoch i owo umiłowanie 
przez lud włoili piękna i radości, choć tylekrotnie radosć tę niszczyli 
obcy okupanci i rodzimi ciemiężyciele. 

Najsilniejszym jednak dążeniem Goldonfo~o była pogoń za prawdą: 
,,Prawda była zawsze mojQ pierwszą cnotą . Zawsze czułem się z ni•I 
dobrze. Zad.awalem sobie trud, by poznać kłamsl'li o, aby tak nauc-zyc 
się jak go unikać". 

Sarn wyznaje ze właśnle w Ch1oggi w oweJ małej, wspomnianei 
mieścinie rybackiej, w charakterze pomocnika sędziego mógł najlepiej 
nauczyć się rO'll"Óżmać prawdę od kłamstwa. Ro;morodne, drobne UJZWy
czaj sprawy sądowe ludu chioggiańskiego pozwoliły mu zrozumie<: 1 po
kochać len lud. Sam przedstawia się w charakterze owego pomocnika 
sędzlego pod nazwiskiem Istdoro w wystawianej wlaśnic komedii 
,.Awantury w Chioggi". Widzimy, że na\vet do samego siebie- u:mial 
odnieść się krytycznie przedst.awiając drobne swe slnbośo jak uwiel
bienie dla ładnych dziewcząt i pev."Dą skłonnosć do przyjmowania drob
nych podarków. Stwierdzamy lu jednak, że umiał wyzwalać się szybką 
z rutyny urzi;dniczej i nawyków sądownictwa . Starał się wszelk.iJm 
godziwymi śrddkam1 doprowadzić do zgody pomiędzy burzli.wą, a w grun
cie rzeczy tak szlachetną spolecznośclą rybacką w maleńki ; ChJ<>ggi. 

„Awantury w Chloggi·' je rt bowiem pierwsz.1 t.naną nam kamcd • 
(rok napisama 1763J w llleraturze wiatowej, klórcj jedyn 'Tl1 bohaterem 
jł:;°t lud, nie jakieś poszczeqólnc postacie, ale cała ta barwna zbioro
wość. Są to rybacy, klórLy - by zape\\"llić byt sobie i rod1.iruc, musz:i 
przebywać przez „ dzicsi ć miesięcy w roku na morzu, narażaja 
w życie nieustannie. Ich zony, córki sloslr:y, n. rzeczone n.adko wi
dują swych mężów, o.iców, braci, czy. leż nnrz czonvch. Pomimo teg 
obyczajowość stoi tu wysoko, żony są wierne, a mtodz1 ludzie nic mogą 
wejść wcześnieJ do domu panny az I~ zar •czą . Wszyi.Lkic spotkarilii 
i całe życie miasteczka, jak to bywa na południu toczy ·ię na ulica~'\ 

gdzie siedzą wszystkie rodziny odd3ne swvm zaj ciom. Glównym za
jęciem cbioggianek jest wyrób koronek, to też vidzimy starsze i mlod 
pochylone nad tamburkami. \V czasie pracy OCZ<ł • ię nieustannie rozmowy 
i nawoływanln :.: jednej trony ulicy na drugą W'ród owych pracuji1-
cych kobiet snuj się nieliczni młodzi luclzie, którzy nie ą zatrudnieni 
rybactwem. Czasem w tym tu zbiorowisku n;dz~ się jakie~ plotk i, 
intrygi, jakies nieopatrzne słowo, wy""olujq ogólna burzę. która narnsta , 
wydaJe si<: przeradzać w j:ikąś krw:lwą bijatykę, by potem nagle ustać 
i doprowadzić do zupełn j zgody. U. po„obicnie mieszkańców Jakby przy
pominało morze wło kie, które w.ci mnia się nagle 1chmuraml, all• 
tylko na krótką chwqę. Obok rozmów, obok któtn1 , swarów i niepo
rozumień są chwile niepohamowanej niczem WC! olości. któr częsb 

przeradzają się w żywiołowe śpiewy i tańc s xwłaszcza w ludow) 
taniec „furlana". 

Pomimo wybuchów tej we_ołości, pomimo piękna przyrody i barwno
śei strojów, cień . mulku ciąży nad calym ym ubogim ludem Rod:L 
&ię on z poczucia krzywdy, którą odczuwa ta społeczność rybacka. Dla
tego jeden :z rybaków ostro występuje przet>1wko kupcom - wyzyski- · 
waczom. którzy ciągną ogromni? zyski z ich kr\vawego trudu, z id 
nieustannego n'U'ażania swego życia. Nie jednego bowiem rybaka śmieru 
na morzu wydarła rodzinie, cz<:slo jedynego jej żywiciela. U proi,ni 
kazdego domu może zawitać lada dzień widmo nędzy . 

Goldom wiedział i widział jak rozkłada.Ja s!~ ostatecznie klasa rzą

dząca Wenecji, która w tym stuleciu uzyskała jak najsmutniejszą sławr•. 

Goldom pokazał w tej i w innych komedi9.ch, że choć klasa rzt1dząca 
rozkłada się to Jednak lud stw. I7.a wciaż nowe wartości moralne, \\'J
kazując JC w trudzie dnia codziennego. 

I to jeSt jedną z wielkich 1.aslug tego w panialego komediopi ·arc• 
dl.a literatury światowej. Nie dziwi nas prze! i~ 7.'.? w zy tkich auto
rów dramalycznych Wloch, Goldoni najez ściej gośct na scenach Związk\I 
Radzieckiego. 

Nie ma lu intrygi do jal;iej przyzwyC7.!ljeni jesteśm · I w polskirj 
i w francuskiej komedii. Kilka bab pol<tóciło sit: i gdy powrócili kh 
krewni z połowu , wybuchła bezkrwawa awantura. Awantura cal 1 



\ rosła na tle tego że młode panny chcą jak najprędzej \\'YJSC za mai. 
to też, gpy s~dzia Isidoro godzi rozgniewanych ·m żczyzn. szereg mał
ze11stw zamyka całą komedię. Żadne z tych małżeń. tw nie jest dla na~ 
niespodzianką. Słucham)". porn.imo tego słów tej komedii z rosnącym 

i nigdy niesłabnącym napięciem. a to z tych powodów. że z każdego 
z.dania. z k:iżdego wyrażenia, z każdego najdrobniejszego faklu płynie 
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