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Carlo Goldoni urodził się 25 lutego 1707 r. 
w Wenecji. Był synem lekarza. Studiował prawo 
w Perugii i w Rawennie. Praktykę adwokacką 
rozpoczął w Pavii, skąd - wypędzony za satyry 
pisane na kobiety tego miasta - przenosi się do 
Wenecji. Tu powstaje wiele jego znakomitych 
komedii, m.in. „Awantury w Chiogii" (1761). 

Goldoni był reformatorem włoskiego teatru, jed
nym z tych, którzy gwałtownie przeciwstawili się 
obowiązującej od czasów Renesansu „commedia 
dell' arte", przeżywającej zresztą w wieku XVll 1 
swój ostateczny kryzys. Swoje poglądy teatralne 
wyłożył Goldoni w napisanym w r. 1750 „Teatrze 
komicznym", gdzie pisze m.in. o potrzebie poka
zywania na scenie indywidualności ludzkiej, 
a więc o konieczności odrzucenia maski (wystę
powali w niej aktorzy „commedia dell' arte", przy
bierając tradycyjne postacie : Pantalona, Kolom
biny, Arlekina i in.), głosi też późniejszy autor 
„Awantur" potrzebę zamiany błazenady i jar
marcznych popisów na obraz życia i obyczajów 
współczesnego jego sztuce pokolenia . Jak przy
stało no typowego przedstawiciela Oświecenia -
kładzie duży nacisk na wartości dydaktyczne sztuk 
i przedstawień teatralnych . 

Goldoni jest uwożony. za mistrza i ojca nowego 
gatunku utworów komediowych. Napisał ich po 
nad 200. Są wśród nich arcydzieło sztuki scenicz-

nej do dziś zapładniające wyobraźnie ludzi 
teatru. 

Zmarł w Paryżu w r. 1793 - w nędzy i zapom
nieniu. 



OD TŁUMACZA 

Komedia Goldoniego p.t. „Awantury w Chioggi" 
(tytuł oryginału „Le baruffe chiozotte") powstała 
w okresie największego rozkwitu jego talentu, 
w okresie, kiedy poeta zdecydowanie już zerwał 
z kanonami komedii „delf'arte" i wszedł na drogę 
swobodnej twórczości realistycznej. wprowadza
jąc do swych utworów komediowych postacie 
wzięte jakby żywcem z ówczesnej rzeczywistości 
społeczno-obyczajowej i przedstawiając je na tle 
historycznie prawdziwego środowiska . Obok ta
kich komedii, jak „Placyk wenecki "(„li cam
piello" - 1756), „Gbury" („I ruste ghi" - 1760) 
i kilku innych, należą „Awantury w Chioggi" 
(1761) do najświetniejszych dzieł Goldoniego 
obrazujących życie drobnego mieszczaństwa 
i ludu weneckiego i stanowiących do dziś dnia 
niezastąpione źródło poznania epoki tak cieka
wej, w dziejach nie tylko Wenecji, ale i całej 
Europy, jak druga połowa XVIII stulecia. 
Chioggia (czytaj: Kiodżia, w dialekcie: Czoza), 
to duży port rybacki, zbudowany na jednej 
z wysp lagunowych tuż przy brzegu, w odległości 
26 km . na południe od Wenecji. Mosty łączą to 
miasto z dwoma innymi osiedlami, stanowiącymi 



jakby przedmieścia Chioggi, a mieszczącymi się 
na dwóch sąsiednich wysepkach: Brondolo 
i Sottomarina. Razem ten zespól trzech miast 
l.iczy w czasach Goldon iego przeszło 50 tysięcy 
mieszkańców, w przeważnej częsc1 rybaków 
i różnych innych „pracowników morza". Ze
wnętrznie Chioggia, posiadająca wiele cennych 
zabytków architektonicznych, przecięta jednym 
dużym kanałem i wieloma mniejszymi - bardzo 
przypomina Wenecję. 
Akcja komedii, o której mowa, rozgrywa się 
właśnie w środowisku rybackim w Chioggi, 
„gdzie - jak pisze prof. M. Brah mer*) - na 
ulicy portowej mieściny siedzą przy krosnach, 
wśród pogwarek, żony i narzeczone, oczekujące 
powrotu rybaków - gdzie w słońcu schną sieci, 
i barki o pomarańczowych żaglach przybijają do 
brzegu i gdzie noże błyskają z nagła w ręku 
zwaśnionych kompanów". 
Goldoni dobrze poznał to miasto i jego miesz
kańców, gdyż w latach 1728 - 1730 pełnił tam 
funkcję koadiutora czyli zastępcy sędziego. Będąc 
wyrazicielem ideałów mieszczaństwa, które prze
żywało wtedy swój wspaniały okres i które było 
wtedy niewątpliwie czynnikiem postępu, Goldoni 
w odróżnieniu od innych tego typu ideologów 
•) Carllo Goldoni - „Sprytna wdówka" - „Zakochani" 

(przekl. Z. Jachimecka. wstęp i objaśnienia -
prof. Mieczysław Brahmer) Wrocław, Wyd. Zakl. 
Narod. im. Ossolińskich; 1951 r. 
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Padron Antonio, właściciel .artany 
rybackiej - TADEUSZ TEODORCZYK 
Madonna Pasqua, żona padrc.1a Toni - GENOWEFA KORSKA 
Lucietta, siostra padrona Toni - BARBARA OLSZAŃSKA 
Titto -None, młody rybak - WLODZIMIERZ TYMPALSKI 
Boppe, młody rybak, brat padrona 
Ton i - BOGDAN JUSZCZYK 

l - JERZY STASZEWSKI 
Padron Fortunato, rybak J TADEUSZ KOŻUSZNIK 
Madonna Libera, żona pad ro na For-

" tunato - DANUTA CWYNARóWNA 
Orsetta, siostra madonny Libery - JADWIGA DERŻYŃSKA 
Checca, siostrn mad onny Libl ry - ILONA BARTOSIŃSKA 
Padron Vicenzo, rybak EUGENIUSZ RAWSKI 
Toffolo, przewoźnik - ANDRZEJ JURCZAK 
!sidoro. koad iutor, zastępco stłl ziego- MARIAN HARASIMOWICZ 
Comandador, woźny sądowy J - EDWARD ŁOWICKI 
Śpi ewak uliczny - TADEUSZ TRYGUBOWICZ 
Ccrnocch ia, sprzedawca pieczonych 
dyń 
Pijawka, służący koadiutora 
Rybacy, załoga tartany pad ro na Toni 

X 

X 

X X 

X X 



miał również wiele zrozumienia i niekłamanej 
sympatii dla prostego ludu. Dowal też t~m.u nie
jednokrotnie wyraz w swoich utworach: sw1odczą 
o tym m.in. „Awantury w Chioggi". Nie byłby 
jednak komediopisarzem o zacięciu satyrycznym, 
gdyby nie umiał i w tej warstwie dostrzec_ pew
nych przywar, które też - swoi~ _ zwyc~aie_m .
dobrodusznie i bez sarkazmu wysm1ał. K1odzan1e 
podobno nawet czuli się trochę dotk_nięci, ~idząc 
swoje własne konterfekty poruszające się ~~ 
scenie teatru świętego Łukasza w Wenecji. 
Później się wszakże udobruchali. Trzeba bowiem 
oddać Goldoniemu sprawiedliwość, że nie szczę 
dził również siebie samego : za dowód tu służy 
bynajmniej nie wyidealizowo~o postać koadi.u
toro, będącego jednym z głownych boh~terow 
komedii - postać oparto no wątku autobiogra
ficznym . 

Uważne odczytanie tekstu komedii z łatwością 
wydobędzie no jaw akcenty społeczne, tak cha
rakterystyczne dla postawy Goldoniego jako pi
sarza i człowieka, których .rozwinąć szerzej nie 
mógł (w Wenecji rządzili przec!eż je~~cze feu?~ 
lowie), które jednak postawił dosc wyrozn1e 
i dzięki którym wolno go zaliczyć do pisarzy 
wybitnie postępowych jak na owe czasy. 

Jeś li chodzi o ładunek humoru i komizmu (o co 
Goldoni zawsze tak bardzo dbał), to „Awantury 

„ 

w Chioggi" stanowią niewątpliwie jedno ze 
szczytowych osiągniQĆ wielkiego Wenecjanina. 
Goethe (cytuję znowu za prof. M. Brahmerem), 
który w r. 1786 oglądał w Wenecji t~ komedię, 
zapisał w swoim dzienniku, co następuje: „Nigdy 
w moim życiu nie byłem świadkiem podobnego 
wybuchu radości, któremu poddało się publicz
ność widząc, że odtworzono ją z tok wielką 
naturalnością. Był to śmiech nieustanny, szalona 
wesołość od początku do końca. Na wielkie 
uznanie zasłużył autor, który z niczego umiał 
wydobyć rozrywkę w najlepszym guście . Co 
zresztą powieść się może tylko artyście który żyje 
bezpośredn i o między swoim ludem , i to ludem 
wesołym jak ten . W każdym. razie rzecz wyszła 
z ręki mistrza . 

JERZY JĘDRZEJEWICZ 



IN MARE 

• 
O, morze, tyś jest ukochane. 
Przychodzę cię witać co rano 
I patrzę w twoje modre wody 
Wsłuchany w śpiew fal ·i i mew. 
O, morze, morze oszalałe 
Tyś serce me całkiem zabrało 
I chociaż tak groźnie dziś jesteś wzburzone 
Bez _ciebie mi źle, 
Bez ciebie nie mógłbym już żyć! 

O, wiatry złych burz. Z hukiem gromów 
Pozwólcie powrócić do domu 
I gnajcie, gnajcie nasze żagle. 
Tam czeka dziewczyna - ty wiesz! 
O, morze, morze oszalałe 
Tyś serce me całkiem za brało 
I chociaż tak groźnie dziś jesteś wzburzone 
Bez ciebie mi źle, 
Bez ciebie nie mógłbym już żyć! 

TADEUSZ KOŻUSZNIK 





.. 
Teatr nasz przystąpił do ogólnopol

skiego konkursu pod hasłem 

BLIŻ E J TEATRU 

Dlatego tei zwraca my sie do wszy

stkich dz iałaczy ~wlt ry, członków kół 

przyjac i ół teatru, amatorskich zespołów 

a rtystyczynch i wszystkich naszych sym

patyków - nadsyłaj c i e na na sz adres 

sw:i je uwa g i i p ropozycje, które Waszym 

zd a niem p rzyczyni ą się do ja k nojpeł

niejsz.ego upowszechnienia kultury te

atralnej w Waszym mieście, wsi w Wa

szym środowisku . My z kolei chętnie 

przyjdziemy Wam z pomocą zawsze gdy 

nadarzy się okazjo spełnienia dobrej 

roboty w imi ę tej słusznej i potrzebnej 

sprawy. 
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