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Ojciec cdwiózł mnie do Chiozzy, matka zaś, która, 
będąc nabożną, nic była dewotką, ucieszyła się 

ogromnie, widząc mnie w zwykłym mym nastroju. 
Ponieważ młodszy- mój brat był nieobecny, stałem 
się jej jeszcze droższym i bardziej potrzebnym (. .. ) 
Nie wiedziałem, jaka będzie moja przyszłość. Ma
jąc lat dwadzieścia jeden, doznałem tylu niepo
wodzeń, przeżyłem tyle dziwnych katastrof, mia
łem tyle niemiłych przygód, że nic mnie już nic 
nęciło i nic widziałem w myśli innych środków 

ratunku jak sztuka dramatyczna, którą zawsze lu
biłem, i od dawna bym się jej poświęcił, gdybym 
był panem własnej woli. 
Ojciec mój trapił się widząc, jak los ze mną igr3. 
Nic stracił jednak głowy, choć sytuacja stawała 

s:ę poważna, zarówno dla niego jak i dla mnie. 
Porobił znaczne, a bezowocne wydatki, żeby mi 
dać wykształcenie. Pragnął mi więc zapewnić po
rządne i dochodowe zajęcie, do którego nie po
trzebowałby dopłacać. Nic było ono łatwe do zna
lezienia, wyszukał je jednak, i to tak odpowiada
jące moim upodobaniom, że zapomniałem o wszyst
kich niepowodzeniach i niczego już nie żałowałen'. 
Republika Wenecka vvysylać zwykła na guberna
tora Chiozzy jednego z patrycjuszy weneckich z ty
tułem podesty. Towarzyszy mu kierownik wydzia
ł u karnego. Urząd ten odpowiada funkcji sędziego 
karnego we Francji. Taki naczelnik wydziału po
winien mieć w swoim urzędzie zastępcę, któremu 
przysługuje tytuł koadiutora. Posady te są mnicj 
lub więcej dobrze płatne, zależnie od okręgu. Zaw
sze jednak są bardzo przyjemne, bo zajmujący ta
kie stanowisko jada przy stole gubernatora, nale
ży do otoczenia .Jego Ekscelencji, obraca s ię w naj
wyższych sfe rach miasta i przy niewielkim nakła
dzie pracy może całkiem dobrze podolać swy m obo
wiązkom. 

Ojciec mój cieszył się poparciem ówczesnego gu
bernatora, wielmożnego Francesco Bonfadini. Był 

też w doskonałych s tosunkach z nacz.elnikiem wy
działu karnego i znał dobrze koadiutora. Krótko 
mówiąc, przydzielono mnie do tego ostatniego, jako 
pomocnika i zastępcę. 
W państwie weneckim pełnienie funkcji urzędowych 
trwa pewien określony czas. co szesnaście miesię

cy następuje zmiana obsady. Gdy obejmowałem 

moje stanowisko, upłynęły już cztery miesiące. By
łem zresztą nadliczbowy i nie moglem sobie rościć 
praw do jakichkolwiek uposażeń. Korzystałem jed
nak ze wszystkich przyjemnosc1 towarzyskich. 
Dobra kuchania, rozmaite gry, koncerty, bale, fe
styny, Była to przemiła posada. Ponieważ nie są 

to jednak etaty stałe i gubernator może je obsa
dzić wedle swego uznania, bywa, że niektórzy kie
rownicy wydziałów gnuśnieją w bezczynności, a nie
którzy znów, pnąc się i wyprzedzając innych 
w awansie, nie mają w ogóle czasu na wypoczy
nek. Dochodzą do tego dzięki zaletom osobistym, 
lecz najczęściej dzia!a tu protekcja. Uprzedzono 
mnie, że muszę zyskać sobie dobrą reputację. Jako 
nadliczbowy, starałem się wszelkimi sposobami na
brać potrzebnych wiadomości i stać się użytecz

nym. Koadiutor nie był szczególnie pracowity. 
Wyręczałem go, jak tylko mogłem. i po paru mie
siącach byłem równie jak on sprawny w urzędo

waniu. Kierownik wydziału wkrótce to zauważy! 
i, pomijając drogę przez koadiutora, dawał mi do 
załatwienia trudniejsze sprawy. Szczęśliwie umia
łem się z nich wywiązać, ku jego zadowoleniu. 
Postępowanie karne jest ciekawą lekcją znajomości 
człowieka. \Vinny stara się ukryć swe przestęp

stwo lub zmniejszyć jego ohydę. Jest zręczny z na-



tury lub staje się nim pod wpływem strachu. Wi0, 
że ma do czynienia z ludźmi wykształconymi i fa
chowymi, lecz mimo to nic traci nadziei, że będzie 
ich mógł oszukać . 

Sędzia karny prowadzący śledztwo związany jest 
ustawowo pewnymi formulami w zadawaniu pytań 
tak, by nic były one podchwytliwe i nie mogły 

wyzyskać słabcści lub braku wykształcenia pod
sądnych. Trzeba jednak znać nieco charakter i umy
s łowość przesłuchiwanego lub starać się je odgad
nąć, i tak, obierając drogę pośrednią pomiędzy su
rowością a łagodnością, sędzia s tara się dojść do 
prawdy bez wymuszania jej . 
Szczególnie interesowały mnie referaty z przebie
gu śledztwa oraz sprawozdania, które przygoto
wywałem dla mego naczelnika. („.) 

Szesnastomiesięczny okres urzędowania podesty do
biegał końca . Nasz kierownik wydziału karnego 
był już przeznaczony do Feltre. Zaproponował mi 
s tanowisko koadiutora, w razie gdybym chciał mu 
towarzyszyć. Uradowany tą propozycją, porozumia
łem się z moim ojcem i nazajutrz umowa służbowa 

zo s tała zawarta. Nareszcie us tabilizowałem się. 

W roku 1762 ułożyłem sztukę wenecką pt. Le ba
r uff e chi o z z ot e (Awantur a w Chi o g g i). 
Ta ludowa i gminna komedia zrobita świetne wra
żenie. Pani Bresciani, mimo akcentu toskań skiego, 

tak dobrze uchwyciła sposób bycia i wymowę we
necką, że była równie mil e widziana w sztukach 
o wykwintnym komizmie, jak też i o najbardziej 
pospolitym. 
Nie będę podawał streszczenia tego utworu, gdyż 
treś ć jego jes t bez znaczenia , a caly sukces za
wdzięcza on odmalowaniu natury. 
Bylem w mlodości w Chiozzy w charakterze koa
diutora. Miałem do czynienia z t ym licznym i ha
laśliwym ludkiem rybackim, m a jtków i kobiecinek. 
których jedynym miejscem spotkań towarzyskich 
jes t ulica. Poznałem ich obyczaje, szczególny ję

zyk, ich wesołość i złośliwości. Moglem je dobrze 
odmalować , a stolica, oddalona tylko o osiem mil 
od tego miasteczka, znała doskonale moje pierwo
wzory . 
Sztuka miała sukces , jed en z najświetniejszy ch, 

i za kończyła sezon karnawałowy. 

Z pamiętników 
GOLDONIEGO 

Z ROZMOWY PRZED PROBĄ 

• Na początku naszej rozmowy powinniśmy chyba 
sobie zdać sprawę z tego, w jakim stopniu 
A w a n t u r a w C h i o g g i jest spadkobier
czynią komedii dell'arte. 

• Ja wychodzę z założenia, że ta sztuka Goldonie
go nie ma nic wspólnego z tym tradycyjnym 
włoskim gatunkiem. Zasadą komedii dell'arti' 
była improwizacja aktorska na kanwie luźnego 

scenariusza operującego schematycznością posta
ci i sytuacji, do których była przyzwyczajona wi~ 
downia. Goldoni wypełnił sztukę swoim tek
stem od początku do końca . 

• Jednak autor „Sługi dwóch panów" napisał tę 

sztukę dla sceny przyzwyczajonej do grania 
w konwencji dell'arte, a publiczność włoska była 
ciągle chłonna tego typu dramatu. 

• Ale Goldoni był jednocześnie świadkiem kryzy
su komedii dell'arte. Za jego czasów była to już 
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tylko rutyna, sztampa, banał. Komedia dell'arte 
opierała się przede wszystkim na aktorze, na sil
nych indywidualnościach - i kryzys to między 
innymi upadek samej sztuki aktorskiej. Dlatego 
ratunku można było szukać tylko w zmiani e kon
wencji dramaturgicznej . Komedia Goldoniego 
była próbą wyjścia z tego impasu. 

• Wydaj e mi się, że Goldoni miał świadomość war
tośc i komedii dell'arte. Widać to u niego w ży

wości akcji, sytuacjach farsowych. 
Reforma goldoniańska ·w sposób naturalny znajdu
je swe miej sce w historii prób datujących s ię z pa
czątku XVIII wieku a mających na celu nadanie 
komedii tonu powagi i rozsądku, uwolnienie jej od 
s z tuczności i nieokrzesania ludowego teatru; w tym 
znaczeniu reforma ta kontynuuje doświadczenia 

Martell ego, Maffe iego, Gigliego, Faginolego i Nc l
lego; z tą tylko różnicą. że jest b ez porównania 
bardzie j spontaniczna i mniej akademicka, rodzi 
s ię bowiem nie z mniej lub bardziej intelektual
nych założeń, al e z bezpośredniego kontaktu z ży
ciem teatru, z w ymogami aktorów i publiczności, 

z osobliwym i jakby nierealnym światem kinkiC'
tó\.v. ( .. ) 
Usprawiedliwia to zwła szcza zupełnie wyjątkowy 

i bynajmniej nie pros ty s tosunek Goldoniego do 
komedii dell'arte, w którym odraza do trywi a lnych 
błazeńs tw, zagmatwanych i niezwykłych intryg, 
konwencjonalnych schematów nie wyklucza podzi
wu dla kunsztu aktora, szybkiego i żywego tem
pa dialogu, naturalności i komizmu inwe ncji, sło

w em dla tego w szys tkiego, co stanowiło prawdzi
wą i wielką warteść owych przedstawień i przy 
czynę ich trwałego powodze nia„. Reforma Goldo
niego, daleka od postawy jałowej i zimnej reakcji, 
~ taje się próbą odnowy i w pewnym sensie kon
tynuacji komedii dell'arte, w której zachowuje nie
tknięte i prze nosi po raz pierwszy na pła szczyznę 

literacką - uwalniając j ą od elementów najbar
dziej wulgarnych i sztucznych w toni e i guście 

plebejskim - bogatą fanta stykę, ruch i pełnię akcji, 
szybkie i przykuwające uwagę na stępstwo sytuacji 
scenicznych. NATALINO SAPEGNO 

vV przedmowie do zbiormvego \.vydania swych 
dzieł akcentuj e : wprowadzenie na scenę realnej 
po ta ci, czy li postaci indywidualnie opracowane jr 
w szczegółach, odrębnej od schematycznej syl
wetki z komedii dell'arte, wprowadzenie krytyki 
społecznej, przez co rozumiał przedstawienie scen 
ze zwykłego życia, żądanie przeobrażenia prak
tyki scenicznej, pozwalającej na przemawianie 
wprost do publiczności i wreszcie wprowadze
nie pierwiastka dydaktyczno-moralizatorskiego. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że Goldoni zdawał so
bie sprawę z występowania akcentów krytyki spo
łecznej w komedii deH'arte. Była to krytyka zbli
żona do tej, która występuje dzisiaj w kabare
cie - tzn. komentowanie na gorąco przez aktora 
wszelkich wydarzeń i aktualności. 

• Uważam, że Goldoni był przede wszystkim czło
wiekiem teatru i znakomitym obserwatorem ży
cia. 

Goldoni jes t żywym symbolem określonego okresu 
dziejów Republiki św. Marka , a mianowicie okresu 
je j zmierzchu. Umiał on uchwycić i utrwalić w dzie-
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le teatralnym i w swych pamiętnikach blaski i cie
nie swe j epoki, jedynej być może w swoim l·odza
ju. .. Obraz W enecj i zarysowuje się mniej więcej 

następująco: Dramat Republiki polega! na zahamo
waniu rozwoju politycznego, na krótkowzrocz ności 
kasty rządzących oligarchów, którzy za wszelką 

cenę chcieli utrzymać się u władzy, tłumiąc b ez
względnie wszelkie tendencje nowatorsk ie . Tym 
tłumaczy się unikanie lerr.atyki politycz nej. Ko
mediopisarz nic chciał narazić s ię swym protekto
rom, co na tle ówczesnych stosunków można zro
zumieć. Byłoby jednakże krzywdzące dla Goldonie 
go przypisywać te n fakt wyłącznie oportunizmo
wi. Przyczyny tego zjawiska były szersze i w grun
cie rzeczy trag iczne . Zdawał on sobie sprawę, że 

ol iga rchiczne rządy Wenecji nie zmienią się, brak 
było bowiem w społeczeństwie należy tego zrozu
mienia isto ty sytuacji jak również zorganizowanych 
s ił, mogących nadać inny kierunek biegowi spraw 
publicznych. Ale komedie G oldoniego obfitują bez 
wątpienia w akcenty kryty czne. Demaskują one 
korupcję i małostkowość arystokracji, zasklepienie 
s ię w przeżytych formach bytu, zanik poczucia od
powiedzialności, s tale ubożenie życia duchowego, 
u padek mate rialny, pogoń za wulgarnymi przyjem
nGściami, życie z dnia na dzień„. Obraz r zcczy 
;.': i5toś ci nic byłby pełny i sł u szny, gdyby zabrak
ł o w nim jednostek i grup wartościowych. Nie je~t 
rzeczą przypadku, że Goldoni wprowadza charak
tery zdrowe, przeciwstawiające się mniej lub wię
cej skut ecznie fali zepsucia, jak również nie jes t 
d ziwne, że dodatnie postacie bardzo często repre
ze ntują lud. Są on e obdarzone wrodzonym instynk
te m rr.oralnym i zd rowym rozsądkiem, który po
zwala im zrozumieć, gdzie l eży dobrze pojęty in
teres własny ora z dobrze pojęta godność osobista . 

KALIKST MORA WSKI 

Wielkość Goldoniego polega na trafnej analizi~ 

rzeczywistości, na świetnym uchwyceniu i pod
patrzeniu człowieka w różn ych sytuacjach. Nie
raz jednym zdaniem móvvi on bardzo głęboką 

pra\\·dę o ludziach. Dlatego sądzę, że Goldorri 
wbrew powszechnym przekonaniom nie jes t pi
sarzem tylko dowcipnym i ugładzonym. Taki 
obraz o Goldonim jest powierzchowny i niepra\;.,r
dzh\·y. Jest on przede wszystkim wielkim reali
st ą . 

„.'\wa ntura w Chioggi" - kom ed ia rybacka - jest 
chyba najdoskonalszym dziełem Goldoniowskiego 
r ea lizmu i najoryg inalniejszym jego utworem o te
matyce ludowej. Goldoni mógł być tutaj zupełn i e 

szczery, mógt się nie krępować żadnymi względa
mi ubocznymi, malował t edy ś miało, pewną ręką, 

barwne obrazy życia weneckich rybaków. Niepospo
l ity realizm Goldoniego podziwiał m. in . G oeth e, któ
ry w r. 1786 widział tę sztukę w Wenec ji. Napi~ał 

póżniej w pami<;tniku, że „przecież raz zoba czy! 
komedię, gdzie lud jest przeds tawiony tak wie r
nie w złym i dobrym". 
Akcja sztuki zwarta, logicznie rozwijająca się 

i pełna dramatycznego napięcia; sy tuacje proste 
i najzupełniej prawdopodobne; koloryt miej scowy 
oddany całkowicie, ale żaden szczegó ł nie prze ja
skrawiony. Każda postać inna, a wszys tkie razem 
dają nader dokładny przekrój środowiska. Oczy
wiście - ani ś l ad u masek, ani ś ladu konwencjo
nalizmu. 
Kompozyc ja sztuki kunsztowna , a le swobodna. Ko
media tylko pozornie dzieli się na trzy a kty (jest 



to bodaj jedyne ustępstwo autora na rzecz zwycza
ju), ale właściwie złożona jest z dziewięciu obra
zów-odslon. 
„Awantura w Chioggi" - to triumf ludowości 

w sztuce, triumf realizmu, triumf talentu pisarza , 
który dokonał więcej , niż sam zamierzył dokonać. 

JERZY .JĘDRZEJEWICZ 

• Rzeczywiście widać w „Awanturze w Chioggi" 
olbrzymią prawdę w budO\vaniu sytuacji i po
staci. Czuje się, że życie bohaterów zwiąwne jest 
~ciśle z morzem, miastem, ulicą, czyli jasno jest 
określony ich stosunek do pracy i społeczeństwa, 
w którym żyją. 

Chiozza jest mia s teczkiem odległym o osiem mil od 
Wenecji, jak i ona, zbudowanym na palach. Cala 
ludność liczy czterdzieści tysięcy dusz. Są to ry
bacy i marynarze, kobiety wyrabiające grube ko
ronki, które stanowią główny przedmiot handlu. 
Niewielu jest tam ludzi wyróżniających się z prze
ciętnego tłumu. W okolicy tamtejszej wszystkich 
dzieli się na dwie klasy: bogatych i biednych, ci, 
którzy noszą perukę i płaszcz, należą do bogatych, 
ci, którzy noszą jedynie czapkę i kapotę, r.ależą 

do biednych, przy czym często ci ostatni mają 

czterokrotnie więcej pieniędzy od tamtych . 

Z Pamiętników 
GOLDONIEGO 

W takim razie wydaje mi się, że inscenizacja po
winna uwypuklić i dobrze uchwycić wszystkie 
elementy obyczajmve. 

• Wprost przeciwnie. Nie ma to być fresk obycza
jowy. Powinniimy zadać sobie pytanie, co Gol
doni chciał powiedzieć o ludziach i co wynika 
z utworu dla nas, ludzi współczesnych? 
Często mówiąc o człowieku, o jego kondycji, moż
liwościach, wielkości, zapomina się o tym, co sta
nowi istotę jego życia i prawdy o nim zapomina 
się o biologicznej i fizjologicznej jego determina
cji. 

Człowiek nic postępuje nigdy w sposób dowolny . 
Jego działanie jes t zawsze zdeterminowane przez 
motywy. Takim zaś podstawowym motywem ni e
zależnym od woli ludzkiej, jest pragnienie szczę

ścia. Pragnienie to jes t uwarunkowane fizjologicz
nie. Nasze ciało wzbudza w nas najsilniejsze afek
ty . Oddziałują nim przedmioty zewnętrzne i jest 
ono ogromnie wrażliwe na te oddziaływania. Gdy
byśmy nic dbali o nic, rychło uległoby zniszczeniu. 
Dlatego to sama natura określiła prawo, zgodnie 
z którym dokonujemy wyboru tego, co jest poży
teczne i co jest dobrn. Prawo to jawi się poprzez 
nasze namiętności. Nie s ą one występne i nic na
leży się ich wyrzekać. Przeciwnie, być człowiekiem 
o s ilnych namiętnościach to szczęście, bo tylk o one 
prowadzą nas do wielkich czy nów. 

DENIS DIDEROT 

O tym właśnie jest A w a n tu r a w C h i o g
g i - o ludziach, którzy znają swoje miejsce 
w świecie przyrody i dla których natura sama 
wyznacza prawa, którymi się kierują. Jest to za
tem sztuka o ludzkich namiętnościach, o ludziach, 
których nie skaziła cywilizacja koniecznością po
dejmowania gry międzyludzkie.i i nieuczciwością . 
Nieuczciwością wobec innych i wobec siebie. Bo-

haterowie występujący w utworze Goldoniego są 
uczciwi w swoich namiętnościach i dlatego też 
j est to sztuka o uczciwości. 

• Czyli celem Twojej inscenizacji nie jest „przy
pomnienie jeszcze jednej zwietrzałej komedn, lee.z 
danie publiczności pełnej satysfakcji z nauki, 
jaka z niej płynie. Wydaje mi się, że mie~ci ~ię 
to w programie Goldoniego, który zakładał istnie
nie pierwiastka dydaktyczno-moralizatorskiego. 

• Tak, Goldoni zakładał istnienie pierwiastka dy-
daktyczno-moralizatorskiego, ale jako teoretyk. 

Dwie księgi, nad którymi dumałem najwięcej i co 
do których nigdy nie będę żałował, że zrobiłem 
z nich użytek, świat i Teatr. Pierwszy roztacza przed 
mym wzrokiem coraz to więcej postaci ludzkich , 
maluje mi je tak naturalnie, iż wydają się tam 
umieszczone po to, aby dostarczyć mi ciągłych te
matów do sztuk przyjemnych i pouczających. 
Druga księga Teatru, którą posługuję się w prak
tyce, mówi mi, jak powinienem przedstawiać na 
scenie postaci, uczucia, zdarzenia, o których wy
czytałem w księdze Swiata - jak wycieniować ich 
tony, aby nadać im większą plastykę, jak dobrać 
owe odcienie, które mogą uczynić je przyjemny
mi dla wrażliwych oczu widzów. 

CARLO GOLDONI 

.Jo.k już powiedziałem, Goldoni był lepszym dra
maturgiem i jeżeli istnieje u niego jakieś mora
lizatorstwo, to dotyczy ono generalnie stosunku 
Goldoniego do ludzi. Był on szalenie życzliwy 
i tolerancyjny, a jednocześnie dociekliwy i szu
kający istoty człowieczeństwa. A zatem jest to 
moralizatorstwo, jakie odnosi się do każdej sztu
ki , a przede wszystkim do wielkiej sztuki. Nauka, 
płynąca z mojej inscenizacji interesować powin
na każdego człowieka w każdej epoce. Dlatego 
czas akcji chciałbym uczynić jak najszerszy, dla ~ 
tego chciałbym operować fakturą scenograficzną 
naturalną a zarazem symboliczną: woda, drzewo, 
ziemia, owoc - czyli wszystkie te rzeczy, L:tón; 
osadzają człowieka w biologicznej, ale bliże.i nie

określonej rzeczywistości. 
W „Awanturze w Chioggii" zmartwychwstaje i na 
rzuca się fantazji poety jego młodość, pełen na
miętności i świeżości świat jego lat dwudziestu 
wraz ze swym środowiskiem , swymi głos:imi, bar
wami, których Goldoni nie traktuje już realistycz
nie jako temat malar ski, ale odczuwa je właśnie 
i odtwarza w owej aureoli osobistych wspomniet't 
i tkliwej tęsknoty. Nigdy mądrość psychologiczna 
Goldoniego nie była tak wielka, jak w tych czte
rech komediach (tzn. „Gbury'', „Nowy dom", „Pan 
T eodor zrzęda", „Awantura w Chioggi"), tak bo
gata w odcienie i gradacje w uwydatnianiu 
i przeciwstawianiu poszczególnych posta ci: tak 
biegła w sharmonizowaniu wielokształtnej i kapryś 
ne j zJożoności postaci i wydarzeń w jedyn C' j 
w swoim rodzaju a tmosferze , która daje złudze

nie życia. Nigdy dotychczas tak przemyślnie do
świadczenie człowieka teatru nie złączyło się z tak 
precyzyjnym i niezawodnym - właściwym poe
cie - poczuciem gry sceniczne j, struktury muzycz-

nej, rytmu. NAT ALINO SAPEGNO 

Ale ta interpretacja daje możliwość urzeczy
wistnienia się tylko poprzez aktora. Od aktorów 



bc:;dzie zależało, czy uda s ię pokazać prav.;dzi
wość bohaterów sztuki, bo osobovmść bohatera 
powinna być osobowością aktora. Moim zadaniem 
będzie dopomóc aktorom w odnalezieniu osobo
\vośc i, czy li w odnalez ieniu samych siebie. 

Rozma w ial i : M ilan Kwia tkows ki 
i .Janu sz Nyczak 
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