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... W przybliżeniu można zdefiniow 
1110 prawdziwą wiadomość przekaz] 
by, zwykle ustnie, bez przedstaw· 
wadów jej prawdziwości. Ws ·;.111111111111~ 
pochlebne, jak i skandaliczn 
„.Pochodzenie plotkijest 
ona na to, że „powiada · 
„dobre źródlo ". Mi 
nie mają dlugieg 
godni lub mies· 
„.Aby plotk 
doniosloś' 

prawd 
. „ ił'. 



CARLO GOLDONI 17011793 

„Majec IJll osiem odwatylńt 
medif. J'i.rwsze zwiel'%łlnil! uarJ'IUI.,,, 
uznała utwór za CZlll'łljfCY. Ciotka polqJ 
matka lajala mni6 i calowolo .,,„„ włld._rzwc:'.li. 
utrzymywał, u jest tam wifc.J 4mk'll• iJ,_.,,,..,. a;ittP-.„, 
toi w moim wieku" 

qJ#O/fC tawu:znw bibliotece,· poznał. m utwory 
t.at""1111 ag•Lrk.ie hinpańslcie, fran k · - ni znalaz
lllm caJ. wio kich 
Trafiały ńf gdzian;.gd%1e sztuki ło.skis z dawnych cz ó . 
tatJMgo i-tlnak dania zbioro ego, któ m poszczycić 
by mogla l:ta/ia. 
.„Zapl'tlplJIMn namiftltll ujrzeć 01czyzn'l moJq zna fCf 
it t m glttdzie wyso o ponad inne 1 obiec walem 

sobie pd, cz ni • 1f do rego 

.Pragnflbym, oby auton wło1c podkll I n rodzaj 
komedii. nadajfC 1e1 aystolć 1 uczci oić. a miejsce ro
mmrtyczn eh intryg wprowadzajee charaktery z rpnip 
z tycia. ucz ZlllZCZ t uszlachetnwnitl tu.lu komiczuj 
i ucz IU6nui Jej poiyteCZlłf prz 'Padl Moliero i· on to 11.ka
zal n1111 w tuki i Jmieszności ku ich w szydzeniu i na
pra i. 

li na/i m J tego ;.uu.go czlo a. gd ż nie 
&Uniallln po f ran.cuslcv.. Postano iłem obi posiqić t n 
J a t mc%4NIPI ob#rwo at huhi. tale uby ani feden 

'P 'gina/ny IUtl tu:ll moje} u adz '. 



„ ln±ylam s::rukę 11·c11c kl! pt. La bam/fe c/11(1:::01/f! 
tAl\'u11111n• 11· Cltio:z1·J. 
Chio:.::a J~\l mialf •c;kiem odleg(1·111 o o iem mil od We11ecii. 
iak i 011u, :.h11duwunym na palach. Cala /11d11ri.<ć /ic::.1• c::ter· 
d::h•\'ci 1,nięcy d111:. rGoldoni pr::.e.wcl;;il: Chioggia liczy/a 
ll'riwc:u~ 111..olo d"·utl:ie1t11 tysięc:i· mi1> zkaiicci1L Przyp. 
red. J S1~ to 1:i•huc:i• i 111arpwr:.e, k11bie1y wyrabiuiące gmht" 
komr1/.:.i, które mwci11·ią •/1iwny prz Jmmt l1t111d/11. Niewil'· 
/11 fe\/ 111111 ludzi 11 ·yrń:11iajflcych 1ię : rrzeciąme o 1/11m11. 

W oknlic~1 · ta1111e;1=ef w ::y tki li tl:ieli się 11a cfa·ie k/11\)': 
hog<11)'Ch 1 biednych: L'i. ladrzy 110 :.ą pemkę i pla1:c:. nule· 
:.ą do bogatych ci, kufr:y 11<1l:ą ; c~l'ltie czapkę i kupotę. 
11u/eżv efo hied11.1 eh. pr::y ;;ym c;;ęs1c1 ci Mt arni mtlją c:te· 
mkmrnie ll'ięce; pit 11iętl::y od ram tych. „ 

„ .Vie hędę poda wal \/res::czenia tego 11r11'tJ1U, gdy:: tre\ć jego 
jest bez ::nac::e11iu, u caly mkce. ;,:awd:ięc:u 011 odma/o l\'a
niu 11utury ... •• 

„ 
„ i\fialem do cz1·11ie111a:: ll'm /ic:111·m i lwlalliwrm ludkiem 

rybaków. ma)tków i kn.biccir1ck: których 1~~1·11y111 miej· 
\Ct?m \{IQtkari rowur:.1 .\kich ja.\t 11/ica. Pn: nulem iclt ohy· 
cza1c. ze ;:cRńlny język, ich \\'e't>lo.{ć i zl<dliwo "ć. \log/em 
je dnhr:::.e odma/owac..:, u 10/ica. odc/alona tyli.. o o miem mil 
<id tegn miwtec:ka, ::nula dosknnalc mok rien1·ow:nry. 
':tuka miula lllkt C!, , jcde11~11aj1\ne111icj.1::yclt. i :uk111ic::y· 

lu 'e:on kamu\\'u/n"~' ·''. f By/ IO rok l l ó:!. 01tu111i rok rohym 
Goldoniego \\' H't•1wcji. Pr:.yp. r cl. J 

„Jedno!ki "')'11111g1111 i ·i..; w.::oro11~l'm ur1ror:a I •atralnym 
h) (1• :aw~:e przedmiotom d1•sk11 ~ji \\ frótl pirnr:y i milo {ni· 
li.ó11· teatru. Krytyry moich komedii cliamkterrfo· ni' midi 
mi nic do :ar=11c ·nia pod w.::ględem jed110.1'c1 ukcii. a cym 
bard:icj jednn\ci ,·:a.Hl, ::.l?las::.ali nawmia'll prat >nsi " ;t! 
nie 11tr:::.ymuf<; jednu1· i miej1 a. Akciu mou h .r!tuk toc:.y 
H·ę ::.uw ::e w jed11,1 m i ryt l amym mieście, owhy \\ '.\'stępu
jące nigdy go nie opu :c::aią. Uka:.uią ię co prawda \\' roz
maitych miehcach, lee= HU!<.: w ohręhie tyd1 amych 
murów. 

„ a~r lnHi, jaki w/ozy/em 11• twur=enie moich 1;:111k. to. 
ahy 11ie Zl'f' uć 11aflll)'. a cala rta1w11101:ć, iak ,1 rn::winąlem 
w mych pam1ęt11ikach - aby mó\\'iĆ 11~1 /ą :nic fll'llll'ch{ '. 

Curio Goldoni „Pamiętniki" 
przeto: ·la \fana R:: •pili ka, 
PIW Wa1 ::awa 1'6 

Curio Goldoni. 11a:.wu11y prze;; ~\.'o/wru ll'lo1ki111 ,\Jolicrem. 
=ostał :aprr11::011y 11 f 7ti2 roku do Pary:a celem 11· ruUpracy 
= Komedią W/o5k{I . Z ut11·or(ill' 11apisa11yrh w języku /ran· 
cu kim jedyni komedia „Dobroczynny mnik" pr::ynio.,/a 
mu więk :y mk '~. Od I 7h roku ćioldom otr:ymywal oJ 
kr61a Frmuji r. 111ę. 11· wymkr).\ci 4000 liwrdw rocznie. Atóra 
by/a ie„o 1edy11ym frócllem 111r;;yma11ia. Poczvtkowo :mwl 
011mianOl\'Qll)'11a11c::ycie/e111 ję::yku \\'/() kiego królew kich 
córek, .i dnak=e = biegiem lat traci/ w::rok . . tafąc ~ię 11ie
zdolT1) m do jakiejkolll'ick prucy. W lipcu 1792 w/ad::e re
ll'oizic.ijnl' :.ml'iL 1ifr ll'J'f'laty : /i.11y kró/ew /...iej. S·letni 
Goldoni :.n~tal he::. frodkóll' dn życia. Wf) mie ięcy pó:."nil!j, 
a 11' 1' po egzekucji Ludwika XVJ ll'ybitny dramaturg /ran· 
c11 ki Murie·Jnsl!ph Chć11ier I\)' tąpil w Konwencji: 11·11io~
kiem o przy::nqnit• Goldoniamu stale.i ::apomogi. Konll'cn
cia przychyli/a ię d<J pm,~hy C/u!nieru, niesrecy, byto ;11; :.u 
p1ifnri. io\.' pr:C!d1?dni11 11.i decy=ii Goldoni :mar/ 11• nędzy 
i 11pus:c=e11i11. 
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„. W przybliżeniu można zdefiniować plotkę jako rzeko
mo prawdziwą wiadomość przekazywaną od osoby do oso
by, zwykle ustnie, bez przedstawienia wystarczających do
wodów jej prawdziwości. l--Vszyscy znamy plotki zarówno 
pochlebne, jak i skandaliczne . 
.. . Pochodzenie plotki jest raczej nieokreślone, po wo luje się 
ona na to, że „powiadaią "albo na równie nie sprecyzowane 
„ dobre źródlo ". Mimo swej spolecznej doniosłości, plotki 
nie maią długiego żywota. Rodzą się, krążą przez parę ty
godni lub miesięcy i giną, gdy przestają być aktualne . 
... Aby plotka mogla się szerzylr, temat jej musi mieć pewną 
donioslość zarówno dla mówiącego, jak i dla sluchacza, a 
prawdziwe fakty powinny bycr otoczone mglą niepewności . 
... Wobec tego, że plotki zależą od braku pewno.fri odnośnie 
do faktów, są sytuacje, w któ1ych się one mnożą, i inne, w 
któ1ych jest ich niewiele. W środowisku ludzi stale żyjących 
11• jednym miejscu, gdzie wszyscy dobrze się znają, nie 
przyjmuje się nieprawdopodobna historia o jednym z nich, 
mimo wzajemnego obgadywania się i ustawicznego komen
towania cudzych postępków. Plotki rodzą się w sytuacjach, 
gdy nikt dokladnie nie wie, co się dzieje, i gdy normalne 
ludzkie „muszę wiedzieć" czyni atrakcyjnym tematem roz
mowy każdą aktualną wiadomość . 
.. .Jedną z metod ukrócenia plotkarstwa jest likwidowanie 
wątpliwo.fri przez dostarczanie odpowiednich informacji. 
Jeśli te informacje pochodzą ze źródła, które w danym śro
dowisku cieszy się zaufaniem, to w tym środowisku plotka 
się nie przyimuje . 
... Gdy mówimy, że warunkiem szerzenia się plotki jest jej 
znaczenie dla osób, które ją przekazują, zwracamy uwagę 
na czynnik motywacji. Może tu wchodzie: w grę każdy 
motyw wlaściwy ludzkiej naturze albo częściej kombinacja 
pam motywów. Za większością plotek i skandalicznych his
torii kiyią się zainteresowania natwy seksualnej: obawa 
podsyca makabtyczne i ::.atnvażające opowieści o katastro
fach minionych, aktualnych lub nadclzodzących; podlożem 
plotek będących w istocie fantastycznymi mrzonkami są 
nad::.ieje i pragnienia, a plotki oskarżające wynikają z nie
nawi.fri i zazdrości. W plotce znaifiują upust nasze emocjo
nalne napięcia, wyrażamy w nich antypatie, obawy i prag
nienia, a jednocześnie plotka usprawiedliwia, że czujemy 
tak a nie inaczej. 



... Niezależnie od strony uczuciowe;, plotka zaspokaja także 
potrzebę rozumienia wydarzeli, potrzebę zdawania sobie 
sprawy z tego, co się dzieje, i znajdowania rozsądnego wy
jaśnienia tych faktów. Chcemy koniecznie wiedzieć, co, jak 
i dlaczego dzieje się w otaczającym nas świecie, a zwłll$zcza 
gdy dokonujące się zmiany mogą mielr wplyw na nasze losy. 
„ .Byłoby więc dużym błędem przedstawianie plotki jako 
czczej i pustej gadaniny. Mają one swoją złożoną motywac
ję. choć ten, kto plotkę puszcza lub powtarza, rzadko kiedy 
zdaje sobie sprawę ze swoich motywów, któ1ych zrozumie
nie jest często trudne nawet dla psychologa. Jedno jest pew
ne, że każda plotka spełnia co najmniej jedną z następują
cych funkcji: może przedstawić wartoŚlr towarzyską, zwra
cając uwagę na tego, kto ją opowiada i zapewniając mu 
chwilę przewagi w rozmowie; może być ujściem dla na
szych uczuciowych napięć; może usprawiedliwiać naszą 
postawę i może pomóc w rozumieniu otaczającego nas 
świata ... 

Ian M. L. Hunter „Pamięć, fakty i złudzenie", 
przeklad Stefan Garczyński, 

PWN Warszawa 1963, Rozdział IV p. 4. 



TEATR POWSZECHNY W WARSZAWIE 1983 

Carlo Goldoni 

AWANTURA W CHIOGGI 

Lucietta, 

(Le baruffe Chiozzotte) 

komedia w trzech aktach 

przekład Jerzy Jędrzejewicz 

obsada 

siostra padrona Toni - MONIKA SOŁUBIANKA 

Checca, - JOANNA WIZMUR 
siostra Donny Libery (gościnnie) 

Orsetta, 
siostra Donny Libery - DOROTA KWIATKOWSKA 

Libera, 
żona padrona Fortunato - ELŻBIETA KĘPI:iq"SKA 

Toffolo, 
przewoźnik - MARIUSZ BENOIT 

Pasqua, 
żona padrona Toni - EWA DAŁKOWSKA 

Vicenzo, 
rybak - JERZY PRZYBYLSKI 

Toni, 
właściciel tartany rybackiej - KAZIMIERZ KACZOR 

Beppe, 
rybak, brat padrona Toni - PIOTR MACHALICA 

Titta-Nane, 
rybak - MAREK SKUP 

Fortunato, 
rybak - WŁADYSŁAW KOWALSKI 

Isidoro, 
koadiutor, zastępca sędzie"o - FRANCISZEK PIECZKA 

Reżyseria - WALDEMAR SMIGASIEWICZ 
MACIEJ WOJTYSZKO 

Scenografia - BARBARA KĘDZIERSKA 

Muzyka - JOLANTA SZCZERBA 

Inspicjent - Marek Gorzkowski 

Sufler - Anatol Karoń 

• 



Dyrektor i kierownik artystyczny 

ZYGMUNT HUBNER 

Zastępca dyrektora 

Andrzej Karwowski 

Redaktor programu 

Magdalena Ciesielska 

Opracowanie graficzne 

Sławomir Ratajski 

Wydawca: Teatr Powszechny, 

03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 20 

Telefoniczna rezerwacja biletów: 18-25-16, 18-48-19 

Cena zł 25.-

DIW ZZ 197/83 6000 M-56. 


