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Sł.OŃCE OSIEMNASTOWIECZNEJ WENECJI 
Milan Kwiatkowski 

Nie miał na pewno racji wybitny znawca teatru 
i dramatu powszechnego Nicoli twierdząc, że 
Goldoni "poza \ff/ochami pozostał i 
prawdopodobnie pozostanie (vlko imieniem, nie za;' 
żywq teraźniejszością w teatrze". Przecież trudno 
sobie dzi;' wyobrazić urozmaicony repertuar 
naszych scen bez rozświetlonych słońcem 
południowej Wenecji komedii autora "Sługi dwóch 
panów". W:ystarczy nawet pobieżnie przejrzeć 
indeksy nowych premie1; aby przekonać się o stałej 
obecności sztuk Goldoniego w repertuarze wielu 
teatrów u nas i za granicą. Przypomnijmy więc 
choćby w największym skrócie, kim był ten włoski 
komediopisarz i jaki pozostawił po sobie dorobek 
artystyczny? 
Carlo Squa/do Goldoni urodził się w \Venecji 25 lu
tego 1707 r. w rodzinie lekarza i przeznaczony 
został do adwokatury. Naukę rozpoczął w Perugii 
w domu ojca.jako młody chłopak uciekł z ko17wiktu 
prowadzonego przez Dominikanów w Rimini, aby 
wstąpić do wędrownej tnipy teatralnej. W latach -
1723 - 1 725 uczęszczał na wykłady prawa w Pawii 
do na pół duchownego kolegium dla wybranych . 
Stamtąd został usunięty za napisanie satyry 
przeciwko kobietom tego miasta. Na krótki okres 
czasu powrócił do rodziny w Chioggi. W latach 
1728 - 1729 był koadiutorem naczelnika wydziału. 
karnego w Cbioggi i w Feltre, a już dwa lata później 
uzyskał tytuł doktora prawa w Padwie. W 1732 r. 
rozpoczął w Wenecji praktykę adwokacką. którą 
kontynuował z przenvami aż do 1 74 7 r. , łącząc to 
zajęcie z obowiązkami dyplomatycznymi w Medio
lanie i Genui oraz z częs(ymi wędrówkami po 
różnych okolicach Włoch. 

Od najmłodszycb lat Goldoni rozczytywał się w dra
matach Cicogniniego i bawił się teatrem marione
tek. Przywiązanie do widowisk b_yło bardzo silne 
w środowisku weneckim. Codziennemu życiu 
Wenecji w otoczeniu morza i wspanialej 
architektury towarzyszyła dionizyjska atmosfera 
zabawy wywodząca się z bogatej tradycji włoskiej 
komedii improwizowanej de/! 'arte. Legenda 
weneckich zapustów na długo urzekła chłonną 
wyobraźnię pisarza. "Pół roku tn.vał ten karnawał, 
w którym maska stawała się obowiązującą częścią 
stroju i przywilejem bezimienności" -pisał 
Mieczysław Brahmer. 
W pięknym domu wiejskim, należącym do księcia 
Hassa Carrara, w Marchii Trewizariskiej nad Silem, 
w pobliżu Wenecji urządzał dziadek pisarza 
huczne przyjęcia oraz przedstawienia, "dawał 
ope1J1, najlepsi aktorzy , najsławniejsi muzycy byli 
na jego rozkazy, ze wszystkich stron napływali do 
niego goście. Urodziłem się w;'ród tego rozgwaru, 
wśród tej bujności" - wspomina po latacb w swoich 
pamiętnikach Goldoni. "Czyż mogłem nie lubić 
widowisk.' Czyż moglem nie pokochać wesołości?". 
Goldoni nie tylko z autopsji poznawał świat, ludzkie 
przywal)' i zalety, ale wiedzę o człowieku zdobywał 
także z bogatej i urozmaiconej lektury. Czytał 

_ utwory takich autorów, jak Della Porta, Gigli Nel/i, 
podziwiał '~Hadragorę ''. dzieła A1J1stofanesa, Plauta, 
Terencjusza, chwalił rodzimych pisarzy - Zena i 
Metastasia. Duży wpływ na jego twórczośc' literackq 
wywarły znakomite komedie ;\10/iera oraz studia 
kry(yczne na temat sztuki dramatycznej. 

Wpamiętnikacb, które Goldoni napisał pod koniec 
życia po francusku wyróżnił trzy okresy swojej dzia
łalności. Piem•szy okres (1 70 7 - 1748) stanowi 
dhtgotnvałe posŻukiwanie własnej drogi artys(ycznej. 
Drugi (1 748 - 1762) - to cztemaście lat najbardziej 
owocnej działalności dramatopisarskiej, związanej 
głównie z rodzinną. V?enecją. I wreszcie ostatni etap 
(1 762 - 1793) upływa na obczyźnie, we Francji , 
gdzie poza nielicznymi wyjątkami nie pozcstają już 
dzieła wybitne. 
Rok 1 732 otwiera długą drogę poszukiwań artys(rcz
nycb Goldoniego. Wtedy powstaje pie1wsza tragedia 
muzyczna pt. 11Amalasunta 11

, która nie docbozoała się 
do naszycb czasów. W latach następnycb - w Medio
lanie, Genui, Weronie i innych miastacb -pisał 
i wystau'iclł melodramaty, intermezza, scenariusze do 
komedii del/ 'arte. Dopiero na początku lat czterdzie
stych zaczął pisać komedie według nowych wzorów, 
które sam kształtował. Istotnym momentem w jego 
twórczości komediowej było powstanie w 1738 1: 

scenariusza jeszcze w duchu komedii del/'arte, 
z pełnym tekstem dla głównej postaci ("J\lomolo świa
towiec"). Następna komedia "Układna kobieta" 
z 1743 r. zawierała już pełny tekst dialogowy dla 
wszystkich postaci. W 1747 r. po wystawieniu tej 
komedii w Livorno zawarł Goldoni kontrakt z tn1pą 
Hieronima Medebacha, której był stałym dostawcą 
repertuaru . Komedie grane przez aktorów 
Medebacha w teatrze Św. Anioła przyniosły mu 
szybki rozgłos. W tym czasie (1 748 - 1750) powstają 
m.in. tak znane utwo1J1. jak: "Sprytna wdówka". 
"Kawiarenka ", "Kłamca ". Od 1 -3 r. aż do 1762 1: 
pracował dla teatnt Św. Łukasza i dostarczył tej 
scenie kilka swoich najpiękniejszvch sztuk. 
("Oberżystka", "Zakochani", 

"Gbury", "Pan Teodor Zrzęda'; "Awantura w Cbio
ggi"). Później zniechęcony zaciekłością, z jaką 
zwalczali go jego przeciwnicy (Piotr Chiari i Carlo 
GozzO przyjął propozycję objęcia komedii włoskiej we 
Francji. Przeniósł się więc na stałe do Paryża, skąd 
nigdy już do ojczyzny nie powrócił. Zmarł 6 lutego 
1793 r. 
Carlo Goldoni odegrał doniosłą rolę w reformou_;aniu 
teatnt komicznego u·e Włoszech. W su·oich utworach 
dążył do klasycznej prosto(v konstrukcji scenicznej, 
ze1wał wprawdzie ze scbematyczną. szkicowością 
cbarakte1·ystycznq dla improwizowanej komedii 
del/ 'm1e, ale w wielu sztukach kontynuował najlepsze 
tradycje tej formy teatru (np. "Sługa dzi·óc/J panów", 
"Bliźniaki z Wenecji '') . Konseku>entnie walczył z ba
rokową frazeologią sprzeczną z racjonalizmem 
wieku Oświecenia. Osiągnął mistrzostwo w odtwa
rzaniu ;'rodowiska weneckiego i jego niepowtarzalnej 
atmo;felJ'· Struktura jego komedii ma cechy 
kompozycji m uzycznei i zbudowana jest częstokroć 
na zasadzie kontrapunktu . Rytm działmi 
scenicznych l(Yraźnie przypomina rytm muzyki. 
Owa m.uzyczno.<ć zdecydowanie zarysowuje się 
w ce/noki i barwności dialogu . Goldoni u.prowadza 
do swych komedii postaci z warstw niższych -
rzemieślników. mieszczan, kupców. Na ich wady 
patrzy jednak z dobrotliwym uśmiechem pobłażania 
i wy baczania. Nie jest moralistą. ale malarzem 
obyczajów niezwykle czułym na plas(ykę obrazu. 
Sam często powtarzał, że więcej winien jest naturze 
niż studiom. Na .(wiat i człowieka patrzy z opty
mizmem. Komedie Goldoniego odznaczają się 
niepowtarzalnym urokiem, prze;'wietlone są słońcem 
i błękitnym niebem dalekiej Wenecji 



"AWANTURA W CHIOGGI" GOLDONIEGO 
Giorgio Strehler 

Goldoni osiąga niewiarygodną dla mnie doskonałość konstrukcji. I to 
- - -- -•-------- „,.,~.-~/,-.no.n- nhn111indr.1.ior: historie jako następstu·o 

Wiesław Kornasa 

Z powodu Awantury kilka myśli zapisanych 

Sł_ońce - jest głównym bohaterem spektaklu_ Nic bez 
ni.~go w życiu. się nie stani_e __ Księżyc - wołaniem 0 spo
koj nocy Gwiazdy - ~ad_z1eją na marzenia_ Są jeszcze 
chmury - n~sz lę~, ale 1 wiatry które je rozpędzają i wte
dy n~sze Niebo jest czyste, jak ciche wołanie o Słońce_ 
Lu~z1e muszą ~rze~ść i pr~ez swoje chmury, księżyc i 
gw1.azdy, tak t~ jUZ jest zapisane każdemu z osobna, ale 
Słonce _d~je siłę na. wiatraki, które czasami mają taką 
czaro?z.1~jską moe, ze oddalają wszystko, co mogłoby 
przynie~c smu~e_k: z powodu tęsknoty, niepokoju i 
koł~tania nadz1e1 _ Jak to dobrze, że w blasku Słońca 
mozna dostrzec i odnaleźć drugą połowę samotnego 
serca_ I wted:y ws~ystko obok, to małe "awantury" 
wstydu czy na1":1nos~i ukrytego w nas dziecka i głupiej 
pychy, doras~an1a, ktora może, ale naprawdę nie musi 
kom~l1kowac tego, za czym najbardziej w życiu 
t~sk~1rr:y, czego szuka~y i życzymy sobie patrząc na 
k1odzdzan _- czasem znajdujemy Weselmy się i tańczmy 
z wesołymi_ 

Wszystkie sceny Awantury wydają się nam z niezwJikłą łatwo:;hq połączo
ne w swoim następstwie poetyckim, logicznym i czasowym. Są one odmienne 
od "biegłej g1y konstrukcji". na której oparty został męczący Wachlarz, gdzie 
wszystko zestawione jest jak w szwajcarskim chronometrze, i gdzie autor 
udowadnia, jak niezawodny jest jego mechanizm! Tutaj natomiast 
mechanizm nie jest założony apriorycznie. ''Przypadkowo"jest taki, a nie 
inny, równie dobrze mógłby być inny, a zasadnicza jego funkcja nie uległaby 
zmianie: inny powód kłótni, nieporozumienia, wada wymowy Padron 
Fortunata zastąpiona inną wadą u kogoś innego, inna miłość, innefakzy z 
życia ludzkiego. ll1echanizm nie został złożony przez autora. lecz przez 
nieucbronność kolei życia ludzkiego, które układają się raz w taki, raz w 
inny sposób. Autor nie narusza icb porządku: wybiera je, wybiera (vlko 
niektóre z nich, wcale nie te najbardziej niezwykłe, i sprawia, że dzięki 
pomocy poezji stają się one absolutnie niezwykłe. Tak jednak, aby Awantura 
potrafiła przekazać publiczności (niezależnie od charakterów, od psycbologii 
ludu, od szczególnych cech klasowych, stosunków, słowem - niezależnie od 
własnej indywidualnej historii jako określonego czasu histmycznego) także 
pewien rodzaj odwiecznego losu ludzkiego. Ten rodzaj uniwersalnego 
tchnienia, które kryje się w płaczu i śmiechu, w zdarzeniu błahym i 
pożytecznym, w sprawiedliwości i niesprawiedliwości U'.}padków.( . .) Aby 
śmiech rodził się tam, gdzie (i kiedy) powinien się rodzić, prz_ipadkiem; 
podobnie czułość i wsz_ystko inne. I aby pod koniec wszystko przeminęło, jak 
cieri następuje po słońcu a sł01ice po cieniu i znów cie1i, by nazajutrz 
rozpocząć zvędrówkę w innej kolejności. 
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W pamiętnikach. które Goldoni napisał pod koniec 
życia po francusku uyróżnił trzy okresy swojej dzia
łalno.{ci. PienusZ)' okres (170 7 - 1748) stanowi 
długotrwałe posŻukiwanie załasnej drogi artys(ycznej. 
Drugi (1748 - 1762) - to czternaście lat najbardziej 
owocnej działalności dramatopisarskiej. związanej 
głównie z rodzinną Wenecją. I wreszcie ostatni etap 
(1762 - 1793) upływa na obczyźnie, we Francji, 
gdzie poza nielicznymi ZL:iijqtkami nie powstają już 
dzieła i -

"Gbury". "Pan Teodor Zrzęda", ''Awantura w Cbio
ggi"). Później zniecbęcony zaciekłością, z jaką 
zwalczali go jego przeciwniC)1 (Piotr Chiari i Carlo 
Gozzi) przyjął propozycję objęcia komedii włoskiej we 
Francji. Przeniósł się więc na stałe do Paryża, skąd 
nigdy już do ojczyzny nie powrócił. Zmarł 6 lutego 
1 793 r 
Carlo Goldoni odegrał doniosłą rolę w reformowaniu 
teatru komicznego u·e Włoszecb. \fi swoich utworach 
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Dlaczego właśnie Nino Rota? Nikt 
w to nie uwierzy, ale wydaje mi się, że jego muzy- kę 
znałem zawsze, to znaczy ta melancholia była pod
kładem wielu obrazów mojej emocji. I kiedy odczyta
łem "Awanturę w Chioggi" jako opowieść o potrzebie 
miłowania, jego muzyka "niebiańskiego klimatu", jak ją 
określił Fellini, od razu towarzyszyła mojej wyobraźni 
przy rozwiązywaniu konfliktów bohaterów "Awantury". 
Nino Rota? Bal Muzyka jego to cały świat: wrażliwości, 
wdzięku, szaleństwa radości cyrkowej, bólu, 
naiwności, marnosc1 i tęsknoty za metafizyczną 

Tajemnicą. W takiej orkiestrze ludzkich drgań, zmieści 
się człowiek z każdej epoki. Bo taka przestrzeń, to 
rzadka poetyckość płaczu i rad1ości w życiu. 

Wiesław Kornasa 

"AWANTURA W CHIOGGI.„ GOLDONIEGO 
Giorgio Strehler 

Goldoni osiąga niewiarygodną dla mnie doskonałość konstrukcji. I to 
posługując się najprostszym sposobem: opowiadając historię jako następstwo 
zdarzeń, których nie przedstawia ani nie nawarstu•ia, lecz ukazuje jedno po 
drugim, zgodnie z ich naturalną logiką, z odpowiednimi konsekwencjami 
i rezultatami. jedna scena przechodzi w drugą, ta zaś w jeszcze jedną, 
zgodnie z upływem czasu, nieustannie. bez przerw. Goldoni w pewnym 
momencie zatrzymuje przepływ akcji i czasu, gdyż dość już się wydarzyło, 
lecz z powodzeniem mógłby pozwolić, aby historia toczyła się dalej, aby 
przeminęła następna noc, wstał nou:)1 dzie1i, spadł deszcz lub świeciło sło11ce .. 
aby po księżycowej nocy nastał świt, by rozległ się śmiech i pojawz'łv się łzy, 
krzyki i skargi, miłość i małże1istwo, narodziny i śrnierć. Słowem, mógłby 
ciągnąć niezwykle płynną i nie~pokojną opowieść, w której nieustanne 
"awantury". ciągłe zżymanie się z powodu byle głupstwa, wydają się stanowić 
główną troskę postaci, całą prawdę icb życia. Bo też i akcja Awantury nigdy 
nie kmiczy się ani nie rozpoczyna, nie stanowi samodzielnego wątku, 
rzeczywiście interesującego zdarzenia czy szeregu niezwykłych lub 
przynajmniej wartych przytoczenia prz;padków: jest to (ylko fragment -
obojętne, mały czy większy - życiowej rzeczywistości. 
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Goldoni osiąga niewiarygodną dla mnie doskonałość konstrukcji. I to 
posługując się najprostszym sposobem: opowiadając historię jako następstwo 
zdarze1,i, których nie przedstawia ani nie nawarstwia, lecz ukazuje jedno po 
drugim, zgodnie z ich naturalną logiką, z odpowiednimi konsekwencjami 
i rezultatami. jedna scena przechodzi w drugą. ta zaś w jeszcze jedną, 
zgodnie z upływem czasu, nieustannie, bez przerw. Goldoni w pewnym 
momencie zatrz_vmuje przepływ akcji i czasu, gdyż dość już się wydarzyło, 

lecz z powodzeniem mógłby pozwolić, aby historia toczyła się dalej~ aby 
przeminęła następna noc, wstał nowy dzie1i, spadł deszcz lub świeciło sł01ice, 
ab) po księżycou;ej nocy nastał świt. by rozległ się śmiech i pojawiły się łzy, 
krz_yki i skargi, miłość i małże1istwo, narodziny i śmierć. Słowem, mógłby 
ciągnąć niezwykle Płvnną i niespokojną opowie:,'ć, w której nieustanne 
"awantury': ciągłe zżymanie się z pou·odu byle głupstwa, wydają się stanowić 
główną troskę postaci, całą prawdę ich życia. Bo też i akcja Awantury nigdy 
nie koriczy się ani nie rozpoczyna, nie stanowi samodzielnego wątku. 
rzeczywiście interesującego zdarzenia czy szeregu niezwykłych lub 
prz_ynajmniej wartych prz_}lloczenia przypadków: jest to (vlko fragment -
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Wszystkie sceny Awantury wydają się nam z niezwykłą łatwością połączo

ne w swoim następstwie poetyckim, logicznym i czasowym. Są one odmienne 
od "biegłej g1y konstrukcji': na której opm1y został męczący Wachlarz, gdzie 
wszystko zestawione jest jak w szwajcarskim chronometrze, i gdzie autor 
udowadnia, jak niezawodny jest jego mechanizm! Tutaj natomiast 
mechanizm nie jest założony apri01ycznie. ''Przypadkowo"jest taki, a nie 
inny, równie dobrze mógłby być inny, a zasadnicza jego fimkcja nie uległaby 
zmianie: inny powód kłótni, nieporozumienia, wada wymowy Padron 
Fortunata zastąpiona inną wadą u kogoś innego, inna miłość, innefak(v z 
życia ludzkiego. Mechanizm nie został złożony przez autora, lecz przez 
nieuchronność kolei życia ludzkiego, które układają się raz w taki, raz w 
inny sposób. Autor nie narusza ich porządku: wybiera je, wy biera tylko 
niektóre z nich, wcale nie te najbardziej niezwykłe, i sprawia, że dzięki 
pornocy poezji stają się one absolutnie niezwykłe. Tak jednak, abyAwantura 
potrafiła przekazać publiczności (niezależnie od charakterów,. od psychologii 
ludu, od szczególnycb cech klasowych, stosunków, słowem - niezależnie od 
własnej indywidualnej historii jako określonego czasu historycznego) także 
pewien rodzaj odwiecznego losu ludzkiego. Ten rodzaj uniwersalnego 
tchnienia, które kryje się w płaczu i śmiechu. w zdarzeniu błabym i 
pożytecznym, w sprawiedliwości i niesprawiedliwo:;'ci wypadków.(.„) Aby 
śmiech rodził się tam, gdzie (i kiedy) powinien się rodzić, przypadkiem; 
podobnie czułość i wszystko inne. I aby pod koniec wszystko przeminęło, jak 
cieJi następuje po sł01icu, a sł01ice po cieniu i znów cie1i, by nazajutrz 
rozpocząć wędrówkę w innej kolejności. 
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