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CARLO GOLDONI 
1707 - 1793 

Urodz i/ się w Wenecji 25 lutego 1707 r. Studiował w Perugii, później w Rimini i wreszcie w 

Padwie, gdzie przebywa/ jako student prawa przez trzy lata ( 1723-1726). Zmuszony do 
opuszczenia Padwy w wyniku skandalu wywolanego pruz jeden ze swoich utworów literackich, 
udoi się do Chioggi ,gdz ie zna/oz/ zatrudnienie j ako urzędnik kancelarii sqdowej.Po uko1lczeniu 
studiów prawniczych rozpoczq/ praktykę w Wenecji. Bardziej niż prawo pociqga/ go jednak teatr. 
Napisał kilka librett i scenariuszy, by w roku 1748 podpisać kontrakt z teatrem Madebach i 
porzucić ostatecznie adwokaturę na rzecz twórcz ości dramatycznej. Przez pięć lat pisał dla teatru 

Madebacha Sant'Angelo di Venezia, p rzez dziewięć następnych dla teatru San Luca. W latach 
17 48-17 62 dal teatrowi dz iesiqtki utworów, w tym wiele arcydzieł, doko11ujqc reformy, którq 

nazwano jego imieniem. 
W roku 1762 powstała "Awantura we Chioggi". W tym samym roku Goldoni napisał jeszcze 

sztukę ''Jeden z ostatnich wieczorów karnawału" i pożegna/ Wennję, by udat się do Franc;i, 

gdzie pracował dla Comidie ltalienne. Pisał jeszcze dla teatru po w/osku i francusku, uczy/ języka 
w/oskiego na dworze ludwika XVI. Spisa/ też po f rancusku swe pami~tniki. Ostatnie lata życia 
spędza/ w niedostatku, znużony i chory . Umarł 6 lutego 1793 r. 

Od p olowy XV/// wieku po dzień dz isiejszy dokonano ogółem ponad 800 przekładów utworów 

Goldoniego na 40 języków. 



!!!lfwie księgi, nad któt)'mi duma/em najwięrej i co do kró1ych nigdy nie 
będę żalowal, że zrobi/em z nich użytek, byly to ŚWIAT i TEATR. 
Pie1wszy roztacza przed mym wzrohem coraz to więcej postaci ludzkich, 
maluje mi je tak naturalnie, iż wydajq się tam umieszczone po to , aby 
dostarczyć mi ciqglych tematów do sztuk przyjemnych i pouczajqcych . 
Prz,edstawia mi zewnętrzne oznaki, potęgę i skutki wszystkich ludzkich 
uczuć, ukaz uje niezwykle epizody, informuje o aktualnych zwyczajach. Uczy 
m11ie o występkach i blędach najpospolirszJ'Ch w naszym wieku i kraju , 
występkach zaslugujqcych 11t1 dezaprobatę lub wyśmianie ze strony ludzi 
mqd0ich, a jednocześnie pokazuje mi w osobach cnotliwych sposoby, za 
pomocq których Cnota opiera się zepsuciu. I z tej księgi czerpię swq kolekcję 
osób i zdarzeń, stale przerzucajqc jej karty i rozmyflajqc nad nimi bez 
względu 11a okoliczności czy działania, w jakich się znajduję, wybierajqc to 
wszystko, co musi być na pewno z nane J:ażdem u, kro chce zdobyć jaki ef 
powodzenie w rej mojej profesji. Druga księga, TEATR U, l:tórq posługuję 
się w praktyce, mówi mi, jak powinienem przedstawiać na scenie postaci, 
uczucia, z darzenia, o których wyczyta/em w księdze ŚWIATA- jak 
wycieniować ich tony, aby 11adać im większq plastykę, jak dobrać owe 
odcienie, które mogq uczynić je p rzyjemnymi dla wrażliwych oczu widzów. 
Nade wszystko uczę się z TEATR U wyróżniać to, co bardziej zdolne 
wzbudzić sentyment, zadziwienie lub śmiech albo jakiś raki przyjemny 
zachwyt w sercu ludzkim, zarhtoryt, który powstaje głównie przez odkrycie w 
sztuce wad i szaleństw, odmalowanych naturalistycznie i wytwornie 
zaprezentowanych widowni. 

Carlo Goldoni 
(z przedmowy do zbioru jego komedii 
z 1750 r. za: Nicoli, W fwitcit Arlekina, 
PIW. Warszawa 1967) 

UUtożyłem sztukę wened:q pr. Le baru/fe chiozzotte (Awantura w Chioggi). 
Ta ludowa i gminna komedia zrobi/a świetne wrażenie. (. . .) 

Nie będę podawal streszczenia tego utworu, J.!.dyż tre.fć jego jest bez z naczenia, a caly 
sukces zawdzięcza on odmalowaniu natury. 
Rylem w mlodofri w Chioggi w charakterze koadiutora. Jest to stanowisko 
odpowiadajqce zastępcy naczelnika wydziału karnego. 
lvlialem do czynienia z tym licznym i hałaśliwym ludkiem rybaków,majrków i kobiecinek, 
l:tóryrh jedynym miejscem spotkań tow01zysl:irh jest ulica. 

Pozna/em ich obyczaje, szr,:,e1;ólny ję.-:,yk, ich wesołość i zlośliwość. 
Moglem je dobrze odmalować, a stolica, oddalona tylko o osiem mil od tego miasteczka , 
z na/a doskonale moje pierwowzory. 

S;:,tul:a mia/a sul:ces,jeden z najświetniejszych, i zakończy/a sezon karnawałowy. 

Carlo Goldoni, 
Pamiętniki 

Przekład Maria Rzepińska , 

PIW, Warszawa 1958 r. 



CZ/ 
('/ hioggio to duży port rybacki położony 110 lqdz ie stolym nad logu11q, w odleglofci 
ok. 26 km no poludnie od Wenecji. Mosty lqczq to miasto z dwoma innymi osiedlami, 
sta11owiqcymi jakby przedmidcia Chiof!J!,i, a /eżqrymi na dwóch sąsiednich wysepkach: 
Brando/o i Sollomarina. Zewnętrznie Chioggia, posiadająca wiele ce11nych zabytków 
architel:to11icz11ych, przecięta jednym dużym l:a11a/011 i wieloma m11iejs;;:,ymi - bardz o 
przypomina Wenecję. W wieku X\1111 miasto razem z prz.edmiefciami liczy/o pneszlo 
40.000 mieszkańcÓ'lliJ , w przewożnej cztki T)'bal.:ów i różnych innych ''pracowników 
morw"- Dzif podupadle, za czasó'lli' Goldoniego tętni/o życiem. Goldoni przebywa/ w 
nim dwukrotnie: zimą 1721-22 r. towarzysząc ojcu, który pe/nil funkcję lekarza, 
oraz od stycznia 17 28 r. do kwietnia 17 29 r. kiedy sam by/ zastępcą (koadiutorem) 
sędziego do spraw karnych. 

Awantura w Chioggi wystawio11a by/a po mz pierwszy w teatru "San Luco" 
w Wenecji, w końcu kamawalu 1762 roku. 

Pisa11a jest w dialel.:cie we11ec!.:im (a .fcif/ej mówiąc dialektem rybaków 
z Chioggi). 

Goldoni namalowa/ swój obrazek z natury i uczyni/ to z ca/ą sympatią, 

jaką żywi/ dla ludu rybackiego. Mimo to mieszkańcy Chioggi bardz o się obrazili 
11a autora, o pewie11 miejscowy ksiądz wyslqpil nawet publicznie z pretensją, 
pomawiając Goldo11iego o z lofliwoft i chęć z11ies/awie11ia /udnofci miasta. 

lak pisze Krzysztof Żaboklicki" : "Zoba~111y jest fakt, że w Chioggi miejscowo praso 
jeszcze w końcu zeszłego stulecia 11azywalo Goldoniego 11i~1dzięcu1il:iem i oszczercą, 
gdyż oczerni/ rzekomo mieszkańców miasta, J:tóre 11iegdyf tal: gofcinnie go przyjęło, 
przedstawiając ich jako łobuzów i pieniac.z.y (tablicę ku czci komediopisarza odsłonięto 
w Chioggi dopiero w roku 1941)." 

*Carlo Goldoni, 
PWN, Warszawa 1984 r. 

\ 
I 

Wid XVIII nigdz ie nie stanowi tok zajmującego i tajemniczego widowisko, 
nie przes/oniętego jakimikolwiek poważnymi refleksjami i przeczuciami, jak w/afnie we 
Włoszech. (. . .) Nigdy i nigdzie życie 11ie by/o tak podobne do widowisko teatralnego, jak 
we Wloszech w wieku XVI 11. Nic innego wlafnie jak fwiadomofć uczestnictwa w jakiejf 
ustawicznej komedii, odgrywanej na ulicach i placach, w obliczu morza ,gór i ogrodów, 

sprawia/o, że W/osi owej epoki tak namiętnie sie przebierali i z takq radofcią wkładali 
maski w karnawale. (. . .) 

Można w ogóle niezbyt lubić wiek XVI 11, ale nawet i wtedy trudno nie poddać się 
urokowi Wenecji XVI! I wieku. W niej z niezW')'klq czystofcią i silą zachowa/a się isto/a 
artystycznej trefci owej epoki, esencja owego życia, która do dzif nie utraci/a swojego 
aromatu. Wenecja by/a wówczas drugq stolicą Europy. Na równi z Paryżem gofcila 
wszystkie slawy sceny, sztuki i milofci, wszystkich słynnych podróżników, wszystkich 
ludzi wybitnych, wszystkich awanturników, wszystkich ciekawskich, wszystkich 
subtelnych znawców życia i fJ.•1s zystkich, którzy je odtwarzali. Ale Wmecja mia/a len 
przywilej, że nie by/o tu rezonerów, obludnych moralistów, ludzi interesu i smutnych 
kpiarzy. (. . .) -

Wiek XVI 11 by/ wiekiem maski. A.le w Wenecji maska sra/a się niemal instytucjq, 

jednym z ostatnich twórców owego państwa, które straci/o już wszelki zmysł powagi. 
Od pierwszej niedzieli października aż do Bożego Narodzenia, od szóstego stycznia do 

pierwszego dnia postu, w dzień fw. Marka, we Wniebowstąpienie, w dniu wyborów 
doży oraz innych urzędników, każdy z Wenecjan mia/ prawo nosit maskę. W te dni by/y 
czynne teatry, by/ Io karnawał, który trwa/ pól roku . "A podczas karnawalu wszyscy, 
poczynając od doży, na najskromniejszej s/użqcej kończąc, chodzą w maskach. W 
maskach czynią to, co do nich należy, bronią w sądzie, kupują ryby, piszą, składają 
wizyty. Będąc w masce można wszystko powiedziet i na wszystko si( odważyć: maska, 
na którą daje zezwolenie Rzeczpospolita, znajduje się pod jej opieką. W masce można 
wszędzie we;Jć: do salonu, do kancelarii, do klasztoru, na bal, do palacu, do Ridotfo. 
Łatwo o tym czytać siedząc w fotelu, ale proszę sobie to tylko wyobrazić! Oto nikną 
wszelkie przegrody, wszelkie tylu/y. Nie ma ani patrycjusza w dlugim płoszczu , ani 
rragar.z.a, który ca/uje jego kraj, ani szpiega, ani zakonniry, ani najemnego zbira, ani 
szlachetnej damy, ani inkwizytora, ani b/azna, ani biedaka, ani cudzoziemca. Nic nie 

ma poza jednym tylko ty tulem i jedną postaciq: Si or Ma se hera• ... 11 Nietrudno sobie 
Io wszystko W')'Obrazić - ale jak oderwać się od naszych ZW')'k/ych, szarych dni, jak sobie 
przedstawić stupięćdziesięciotysiętzne miaslo, ca/q ludnofć ogarniętą rakim uroczym 
szaleństwem, którego pru:dtem 11igdy jeszcze fwiat nie oglqda/ i którego oczy'llliifcie już 
nigdy więcej nie zobaczy. (. . .) 

•Pan Maska 



W Wenecji wcześniej niż gdzie indziej nilstqpil rozkwit komedii masek, która 
zresztq wczefniej tu niż gdzie indziej zaczęła się chylić ku upadkowi. Tu w 1707 
urodzi/ się Carlo Goldoni, z którego nazwiskiem lqay się nowoczesna epoka 
dziejów teatru wloskigo. Goldoni wzrasta/ wśród masek, wychowywał się na starej 
komedii i nieświadomie przeją! wiele z jej tradycji i ducha. Ale uważa/ się za 
reformatora powołanego do zburzenia komedii improwizowanej i wyniesienia 
nowoczesnej, własnej komedii. Goldoni wydal maskom bezlitosną wojnę i wśród 
swoich głośnych sukcesów podpisał wyrok śmierci na owe naiwne, barwne istoty, 
które przez tyle wieków bawiły Wiochy. 

Gdy teraz, po stu pięćdziesięciu larach, zwracamy wzrok ku tamtym aasom, 
nie ulega dla nas wqtpliwości, że poczynaniami Goldoniego kierowa/o 
nieodwracalne przeznaczenie wszystkich rzeay. Komedia barw musiała wcześniej 
ay później ustqpić miejsca realistyanej komedii pisanej, toteż Goldoni bj1/ po 
prostu wyrazicielem pewnej okreflonej konier:zności dziejowej. Jakkolwiek wielki 
by/by nasz zachwyt dla komedii masek, nie możemy traktować Goldoniego jak /otra 
za ro, że przeciw nim wysrqpil. Trzeba nawet powiedzieć, że z perspektywy czasu 
komedia Goldoniego wydaje się nam wprost jakimś odmiennym rodzajem dawnej 
commedia dell' arte. W postaciach jego teatru widzimy dawnych Arlekinów 
i Pantalonów i nie wątpimy, że Goldoni po prostu nadal inne imiona tamtym 
postaciom i przyodział je w inne kostiumy, lecz nie usunql ich bynajmniej ze sceny. 
Ale ro, co widać dziś z oddali, nie by/o tak oczywiste w okresie największych 
triumfów Goldoniego. Wtedy nie zdawano sobie jeszcze sprawy z drogi, którą 
kroczy/ Goldoni. 

Paweł M uratow, 
Obrazy Wioch, Przekład: Paweł Hertz, 
PIW, Warszawa 1972 

~I słoneczny dzień wiosenny, gdy pnybiliśmy do brzegu Chioggi. Dzień 
powszedni. Po /śniących błękitach laguny przemykały lodzie i sunęły barki 
o pomarańczowych żaglach, białymi albo ciemnymi larami zdajqce się czynić aluzję 
do kostiumu Arlekina. Na ulicy, wzdłuż domów, przy pnenośnych warsztatach 
koronkarki o zwinnych palcach zwienały sobie nowiny dnia, śpiewnie wydlużajqc 
ostatnie głoski swej wyspiarskiejgwa1y. Minę/o od tej eskapady kilka dziesiqtków 
lat. Ale został w pamięci obraz nie inny niż ten, który mia/ przed oczami Goldoni. 
Goldoni, który - jak zawsze - by/ zdawna uznany klasykiem, ale na scenie między 
wojnami pojawia! się nieczęsto, chyba że któraf z wybitnych aktorek upodoba/a 
sobie Mirandolinę, lub pelen inwencji reżyser zapragnql pufcić w ruch wymyflny 
mechanizm Sługi dw6ch pan6w. Nie nadeszła jeszcze pora fwiatowego 
"renesansu" adwokata mimo woli. 

Znalazłem się później po raz drugi w Chioggi, gdy w wieczór chłodny, o słonym 
posmaku morza, uczestników Kongresu Goldoniego zebrano na małym targowisku, 
którego wyglqd z pewnościq nie uległ też zmianie od czasu, gdy przebiega/ nim 
mizerny podsędek, majqcy stać się komediopisarzem wsławionym nie tylko 
w Wenecji. Miejscowy zespól zaprezentował Baruffe. By/o to pnedstawienie pełne 
wdzięku i młodzieńczej werwy, jakkolwiek nocna sceneria, chociaż rozświetlona, nie 
godzi/a się z czasem oznaczonym pnez aurora. (. . .) 

Sam Goldoni uprzedza w Pamiętnikach, że treść sztuki jest najzupełniej błaha. 
Istotnie, bójka wzniecona przez zazdrofć podsycanq niepohamowanym 
plotkarstwem niewieścim, a zakończona szaęś/iwie małżeństwem trzech par, nie bez 
życzliwego wspóludzialu przedstawiciela władzy ponqdkowej -temat ten 
przyszło by uznać za dostatecznie banalny, gdyby mia/ być czymś więcej niż 
rusztowaniem sztuki. W obfitej twórczości Goldoniego jednq z jego form ulubionych 
by/a komedia, w której powabna, obrotna i dowcipna kobieta w błyskotliwej grze 
zwycięża otaczajqcych jq męskich partnerów. Sprytna wdówka i Mirando/ina 
wykazały tu najwięcej uroku i sprytu. Ale najpełniej wypowiedział się chyba 
Goldoni i równy co najmniej odniósł sukces artystyczny jako ma/an środowiska, 
owej osiemnastowiecznej Wenecji z płócien Canalella czy Guardiego. Chcqc 
usprawiedliwić wprowadzenie na scenę rybackiej osady i jej gwary powoływał się 
na przykład comedie poissarde, która cieszy/a się wówczas powodzeniem we 
Francji. Różnica by/a tu jednak zasadniaa. Gdy tam językiem handlarek z rybnego 
targu i uliczników bawi/o się wytworne towarzystwo, nie wylqaajqc Marii 
Antoniny, a ksiqżę Orleanu występował nawet w odpowiednim przebraniu, Goldoni 
sięgnql w glqb, szlo mu nie o maskaradę lea o autentyzm, choćby na pozór 
ograniczony do podwórza wciśniętego między weneckie kanały, gdzie krzyżujq się 
bqdź ścierajq wesołe bqdź tezjątrzqce sprawy sqsiedzkie. Tak by/o w Kawiarence 
czy w Babskich plotkach. Baruffe zgodnie uznano za arcydzielo takiej właśnie 
komedii środowiska. ~ 

Mieczysław Brahmer 
Fragment recenzji z gościnnych występów 
w Polsce Picolo Teatro di Milano, 
Teatr 1966, nr 11 



Nie można zrozumieć W/ochów (i dlatego cudzoziemcy wyciqgojq często 
folszywe wnioski) nie zrozumiawszy, że dominujqcq cechq tego narodu jest 
zmyslowofć i u mi/owanie piękno, które nie budzi ambicji twórczych, lecz stolo się 
nawykiem, służy no codzieti. Owo upodobanie do artyzmu w żadnym regionie 
Wioch nie posuwa się tok daleko jak w Ve11eto. Tm region znamionuje milofć 
wiosno, nieprzemijojqco ochoto do przeglądania się w lustrze, radofć z własnej 
molowniczofci, które przytlumiojq dqżenie do przemian i napawają zadowoleniem 
z istniejqcego stanu rzeczy. Tutejsi ludzie sq urodzonymi aktorami, i można 
powiedzieć, że lubiq odgrywać siebie samych, uwypuklojqc umyflnie swoje 
sklonnofci, monie, o nawet strony fmieszne i ujemne. Nawet nędzo w Veneto 
upiększa siebie somq, swoje troski i swoje niedostatki. Tok jak zachody slońco 
bywojq tu bardziej czerwone i błękitne od naturalnych, tak samo żebrak tutejszy 
przez swój zmysł artystyczny przesadza i jest bardziej żebrakiem, niżby należało . 

Efekt cywilizacji może najbardziej wysublimowanej ze wszystkich w/oskich. Można 
powiedzieć, że colo wieś w Veneto jest ozdobna, bo z murów nawet najpodlejszych 
domów wylaniojq się mo11umentolne okno i cienie zamurowanych portyków. 
Samozadowolenie widoczne jest nawet u biedoty. Konserwatywność w Veneto jest 
tedy miękkofciq ducha, lubowaniem się w odcieniach, nie WJ ostrych kontrastach, 
charakterystycznym dla ludów, które z przyjemnofciq rozsmakowujq się w sobie; 
umilowaniem nie przeszlofci, ale po prostu siebie. Nie bez pnyczyny tutejsza 
kultura jest pnede wszystkim kolorystyczna, architektoniczna i sielankowa.(„.) 

Lagunq plynq lodzie załadowane warzywami i owocami, które jak klejnoty 
zdobiq potem stragany, najsugestywniejsze w świecie. Żeglowałem po nich zbyt 
często, by się nie rozm i/ować w ich przestrzeniach, bardziejplynnych od wód 
morza, w których słońce i księżyc zatapiajq się, jak gdyby oszołomione. Sq niby 
z per/owej masy wiosnq i latem, lśniq jednolitym i głębokim błękitem późnq 
jesieniq, o w zimie mieniq się odblaskami bialymi,jak w strefie polarnej, pod 
jaskrawo czerwonym słońcem. Domy, kampanile, drzewa wysepek zdajq się 
wyłaniać z wody, a no mieliźnie siedzqce grupkami mewy i ludzie zbierajqcy 
jadalne skorupiaki urastajq do nieproporcjonalnych rozmiarów. Mija się ogrody 
warzywne i sody, leżqce niemal na powierzchni wody, z odwiecznym domem, który 
ich strzeże, często jedynym na ca/ej wysepce. Osiedla takie, jak na wyspie Burano, sq 
ludowymifragmentami Wenecji. Zna;dujq się tam restauracje-gospody w jednym, 
ale rozdzielonym na dwie części pomieszczeniu. W jednej z nich mieści się typowo 
restauracyjno sala, w drugiej nie nakryte stoly, przy których zasiadojq miejscowi 
ludzie, popijajqc wino, rozprawiając na cale gardlo,jedzqc smażonq rybę, grajqc 
w karty. Zwyczaj każe nie klafć karty, ale uderzać niq w stól; ci dobrotliwi z. 
natury ludzie wyglqdajq zawsze na zacietrzewionych, wciqż grajq komedię z/ości. 

Pogwarki i praca, jak wyrób sieci, sznurów, kos':.yków, koronek, odbywajq się tu 
pod golym niebem. 

Chioggia jest najpel11iejszy111 obrazem tego rodzaju życia. Domy niskie, wrofnięte 
w ziemię, z niezdarnymi portykami, grube mu1y, male okna; dużo koloru, ale tego 
ze starego obrazu, z arrasu, nie tal' rzystego jak na śródziemnomorskich 
wybrzeżach; zapach soli, ryby, oliwy, cebuli. 

Przyjrzawszy się bliżej, stwierdzamy nędzę. Polowa ludności Chioggi żyje na 
morzu, polowa na stalym lądzie. Ponad 1.500 ogrodników ma male ogrody na 
wybrzeżu Sollomarina i co rano przepływa kana/ lodziq. Poza nielir.:,nymi 
wyjątkami ich wlasnośl nie pr-;:,ekracza powierzchni jednego hektara ziemi, żyjq 
więc w biedzie. I jak oni klepiq biedę rybacy - których jest oko/o dwóch tysięcy -
pozbawieni wybrzeży dalmatyńskich Istrii. Tyle że, jak często r.t1Je Wloszech, 
spotykamy się tutaj z upoetyzowaną biedq 

Guido Piovene, Podróż po Włoszech, 
Przekład: Zofia Ernstowa, 
PIW, Warszawa, 1977 r. 



LECZNICA 
Związku Artystów Scen Polskich 

w Warszawie ul. Nowogrodzka 49 
Telefon: rejestracja 628 - 44 - 17 

stomatologia 628 - 89 -48 

OFERUJE WSZYSTKIM PAŃSTWU: 
Konsultacje lekarzy chorób wewnętrzych 

(badania wstępne do pracy, badania okresowe, 

zaświadczenia do prawa jazdy). 

Konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu: 

chrurgii, ortopedii, dermatologii, neurologii, psychiatrii, 

laryngolog ii, fon iatri i,oku listyki,ginekolog ii. 

Stomatologii, chirurgii stomatologicznej 

(zachodnie komponenty, materiały 

światłoutwardzalne na lampę). 

Psychologów, Bioenergoterapeuty, Seksuologa. 

Badania: analityka (pełny zakres), 

badanie cytologiczne, audiometrycze słuchu, 

EKG, USG - jamy brzusznej, USG - ginekologiczne. 

Zabiegi pielęgniarskie, fizykoterpia, rehabilitacja lecznicza i masaż. 

LECZNICA czynna codziennie od godziny 8°0 do 7 9°0 
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