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Abstrakt a kľúčové slová
Táto bakalárska práca je zameraná na komédie prostredia talianskeho dramatika Carla
Goldoniho. Úvodná kapitola sa zaoberá umelecko-historickým kontextom jeho doby, kým
nasledujúca časť je zameraná na popis Goldoniho života, tvorby a divadelnej reformy. Po
všeobecnom popise komédie prostredia a jej špecifických znakov pokračuje detailná analýza
štyroch vybraných diel so zameraním na charakteristiku spoločenskej vrstvy a prostredia vo
vzťahu k postavám: La bottega del caffè (Kaviareň), Il campiello (Križovatka), La casa nova
(Nový dom) a Le baruffe chiozzotte (Škriepky v Chiozze). Ku každej komédii sú uvedené
názorné ukážky pre lepšie pochopenie textu. Záver práce je zameraný na porovnanie týchto
komédií, ich novátorský potenciál v dobe vzniku a význam v dnešnom svete.

Kľúčové slová:
Carlo Goldoni, komédia prostredia, Le baruffe chiozzotte, La bottega del caffè, Il campiello,
La casa nova, divadlo

The abstract and key words
This bachelor’s thesis is focused on the comedies of milieu written by the Italian playwright
Carlo Goldoni. The first chapter focuses on the artistically-historic context of his age, while
the next chapter is focused on Goldoni's life, theatrical work and his reform of the theatre.
After the general description of the comedy of milieu and its specific attributes, a detailed
analysis of the four chosen comedies follows, with the focus on the specific characteristics of
the social class and the milieu in the relation to the characters: La bottega del caffè (The
Coffee Shop), Il campiello (The Little Square), La casa nova (The New House) and Le
baruffe chiozzotte (Brawling in Chioggia). For each comedy there are demonstrations for a
better understanding of the text. The last part of the thesis focuses on the comparison of these
comedies, their visionary potential in the age of their creation and their meaning in today's
world.

Key words:
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The New House, theatre
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Úvod

Carlo Goldoni je jedným z najznámejších mien vo svete divadla. Tento taliansky dramatik
žijúci v 18. storočí napísal vyše dvesto diel, z ktorých mnohé sa v divadlách hrajú doteraz.
Goldoniho prínos do sveta divadla bol obrovský a jeho významná reforma komédií navždy
zmenila vývoj divadla v Taliansku.
Jeho sláva nepozná hranice, keďže mnohé z jeho diel sa dodnes uvádzajú aj v slovenských
profesionálnych či ochotníckych divadlách. Až dvadsať komédií Carla Goldoniho bolo
preložených do slovenského jazyka, pričom najčastejšie sa môžeme v repertoári stretnúť s
dielami ako sú Mirandolina, Sluha dvoch pánov, Prefíkaná vdova či Škriepky v Chiozze (často
uvádzané na scénu ako Čertice).
V tejto bakalárskej práci si priblížime Carla Goldoniho ako osobnosť, ale zameriame sa
predovšetkým na komédie prostredia, ktoré patria k jeho vrcholnej tvorbe.
Ako prvé si načrtneme obdobie, v ktorom Carlo Goldoni žil a pôsobil, čiže 18. storočie.
Nasledujúca kapitola sa bude venovať popisu dramatikovho života, ktorý detailne vylíčil vo
svojom autobiografickom diele Pamäti. Budeme sa tiež zaoberať kontextom, v ktorom
vyrástol a faktormi, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu. Potom nasleduje chronologický prehľad
jeho tvorby. Je taktiež nevyhnutné spomenúť komplexnú divadelnú reformu, o ktorú sa
Goldoni zaslúžil svojou celoživotnou prácou.
Vo všeobecnej charakteristike komédií prostredia sa budeme sústrediť na jej hlavné aspekty.
Následne budeme analyzovať štyri vybrané komédie: La bottega del caffè (Kaviareň), Il
campiello (Námestíčko), La casa nova (Nový dom) a Le baruffe chiozzotte (Škriepky v
Chiozze). Načrtneme si ich dej, rozoberieme najzaujímavejšie postavy, ale predovšetkým sa
zameriame na charakteristiku spoločenskej vrstvy postáv a prostredia, v ktorom sa dej
odohráva. Pre lepšie vysvetlenie budú ku každej komédii uvedené aj krátke ukážky z diela.
Komédie navzájom porovnáme, zhrnieme spoločné črty a prípadné odlišnosti.
V závere práce sa budeme zaoberať novátorskym potenciálom komédií v dobe ich vzniku a
ich dnešnou aktuálnosťou.
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2

Carlo Goldoni

2.1

Umelecko-historický kontext života Carla Goldoniho

18. storočie je charakterizované veľkými kultúrnymi, politickými a spoločenskými zmenami.
Okrem politických revolúcii, ako sú francúzska a americká revolúcia, je toto storočie
charakterizované aj priemyselnou, poľnohospodárskou či demografickou „revolúciou”. Po
devastujúcom požiari v Londýne v roku 1666 a veľkej morovej epidémii (posledná bola
zaznamenaná v roku 1720 v Marseille) sa v mestách začínajú formovať lepšie hygienické
návyky a to má za následok nárast populácie.
Politická stabilita štátov vládnucich v seicente 1 je v prvej polovici 18. storočia ohrozená.
Územie Európy je vystavené trom devastujúcim vojnám: španielskej (1701-1713), poľskej
(1733-1738) a rakúskej (1740-1748). Jedná sa o bitky o tróny medzi panovníkmi, ktorí boli
medzi sebou v príbuzenských vzťahoch. Po týchto krvavých bitkách je územie Európy
rozkúskované z geografického a politického hľadiska. Mnohé z týchto krvavých bitiek sa
odohrali na území dnešného Talianska. 2
V roku 1700 zomiera španielsky kráľ Karol II. Habsburgský a nezanecháva po sebe žiadnych
potomkov. Panovníci celej Európy medzi sebou bojujú o následnosť trónu dlhých 13 rokov
a Španielsko počas toho obdobia stratí svoje mocenské postavenie. Mier uzatvorený v roku
1713 v Utrechte, traktát v Rastatt o rok neskôr a ten z Haagu z roku 1720 ukončia španielsku
nadvládu nad talianskym územím. To však pre krajinu neznamenalo nezávislosť, ale neustále
striedanie vládcov. Po mierovej dohode v nemeckom Aachen z roku 1748 sa politická situácia
Talianska výrazne mení. Jednotlivé časti územia padli do rúk rôznych mocností.
V Lombardsku vládnu Rakúšania, v Piemonte Savojsko. Florenciu po páde Medicejcov
získava František Lotrinský a na Neapolskom tróne sú Bourbonovci. Sicília prešla z rúk
Angličanov do rúk Piemontu a nakoniec bola pričlenená k Neapolskému kráľovstvu. 3
Benátsko, Ligúria a Pápežský štát si udržali svoju nezávislosť.
Nadvláda väčšine štátom však neuškodila. Počas päťdesiatich rokov mieru mali možnosť
pozbierať sa po katastrofách spôsobených vojnami, zreorganizovať vládu či administratívu.
Na ovládaných územiach sa rozvinul aj priemysel a poľnohospodárstvo.

1

Taliansky výraz pre 18. storočie.
DAVIES, Norman. Evropa- Dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor, 2005.
3
PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Preložila Drahoslava Janderová, Bohumír Klípa, Kateřina Vinšová.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
2
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Hlavným myšlienkovým hnutím tejto doby je osvietenstvo, ktoré pôvodne vzniklo v Anglicku
už v 16. storočí, ale dosiahlo svoj najväčší rozmach vo Francúzsku, kde vyústilo až do Veľkej
francúzskej revolúcie v roku 1789. Toto hnutie sa stretlo s obrovskou podporou vtedajších
významných osobností: filozofi, umelci, spisovatelia či politici; všetci sa zhodovali na tom, že
stredobodom záujmu moderného človeka by mal byť ľudský rozum. Na rozdiel od
predchádzajúceho storočia osvietenstvo presadzuje vieru vo vedu a pokrok: „(...) po
náboženských vojnách bolo "svetlo sladkého rozumu" prirodzenou a nutnou protilátkou.“

4

Myslenie, ekonómia a kultúra urobili v tom čase veľké pokroky. Hnutie bolo tak rozšírené, že
sa mu nevyhlo ani územie Talianska. Vplyv osvietencov sa prejavil predovšetkým v Miláne
a Neapole.
V talianskych mestách vznikali noviny a časopisy zamerané na literatúru, medicínu, alebo
poľnohospodárstvo. Literatúrou sa zaoberali napríklad benátska Galleria di Minerva; Il
giornale dei letterati d'Italia, vydávaný Apostolom Zenom; Barettiho La frusta letteraria či Il
caffè, založený bratmi Verri. V Ríme pôsobila Accademia dell'Arcadia, 5 na čele s Gian
Vincenzom Gravina. K jednej z ich kolónii sa na istý čas pridal aj Goldoni. Dôležitým dielom
settecenta je rozsiahla La scienza nuova od Giambattista Vica. Na talianskej scéne okrem
Carla Goldoniho figurovali aj antigoldoniovskí prívrženci Pietro Chiari (v neskorších rokoch
sa s Goldonim udobril) a Carlo Gozzi, ktorý proti komédiám benátskeho dramatika bojoval po
celý život.

4

DAVIES, Norman. Evropa- Dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor, 2005.
Accademia dell'arcadia- je literárna akadémia založená v Ríme 5 októbra 1690, ktorá vychádza z tradícií
pastorálnych básnikov a bojuje proti „nevkusu“ baroka. Akadémia mala kolónie po celom území Talianska.

5
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2.2

Bio-bibliografický medailón Carla Goldoniho

Carlo Goldoni sa narodil 25. februára 1707 v Benátkach ako prvorodený syn Giulia
Goldoniho a Margherity Salvioni. Rodina z otcovej strany mala korene v Modene a patrila k
strednej vrstve vtedajšej spoločnosti. Vo svojich Pamätiach 6 spomína, ako jeho starý otec
organizoval divadelné inscenácie priamo vo svojom dome. Po smrti starého otca sa v rodine
vyskytli ekonomické problémy, ktoré prinútili otca rodiny vycestovať do Ríma, kde začal
študovať medicínu. Carlo zostal v Benátkach so svojou matkou a mladším bratom
Giovannim. Vo voľnom čase sa venoval literatúre. Jeho obľúbeným čítaním boli komédie od
florentského autora menom Cicognini.
Detstvo v takomto prostredí spôsobilo, že malý Carlo prejavil svoj talent už v skorom veku.
Na veľké počudovanie svojich blízkych načrtol prvú komédiu už ako osemročný. O tomto
výnimočnom počine svojho syna sa dozvedel aj Giulio, ktorý už medzičasom pôsobil ako
lekár v Perugii. Po istom naliehaní sa Margherita podvolila manželovej prosbe a poslala
malého Carla za otcom. V tomto meste pokračoval vo svojich štúdiách v jezuitskom kolégiu a
po úspešnom ukončení ročníka dostal za odmenu od svojho otca ženskú rolu v hre, ktorú
zinscenoval sám Giulio, taktiež milovník komédie. Po dvoch rokoch pricestovala aj Carlova
matka, ktorá už nedokázala zniesť odlúčenie od syna. Ich spoločný pobyt v Perugii však
netrval dlho, pretože rodina sa napokon rozhodla vrátiť bližšie k domovu a usadila sa v
Chioggii. Carlo zostal študovať filozofiu v Rimini u profesora Candiniho, ktorý ho podľa jeho
vlastných slov nesmierne nudil. 7
Práve v tom čase sa mu podarilo naraziť na skupinku komediantov z Rimini pod vedením
Florinda dei Maccheroni, ktorá ho ihneď očarila: „Rimini je v Ravenskom okrese. Ženy majú
prístup na javisko a nevídať tu ako v Ríme mužských hladko vyholených alebo s pučiacou
bradou. Prvé dni chodil som do divadla veľmi skromne iba do prízemia a videl som za
kulisami mladých ľudí ako som bol sám. Pokúšal som sa ta dostať a išlo to ľahko. Pozeral
som po očku na slečinky, ony pozerali smelo na mňa. Pomaly som sa osmelil. Slovo dalo
slovo, jedna otázka zas inú a tak sa dozvedeli, že som Benátčan. Všetky boli krajanky,
maznali sa so mnou a boli nekonečne zdvorilé; i sám riaditeľ ma zahrnul pozornosťou. Pozval

6

GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957.
7
NICASTRO, Guido. Goldoni e il teatro del secondo Settecento. Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli Spa, 1981, s.
4-5.
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ma na večeru. Išiel som. Ctihodného otca Candiniho som už nevidel.” 8 Po týždni mala
spoločnosť pokračovať vo svojej ceste loďou do Chioggie a mladý Carlo sa rozhodol odísť
s nimi, pretože tam v tom čase žila jeho matka. Táto už populárna epizóda jeho života
nepochybne ovplyvnila pätnásťročného Goldoniho z hľadiska formovania ako umelca.
Do Chioggie onedlho pricestoval aj Carlov otec a matka mu naznačila, že z ich syna
pravdepodobne nebude dobrý lekár a mal by sa vybrať inou cestou, za čo jej bol Carlo veľmi
vďačný. Poslali ho preto do Benátok, ku strýkovi Giampaolovi Indric, kde pracoval ako pisár
v advokátskej kancelárii. Neskôr sa usadil v Pavii, kde v rokoch 1723-1725 študoval právo v
pápežskom kolégiu Ghislieri. Avšak ani právo nedokázalo naplno zamestnať jeho myseľ.
„Zaumienil som si, že za svojho pobytu v Pavii rozdelím si čas na štúdium práva a na štúdium
divadla. (...) Keď som sa prehrabúval v knižnici, videl som zväzky divadla anglického,
španielskeho a francúzskeho. Talianske divadlo som nenašiel. Tu a tam sa vyskytla dajaká
stará talianska hra, ale žiadny súbor, žiadne kompletné vydanie, ktoré by robilo Taliansku
česť. Bolo mi ľúto, že národu, ktorý poznal dramatické umenie prv ako všetky ostatné
moderné národy, chýba taká základná vec. Nevedel som pochopiť, ako to mohlo Taliansko
zanedbať, znešváriť a znetvoriť. Želal som si vášnivo, aby sa moja vlasť pozdvihla na úroveň
druhých a zaumienil som si, že aj ja k tomu prispejem.“ 9
Počas štúdia v Pavii mal Goldoni možnosť prečítať Machiavelliho Mandragoru, ktorá ho
nefascinovala svojim obsahom, ale neprikrášleným charakterom postáv, ktorý v tom čase
nemal v Taliansku obdoby. Jeho štúdium sa však nešťastne skončilo v treťom ročníku po tom,
ako sa Goldoni nechal nahovoriť na napísanie satiry Il colosso (Kolos), ktorá kritizovala
vysoko postavené dievčatá z mesta. Táto satira vyvolala veľké pobúrenie, ktoré vyvrcholilo
vylúčením zo školy. 10 V štúdiu pokračoval u pána Morelliho v Udine, kde spísal kázania pátra
Giacoma Cattanea vo forme sonetov s názvom Il Quaresimale in epilogo (1726).
Nasledovalo cestovanie po viacerých mestách, až kým sa opäť neocitol v Chioggi v bezradnej
situácii, ktorú opisuje takto: „Ja som nevedel čo so mnou bude. Mal som dvadsaťjeden rokov
a stihlo ma už toľko nešťastí, prežil som toľko všelijakých pohrôm a neblahých udalostí, že
som si už netrúfal na nič a v duchu som videl jediné východisko v dramatickom umení, ktoré

8

GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 25.
9
GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957 s. 39.
10
NICASTRO, Guido. Goldoni e il teatro del secondo Settecento. Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli Spa, 1981,
s. 6.
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som ešte vždy ľúbil a ktorému by som sa už dávno venoval, keby som bol býval pánom svojej
vôle.“ 11
V roku 1728 sa vďaka rodinným známostiam stal asistentom kriminálneho kancelára v
Chioggii a neskôr sa presunul do Feltre. V tomto meste začal spolupracovať s putovnou
skupinou komediantov pod vedením Carla Veronese, pre ktorú napísal svoje prvé dve
intermezzá „Il buon padre“ a „La cantatrice“. Na jeseň roku 1730 opúšťa Feltre a vydáva sa
za rodinou do Bagnocavallo, kde mu o pár mesiacov nečakane zomiera otec. Carlo sa po tejto
udalosti stáva hlavou rodiny a v roku 1731 na naliehanie matky dokončuje štúdium práva v
Padove a pôsobí ako koncipient.
O rok neskôr získava titul „Avvocato Veneto“ 12 a začína vykonávať právnickú profesiu. Práca
ho nielen nenapĺňala, ale nedokázala ho ani uživiť a to kvôli nedostatku klientov. V tom čase
sa pokúsil aj o tragédiu Amalasunta podľa Aristotelovho vzoru, ale po prečítaní svojho diela
sa nestretol s nadšením okolia a tak ho frustrovaný hodil do ohňa. Po tomto sklamaní sa
rozhodol vzoprieť Aristotelovým nemenným pravidlám. V roku 1732 napísal svoje prvé
komické intermezzo Il gondoliere veneziano pre Teatro ducale. 13 Toto dielo môžeme
považovať za začiatok nového typu dramatickej tvorby. Goldoni sa presúva do Milána, kde
pracuje pre benátskeho veľvyslanca Orazia Bartoliniho, až kým armáda Savojčanov náhle
neobsadí mesto. S veľvyslancom sa preto kvôli bezpečnosti odsťahujú do Cremony.
Počas pôsobenia v Miláne sa zoznamuje s Casalim, ktorého neskôr opäť stretne v roku 1734
vo Verone. V tomto meste stretáva po prvý krát Giuseppa Imer a jeho divadelnú spoločnosť
z divadla San Samuele v Benátkach. Po prečítaní tragikomédie Belisario, sa Imer rozhodol
s nadaným Goldonim spolupracovať. Benátsky dramatik sa teda usadí vo svojom rodnom
meste, kde začína pracovať u grófa Grimani, majiteľa divadla San Samuele.
Svoje pôsobenie začína dvoma intermezzami, Speváčkou a Chovanicou. O úspešnej premiére
Belisaria sa autor zmienil aj v Pamätiach „V Benátkach poznajú dobrú literatúru rovnako ako
všade inde; no znalci mi jednako tlieskali, hoci si uvedomovali jej chyby. Keď videli o čo
moja hra prevyšuje frašky a zvyčajné detinskosti hercov, súdili podľa tohto prvého pokusu, že
v budúcnosti by som mohol mať nasledovníkov a pripraviť tak cestu pre reformu talianskeho
divadla.“ 14 O dva roky neskôr sa v Janove ožení s Nicolletou Connio, jeho celoživotnou
11

GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 78.
12
Avvocato veneto- „Benátsky advokát“.
13
Il Teatro Regio Ducale bolo hlavným divadlom v Miláne v rokoch 1717 až 1776.
14
GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 140.
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partnerkou a vracia sa s ňou do Benátok, kde predstaví veršovanú tragikomédiu Rinaldo z
Montalbana. V tom čase došlo v súbore k zmenám ohľadom hereckého obsadenia, ktoré
Goldoniho inšpirovali pokúsiť sa o reformu po vzore Molièra. V roku 1738 uvádza
charakterovú hru Mòmolo cortesàn, prvú hru, v ktorej bola úloha protagonistu pevne
stanovená. 15 Dialógy zatiaľ chýbali, pretože zvyšok postáv mal stanovenú iba osnovu.
Goldoni si uvedomoval, že jeho divadelná reforma musí prísť postupne a nenásilne, aby si
obecenstvo pomaly zvykalo na nový druh komédií.
V roku 1740 sa po smrti konzula Janovskej republiky v Benátkach stal jeho nástupcom a bol
tak nútený dočasne prerušiť svoju divadelnú činnosť. Goldoni sa ocitol v nepriaznivej
finančnej situácii po tom, čo modenský vojvoda zastavil vyplácanie rent, ktorá tvorila značnú
časť jeho príjmov. Na námet florenťanky pani Baccherini, napísal v roku 1743 komédiu La
donna di garbo, ktorá mala ako prvá pevne stanovený text.
V nasledujúcich rokoch Goldoni cestuje po severe Talianska, prevažne po Toskánsku, až kým
sa od roku 1745 neusadí na tri roky v Pise, kde opäť vykonáva právnickú činnosť. V Pise sa
pridal k rímskej kolónii Arkádov, kde prispieval lyrickými útvarmi, ako sú sonety či ódy.
Z monotónnosti advokátskej praxe ho vytrhne až list od Sacchiho, 16 ktorý mu poslal námet na
veselohru Sluha dvoch pánov a prosil ho o jej spracovanie. Goldoni sa na to podujme
a vytvorí jednu zo svojich najznámejších komédií vôbec. Počas návštevy Livorna sa
zoznamuje s vedúcim benátskej divadelnej spoločnosti Girolamom Medebachom, ktorý ho
presvedčil zanechať advokátsku prax. „— Ak ste rozhodnutý odísť z Toskánska, —povedal
mi jedného dňa Medebach, — ak sa chcete vrátiť medzi svojich krajanov, príbuzných
a priateľov, mám pre vás návrh, ktorý vám aspoň dokáže, ako si vážim vás i vaše nadanie.
V Benátkach sú dve divadlá, — pokračoval, — sľubujem, že tretie získam pre seba a že ho
najmem na päť-šesť rokov, ak mi preukážete tú česť a budete pracovať pre mňa.“ 17
Goldoni podpisuje zmluvu a začína pôsobiť v divadle Sant'Angelo. V Pamätiach sa môžeme
dočítať,

ako sa dramatik vyrovnával s neúspechom niektorých komédií. Veľká dávka

sebakritickosti, snaha o zlepšenie a pozorné sledovanie hercov napokon priniesli svoje plody.
Do tej doby bola základom talianskej komédie zápletka, ale Goldoni vedel, že v jeho reforme
prichádza na rad charakter. V takom duchu sa niesli aj ďalšie komédie, ktoré vytvoril pre
15

NICASTRO, Guido. Goldoni e il teatro del secondo Settecento. Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli Spa, 1981,
s. 11.
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Antonio Sacchi bol známym hercom, ktorý vystupoval pod menom Truffaldino. Sacchi nebol typickým
hercom komédie dell'arte, pretože sa pridržiaval svojej osnovy a oživoval svoje výstupy rôznymi výrokmi
slávnych filozofov.
17
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Medebacha. Po piatich rokoch od jej vytvorenia sa dostáva na scénu La donna di garbo,
Goldoniho prvá komédia s pevne stanoveným textom a po nej nasleduje La vedova scaltra
(1748). Po obrovskom triumfe Goldoniho na seba však nenechali dlho čakať ani polemiky.
Dramatik začína mať rivala a je ním Pietro Chiari z divadla San Samuele. Závisť jeho
odporcov, ktorí sa poväčšine združovali v už spomenutom divadle, zašla až do bodu, kedy
spoločne predstavili paródiu Goldoniho komédie s názvom La scuola delle Vedove. Goldoni
túto urážku a výsmech považoval za úder pod pás a preto napísal Prologo apologetico dell
Vedova scaltra, kde skritizoval tento počin. 18 Verejnosť sa postavila na stranu Goldoniho
a paródiu stiahli. Vo februári 1750 sa po neutíchajúcich kritikách rozhodne prostredníctvom
prvej herečky ohlásiť, že počas nasledujúceho divadelného roku predstaví rekordných 16
komédií, čím okamžite vypredal lóže na celý nasledujúci rok.
Táto séria komédií začala s Il teatro comico (Komické divadlo) a pokračovala s dielami ako
sú Le donne puntigliose (Urážlivé ženy), La bottega del caffè (Kaviareň), Il bugiardo
(Klamár), La famiglia dell’antiquario (Starožitník), La Pamela (Pamela) a La finta malata
(Zdravá chorá).
V rokoch 1752 a 1753, krátko pred vypršaním zmluvy s Medebachom, napísal tri charakterné
komédie: La serva amorosa, Le donne curiose (Zvedavé ženy), ale predovšetkým La
locandiera, ktorá je kritikmi považovaná za Goldoniho vrcholné dielo. Jeho divadelná činnosť
pokračovala u benátskeho šľachtica Antonia Vendramin v divadle San Luca, kde mu ponúkli
dvojnásobný plat za osem komédií ročne. Jeho miesto v divadle Sant'Angelo prevzal
nenávidený rival Pietro Chiari. V rokoch 1753-1759, po prechode do nového divadla, si
Goldoni prešiel osobnou a umeleckou krízou. V roku 1754 mu umiera matka, a Goldoniho
fyzický a psychický stav sa zhoršuje „(...) v mojej osobnosti došlo k takému zvratu, že som
zasa ochorel a viac námahy ma stálo vyliečiť ducha ako telo.“19 V týchto rokoch predstavil na
scénu úspešnú exotickú trilógiu Sposa persiana (Perzská manželka), Ircana in Iufta (Hircana
v Julfe, 1755) a Ircana in Ispaan (Hircana v Isphane, 1756). Goldoni napíše taktiež dve
klasicistické komédie Terenzio a Torquato Tasso. V roku 1756 píše Il campiello, ktoré zožalo
veľký úspech a opäť priblížilo dramatika k domácemu prostrediu. V tom istom roku je
ocenený titulom dvorného básnika od Dona Filippa, parmského vojvodu, a dostáva aj penziu.
Neutícha kritika Carla Gozziho, ktorý napíše Tartana degl´influssi per l´anno bisestile a

18

NICASTRO, Guido. Goldoni e il teatro del secondo Settecento. Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli Spa, 1981,
s. 24.
19
GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 288.
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L´amore delle tre melarance namierené proti Goldonimu. V roku 1761 vychádza Raccolta di
poetici componimenti (Zbierka poetických skladieb), v ktorej sa spojil s Pietrom Chiarim
proti už spomínanému Gozzimu.
Goldoni však nezanedbával ani komédie. Hra Gli innamorati (Zaľúbenci) bola napísaná len
za pätnásť dní. Preslávila sa aj dialektálna komédia I rusteghi (Grobiani) a sťahovanie vnuklo
autorovi nápad na vydarenú komédiu prostredia La casa nova (Nový dom). 20 Úspech
zaznamenala aj trilógia Le Smanie per la villeggiatura (Vidiecká mánia), Le Avventure della
villeggiatura (Dobrodružstvá na vidieku) a Il Ritorno dalla villeggiatura (Návrat z vidieka).
Poslednou významnou komédiou počas jeho pôsobenia v Benátkach sa v roku 1762 stali Le
baruffe chiozzotte (Škriepky v Chiozze).
Na jar roku 1762 sa Goldoni rozhodol prijať pozvanie od Francesca Antonia Zanuzzi a spolu s
rodinou odcestovať do Francúzska „Znovu som sa rozlúčil so svojou vlasťou a vzýval som
Molièrov tieň, aby ma sprevádzal vo svojej vlasti.” 21 V hlavnom meste mal po dobu dvoch
rokov riadiť “Comédie italienne”. Po diele Il Ventaglio (Vejár), ktoré poslal Vendraminovi,
začal Goldoni písať už len vo francúzštine. V Paríži sa však stretol s ťažkosťami, keďže
francúzske publikum neprešlo Goldoniho reformou a očakávalo divadelné hry v štýle
commedie dell'arte. Goldoni sa tým pádom musel opäť vrátiť k svojim začiatkom. V Paríži
napísal komédiu

Le bourru bienfaisant (Dobromyseľný frfloš), ktorú sám preložil do

taliančiny. Aj napriek jeho snahe priblížiť sa parížskemu obecenstvu, stretol sa s
nepochopením a neúspechom. Starosti mu robili aj herci, ktorí si nepamätali repliky, pretože
neboli zvyknutí na pevne stanovený text.22
Po nevydarenej skúsenosti v Paríži sa Goldoni rozhodol neobnoviť zmluvu s divadlom a
prijať miesto učiteľa taliančiny mladej Adelaidy, dcéry Ľudovíta XV na kráľovskom dvore vo
Versailles. Po jeho pôsobení vo Versailles sa znovu vrátil do Paríža, kde sa na požiadavku
hercov pokúsil pozdvihnúť klesajúcu úroveň Comédie italienne troma dlhými a troma
krátkymi komédiami. Žiadna z týchto hier však neuzrela svetlo sveta, pretože Comédie
italienne náhle zrušili. Goldoni sa vrátil do Versailles a ďalej pôsobil ako učiteľ na
kráľovskom dvore až kým ho nenahradil jeho synovec. Posledným dielom, ktoré v roku 1787

20

NICASTRO, Guido. Goldoni e il teatro del secondo Settecento. Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli Spa, 1981,
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1957, s. 370.
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dopísal ako takmer osemdesiatročný, sú jeho cenné Pamäti. 23 Jeho zdravotný a finančný stav
sa však neustále zhoršoval. V roku 1792 mu bol dôsledkom francúzskej revolúcie odobratý
dôchodok udelený kráľom. Carlo Goldoni zomrel v biede 6. februára 1793 v Paríži v
prítomnosti svojej ženy Nicoletty Connio.

23
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2.3

Goldoniho divadelná reforma

Commedia dell'arte, druh divadelného umenia, ktorý bol populárny od polovice 16. až do
prvej polovice 18. storočia, bol podľa racionalistov výsledkom baroka, doby bez pravidiel a
plnej zmätku. Divadlo bolo v rukách nekultivovaných ľudí, ktorí preferovali vulgárnosť a
nemiestne scény pred morálkou a rozumom, ktoré sa neskôr stanú najvyššími hodnotami
storočia. Úpadok talianskeho divadla si vyžadoval reformu, ktorá prišla až s figúrou Carla
Goldoniho. 24 Benátsky dramatik prostredníctvom nej vniesol do sveta divadla racionálnosť a
nové hodnoty settecenta. V prvom rade sa však treba bližšie zamerať na komédiu dell'arte,
ktorá ešte počas Goldoniho mladosti ovládala scénu.
Pôvod commedie a soggetto 25 by sme mali nepochybne hľadať v každodennom živote a v
spoločenských slávnostiach vtedajšej doby. Najčastejším miestom stretnutia ľudu boli trhy,
ktoré sa konali na námestiach. Obchodníci a remeselníci sa snažili všemožne upútať
pozornosť svojich nádejných zákazníkov a využívali pri tom rôzne pokriky, gestá či vtipy.
Pobavenie ľudí bolo dobrým predpokladom pre úspešný obchod a preto sa v ňom predajcovia
predbiehali a dokonca si kvôli nemu najímali zabávačov. Veselosť a hlučnosť boli však
charakteristikou talianskeho ľudu aj mimo trhov či slávností a do istej miery pretrváva
dodnes. Na uliciach sa dalo natrafiť aj na rôznych ľudových artistov, ako sú speváci,
rozprávači či žongléri, ktorí túžili po statuse profesionálnych umelcov. Z námestí sa tento
pouličný druh umenia preto postupne preniesol aj na divadelné dosky, aj keď kvalita
vystúpení sa tým veľmi nezmenila. 26
Commedia dell'arte bola založená predovšetkým na improvizácii a spontánnosti hercov. Hry
sa držali iba približnej osnovy zvanej canovaccio, ale čo sa týka jednotlivých replík, herci
mali voľnú ruku. Komédie boli preto nepredvídateľné a zážitok pre publikum
neopakovateľný. Fantázia, schopnosť improvizovať a prekvapiť divákov boli najdôležitejšími
atribútmi herca vtedajšej doby.
Masky a kostýmy boli ďalším typickým znakom commedie dell'arte. Boli inšpirované
karnevalovými slávnosťami, ktoré sa konali od 6. januára do Popolcovej stredy, počas
Veľkonočného týždňa a predstavovali najdôležitejšiu kultúrnu udalosť roka. Najväčším
a najrozmanitejším bol predovšetkým svetoznámy karneval v Benátkach.

24
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V tradičnej komédii dell'arte sa herci skrývali za maskami, ktoré predstavovali štandardné,
pevne stanovené charaktery. Tie mali zase svoje typické kostýmy, podľa ktorých sa dali ľahko
spoznať. Povahy jednotlivých hercov boli pre komédie absolútne irelevantné. Masky komédie
dell'arte boli komické, často prehnané či nevkusné. Do popredia sa dostávali gestá a pohyby
tela, kým mimika ustupovala do úzadia. Muži sa často prevliekali do ženských kostýmov, aby
zdôraznili komickosť postavy. 27
Predstavenia obohacovali aj hudobné alebo akrobatické vsuvky zvané lazzi. „Okrem toho, že
sa páčili nenáročnému publiku, v mnohých prípadoch padli vhod aj samotným hercom, aby
odvrátili pozornosť od chyby, alebo oživili nejakú scénu.“ 28
Commediu dell'arte tvorili predovšetkým herci, nie dramatici. Jednotlivé masky si herci
osvojili a niesli so sebou po celý život (až na malé výnimky). Často sa stávalo, že pre
publikum sa herec a maska stávali jedným a tým istým. Bolo bežné, že sa hercovo skutočné
meno zamieňalo za meno masky, ktorú predstavoval. V istých prípadoch došlo aj k opačnej
situácii, ako napríklad v prípade herečky Andreini, ktorá svoju masku natoľko preslávila, až
prezval jej meno Isabella. 29
Najznámejšie masky sa rozdeľovali na: vecchi, (starí) kam patrili Pantalone a Dottor
Graziano; a zanni, (sluhovia) Arlecchino, Truffaldino, Pulcinella, Brighella a iní. Jediní, ktorí
nemali masku ani kostým boli zaľúbenci, čiže innamorati, pretože patrili k vážnym postavám.
Ďalším komickým prvkom komédie dell'arte bolo používanie dialektov, ktoré vzbudzovalo
dojem nevzdelanosti, až hlúposti postavy. Dialógy obsahovali prvky z každodenného života,
ktoré Goldoni neskôr prevzal a vylepšil.
Tento dramatický útvar sa časom dostal do veľkej krízy. Primárnym cieľom aktérov bolo
pobaviť diváka a to aj za cenu vulgárnosti, nemravnosti či oplzlosti. V komédiách prevládali
povrchné témy a ľahko predvídateľné zápletky, ktoré sa neustále opakovali. Dekadentné
spôsoby a prvoplánová komika časom spôsobili úpadok morálky a kvality divadelných
predstavení.
Goldoni si dal za úlohu komédiu zreformovať, ale nenásilne, postupne a bez drastických
skokov. 30 Záležalo mu na udržaní blízkeho vzťahu s publikom a to nie vždy vzdelaným.
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Reforma spočívala v plynulom prechode od commedie dell'arte k pevným, viazaným formám,
založených na osobitých charakteroch.
Goldoni píše tragédie, tragikomédie, melodrámy, ale sú to predovšetkým komédie, ktoré ho
zapísali do dejín divadla. Od canovacciov prešiel k pevne stanovenej osnove. „Protagonistom
je človek, so svojimi cnosťami a so svojimi slabosťami.“ 31 Goldoniho tvorbu môžeme
umiestniť medzi pôsobenie Accademie dell'Arcadia a osvietenské hnutie. S Arcadiou má
spoločnú lásku k prirodzenosti a šťastné idylické konce. Odmieta však ich povrchnosť
a preferuje hlbší, realistický pohľad na svet.
Goldoniho komplexná reforma nevznikla náhodou. Bola výsledkom zmien v spoločnosti,
ktoré začali vznikať v druhej polovici storočia. „(...) mešťania od literatúry a od divadla už
nežiadajú únik od každodenného života, ktorý nepotrebujú, ale skôr zrkadlo svojich
problémov, predností a dokonca aj svojich nedostatkov. Koniec koncov, ľahostajnosť
k morálke, chudoba ducha a vulgárnosť komikov dell'arte museli začať prekážať tomuto
publiku so zdravým rozumom, ktorý začínal seriózne veriť novým hodnotám: príroda, rozum.
V skutočnosti benátski mešťania vytvorili podmienky nevyhnutné pre Goldoniho revolúciu,
prijatím dvojitej funkcie inšpirátorov a adresátov, protagonistov a publika.“ 32
Goldoni sa však v začiatkoch svojej reformy stretol aj s nepochopením zo strany divákov,
ktorí boli zvyknutí na commediu dell'arte a nechýbali ani početní odporcovia. Problémom boli
taktiež herci, ktorí si nepamätali svoje repliky, pretože neboli zvyknutí učiť sa text naspamäť.

31

DE SANCTIS, Francesco. Storia della letteratura italiana, a cura di B. Croce, Bari 1912, II, s. 355.
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32
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3

Komédie prostredia

Ako definíciu pojmu „commedia d'ambiente“ môžeme v slovníku nájsť: „Commedia che
subordina personaggi e intreccio all’ambientazione naturale e umana della vicenda“ 33
(Komédia, ktorá podraďuje postavy a zápletku v prospech prirodzeného a ľudského prostredia
príhody). Zjednodušene povedané, ide teda o taký druh komédie, v ktorom vyniká
predovšetkým prostredie, kým ostatné prvky ustupujú do úzadia. Goldoni k tvorbe týchto
komédií prešiel postupne a patria k jeho vrcholnej tvorbe od roku 1750. Sú univerzálne
a lákali rovnakým spôsobom drobný ľud, ako aj vyššie vrstvy.
Po reforme komédie sa Goldoni nenechal ovplyvniť ani modernými tendenciami. Jeho diela
sa vymykajú vplyvu klasicizujúcej a vznešenej tvorby a odlišujú sa od nich blízkym vzťahom
s realitou. Goldoni sa neinšpiruje knižnými predlohami, hrdinami a zatracuje aj fantastično.
Stredobodom jeho záujmu je reálny svet a ľudia v ňom žijúci. Inšpiráciou sa preto stáva
každodennosť a zásadnými hodnotami jednoduchosť, prirodzenosť a skutočnosť.
Komédie Carla Goldoniho sa tradične zvyknú rozdeľovať na charakterové komédie,
(v popredí je konkrétny jednotlivec) a komédie prostredia. 34 Na toto striktné delenie sa však
nedá vždy spoľahnúť, pretože ich atribúty sa často prelínajú. V dielach je badať neustálu
snahu o nájdenie rovnováhy medzi textami, ktoré publikum ocení, ale v ktorých bude zároveň
dodržaný princíp verosimile, 35 definovaný ako „podobný realite, dôveryhodný, uveriteľný.“
V stvárnení skutočnosti zohráva nepochybne dôležitú úlohu práve prostredie, ktoré tvorí
neoddeliteľnú súčasť života postáv. Pod pojmom prostredie však rozumieme dva druhy: na
jednej strane máme prostredie fyzické a na druhej sociálne, či spoločenské.

3.1

Postavy

Mešťania vs. Aristokracia
V komédiách prostredia môžeme poväčšine pozorovať dve spoločenské vrstvy vtedajšej
spoločnosti. Na jednej strane máme borghesia čiže mešťanov, ktorí boli v tých rokoch na
vzostupe a na druhej nobiltà, takže aristokraciu, ktorá naopak začínala upadať.
33
Commedia d'ambiente. In: "Dizionario internazionale" [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné z:
https://dizionario.internazionale.it/parola/commedia-dambiente
34
NICASTRO, Guido. Goldoni e il teatro del secondo Settecento. Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli Spa, 1981.
35
Verosimile. In: Dizionario italiano [online]. [cit. 2019-10-17] Dostupné z:
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/V/verosimile.shtml
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Benátky, nevyčerpateľný zdroj inšpirácie, boli charakterizované pomerne veľkým zastúpením
mešťanov a malomešťanov. Goldoniho náklonnosť k týmto vrstvám vychádzala z prostredia,
v ktorom sa narodil, kde prežil väčšinu svojho života a taktiež z jeho spoločenského
postavenia. Malomešťania to v 18. storočí nemali ľahké. Goldoni sa pozerá na ľud s láskou
a pochopením a váži si ich sedliacky, zdravý rozum. Dalo by sa povedať že jeho ideológiou je
„ľudové osvietenstvo“. Z diel je cítiť jeho pozitívny vzťah k morálke prostej, skutočnej a
duchaplnej. V dielach sa objavujú obchodníci, remeselníci, gondolieri, rybári, slúžky, či
predavači rôznych drobností. Malomešťania, boli vrstva odkázaná sama na seba, na svoju
tvrdú prácu a Goldoni obdivoval ich pracovitosť, jednoduchosť, prirodzenosť a dôvtip.
Goldoni ich však neidealizoval a niektoré svoje postavy vytvoril po vzore tých, ktorých
zaujímal iba ekonomický zisk. Kritika sa ušla aj malomešťanom, ktorí sa snažili získať
šľachtický stav neprávom. 36
Ako sme si vyššie spomenuli, druhá spoločenská vrstva, ktorá sa v dielach objavuje je
aristokracia. Goldoni rád ironizoval na účet šľachty a tak upozorňoval na problémy s ňou
spojené, keďže táto spoločenská vrstva neprispievala k ekonomickému rozvoju krajiny. Jeho
výsmech sa vzťahuje na Barnabotov,37 alebo sa viaže k príslušníkom aristokracie iných miest
ako napríklad Neapol či Florencia. Goldoni karhá ich zaháľanie, lenivosť, nemravnosť
a nadradenosť, a to sa im samozrejme poväčšine nepáčilo.
Goldoniho charaktery sú vždy umiestnené v konkrétnom spoločenskom kontexte. Neresti
a cnosti jednotlivých indivíduí sú ovplyvnené sociálnym a fyzickým prostredím, v ktorom sa
tieto postavy vyformovali. S prostredím súvisí aj používanie dialektov zo strany niektorých
postáv. Dialógy vytrhnuté z každodenného života, ktoré predstavujú akciu a život, sú
realistické a spontánne. K dialógom prirodzene patria aj odmlky, či pauzy počas výstupov.

3.2

Jazyk

V komédiách prostredia sú použité rôzne jazykové registre. Najčastejšie používaný je
benátsky dialekt, ktorý bol Goldonimu najbližší. Le baruffe chiozzotte sú kvôli autentickosti
prostredia písané dialektom mesta Chioggia, ktorý je benátskemu síce blízky, ale predsa
odlišný. V La bottega del caffè nachádzame univerzálnu toskánčinu, ktorú Goldoni použil aby
sprístupnil svoje dielo širokému spektru publika.
36
37

FIDO, Franco. Nuova guida a Goldoni. Torino: Giulio Einaudi, 1977 a 2000, s.14.
Barnaboti- obyvatelia štvrte Barnaba v Benátkach.
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Taliansko v tom čase ešte nemalo kodifikovaný jazyk, ale už v tom čase bol najrozšírenejším
jazykom toskánčina, ktorá tvorí základ dnešnej taliančiny. Pre potreby divadla Goldoni
potreboval „hovorovejšiu“ toskánčinu, ktorá by v danom prostredí nepôsobila príliš stroho,
ale naopak prirodzene a familiárne. Taktiež bolo dôležité použiť jazyk, ktorý by bol zo
spoločenského a geografického hľadiska zrozumiteľný pre tých, ktorých chcel komédiou
osloviť. Folena sa vyjadril, že jazyk používaný Goldonim je „scénický zjav, ktorý má často
živosť hovorenej reči, ale živí sa skôr neliterárnym písaným prejavom, prijímajúc venetizmy,
lombardské

regionalizmy,

galicizmy,

spolu

s toskánskymi

hovorovými

spôsobmi

a uhladenými štylizáciami jazyka románov a melodrám: je to také „ako keby“ , hypotéza
reality často tak presvedčivá, založená na predpoklade vzájomnej zrozumiteľnosti.“ 38 Goldoni
bol práve za tento aspekt svojich komédií často kritizovaný.
Dialekt v komédiách pomáha postavy umiestniť do spoločenského kontextu či prostredia, do
ktorého patria. Hovorí ním väčšinou drobný ľud, kým toskánčinu používa skôr šľachta.
Toskánčina a dialekty však nesúperia, spolunažívajú a niekedy sa aj prelínajú. Môžeme teda
povedať, že Goldoni v komédiách prostredia vytvoril „model divadelného jazyka, schopný
zlúčiť intenzitu a prirodzenosť.“ 39

3.3

Miesto

Realistické postavy vyžadujú aj realistické prostredie. V dielach nachádzame mesto a jeho
obyvateľov v nefalšovanej podobe. Námestíčka, kaviarne, balkóny či skutočné domy, sú
najčastejšími „miestami činu“. V týchto komédiách je prostredie určené predovšetkým
spoločenskou vrstvou postáv. Malomešťania trávia čas na námestiach, v uliciach, vo svojich
skromných obydliach, alebo aj v prístave. Vyššie postavení mešťania a aristokrati skôr
preferujú intímnu atmosféru drahých domovov, alebo keď hľadajú sociálny kontakt, herní či
kaviarní.

38

FOLENA, Gianfranco. L'italiano in Europa. Esperienza linguistiche del Settecento. Torino: Einaudi, 1983.
„Fantasma scenico che ha spesso la vivezza del parlato ma si alimenta piuttosto
all’uso scritto non letterario, accogliendo in copia larghissima venetismi, regionalismi "lombardi" e francesismi,
accanto a modi colloquiali toscani e a stilizzazioni auliche di lingua romanzesca e melodrammatica: è un "come
se", un'ipotesi spesso così persuasiva di realtà, fondata su un presupposto di intelligibilità comune.“
39
TRIFONE, Pietro. Lingua e dialetto in Goldoni, In limine, 11 (2015). [online]. [cit. 2019-11-13]. Dostupné z:
https://www.academia.edu/12421120/Lingua_e_dialetto_in_Goldoni_-_2015#.pdf
„Modello di linguaggio teatrale, capace di coniugare intensita e naturalezza.“
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Prostredie a jeho obyvatelia sú v symbióze a stavajú sa jedným celkom. Goldoni dokázal túto
scénu dokonale zachytiť a preniesť na dosky divadla, čím jej dodal život. Svoju lásku
k Benátkam a ľudu autor neraz vyjadril: „Aká radosť ocitnúť sa v noci v osvietených uliciach,
s otvorenými predajňami, a s návalom ľudí ako počas dňa, a hojným množstvom potravín aj
po polnoci, ako v iných mestách ráno na trhu! Aká veselosť, koľko života, v tom drobnom
ľude! Spievajú obchodníci pri predávaní tovaru, či ovocia: spievajú mládenci vracajúci sa
z predajní do svojich domovov: spievajú gondolieri čakajúci na svojich pánov: spieva sa na
súši aj na vode, a nespieva sa pre márnivosť, ale pre radosť.“40
Väčšina komédií prostredia sa odohráva v Goldoniho rodnom meste, v Benátkach. Iba jedna
z analyzovaných komédií sa odohráva v meste Chiozza neďaleko Benátok. Goldoni toto
prostredie poznal najlepšie: „Ľud tu má veselosť v povahe a podstatou benátskeho jazyka je
vtip.“ 41

3.4

Čas a dej

Komédie prostredia sa odohrávajú prevažne počas karnevalu. Počas tohto obdobia prichádza
do Benátok veľa cudzincov z iných miest, ktorí diela obohacujú. Každá z komédií predstavuje
krátky časový úsek v živote postáv, poväčšine jeden, alebo dva dni. Čas pôsobí spomalene,
pretože za jeden deň, sa toho udeje veľa a dej je tým pádom veľmi nahustený. Nechýbajú
početné konflikty, klebety a uzmierenia. Zápletky úzko súvisia so spoločenskou vrstvou
postáv, prevažne sa týkajú problémov s láskou či peniazmi. Postavy sa dokonca dokážu
v jeden deň zoznámiť a aj zosobášiť, ako uvidíme v prípade komédie Il campiello. V deji
nenachádzame šokujúce zvraty, konce sú väčšinou predvídateľné a Goldoniho bravúra sa
ukazuje skôr v spôsobe, akým sú konflikty popísané a vyriešené. V komédiách si môžeme
všímať realistické stvárnenie skutočnosti, ktoré je však prispôsobené divadelným potrebám.

40

Delle commedie di Carlo Goldoni, Prefazione al tomo XIII. Per Giambattista Pasquali. Venezia: 1761. „Che
bel piacere in tempo di notte trovare le strade illuminate, e le botteghe aperte, e un'affluenza di popolo come di
giorno, e un'abbondanza di viveri dappertutto, sino e dopo la mezza notte, come trovarsi in altre Città, la mattina
al mercato! Che allegria, che vivacità un quel minuto Popolo! Cantano i Venditori spacciando le merci o le frutta
loro: cantano i Garzoni ritornando dalle botteghe alle loro case: cantano i Gondolieri aspettando i Padroni:
cantasi per terra e per acqua, e cantasi non per vanità, ma per gioia.“
41
GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 138.

24

3.5

Názov

Pozornosť treba venovať aj názvom komédií, ktoré sú väčšinou jednoduché a stručné, ale aj
napriek tomu nie sú ponechané na náhodu. Goldoni si je vedomý toho, že aj názvy môžu mať
svoju funkciu, ukazovať tendencie, ktorými sa komédia uberá, a preto je pri ich výbere
pozorný. 42
„Namiesto typu deja, ktorý sa v istom prostredí odohráva, môže názov poukazovať na
samotné prostredie, hmotné miesto, v ktorom sa dej odohráva: tradične v prípadoch ako sú
Hotel pri pošte, Kaviarnička, Škola tanca; a s väčším dôrazom za zdanlivou topografickou
neutrálnosťou v prípadoch ako Križovatka a Nový dom.“ 43 V komédii Le baruffe chiozzotte je
okrem miesta načrtnutá aj hlavná téma diela, čiže škriepky, hádky.

42

FIDO, Franco. Le inquietudini di Goldoni, Saggi e letture. Costa & Nolan spa. 1995. Genova, s.13.
FIDO, Franco. Le inquietudini di Goldoni, Saggi e letture. Costa & Nolan spa. 1995. Genova, s.20 „Invece del
tipo di azione che si svolge in un ambiente, il titolo può indicare l'ambiente stesso, lo spazio fisico in cui l'azione
ha luogo: più tradizionalmente in casi come L'osteria della posta, La bottega del caffè, La scuola di ballo; con
maggiore pregnanza dietro l'apparente neutralità topografica in casi come Il campiello o La casa nova.“

43
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4

La bottega del caffè (Kaviareň)

Ridolfo otvára svoju kaviarničku už v skorých ranných hodinách spolu so svojim čašníkom
Trappolom44. Ako prvý sa u nich zastavuje Pandolfo, majiteľ herne na námestí, v ktorej sa hrá
ešte od predchádzajúceho večera. Eugenio, obchodník s látkami, ktorý žije s hlavou
v oblakoch tam prehral až stotridsať dukátov s prefíkaným Leandrom. Do kaviarničky
prichádza aj zlomyseľný šľachtic Don Marzio z Neapola a všetkým prezradí, že Eugenio
u neho navyše založil náušnice svojej manželky Vittorie, výmenou za desať dukátov. Don
Marzio je veľmi zvedavý a vypytuje sa na tanečnicu Lisauru, ktorá býva na námestí.
Tanečnica žije pod ochranou grófa Leandra, ale Don Marzio je presvedčený, že Lisaura máva
v skutočnosti viacero mužských návštev, cez tajný zadný vchod. Ridolfo protestuje a tvrdí, že
by si to určite všimol, keďže tanečnica býva rovno oproti jeho kaviarni. Keď hra konečne
skončí, tak do kaviarne prichádza aj zronený Eugenio, ktorý všetko prehral. Leandrovi dlží
ešte tridsať dukátov a Pandolfo mu preto navrhne, že ich zoženie, ak mu za to bude platiť
dukát týždenne. Dobrák Ridolfo sa však cíti dlžníkom svojho bývalého pána, Eugeniovho
otca, a preto chce pomôcť jeho synovi. Navrhne, že mu pomôže predať látky a zatiaľ mu
požičia tridsať dukátov na splatenie dlhov. Keď však Ridolfo odíde, Eugenio okamžite
zabudne na svoje starosti a začne sa dobýjať do Lisaurinho domu.
Na námestie prichádza Placida prezlečená za pútničku a hľadá svojho muža, ktorý od nej
utiekol. Poprosí Eugenia o pomoc s vybavením nocľahu v hostinci a on jej ihneď vyhovie.
Keď pútničku s Eugeniom uvidí šľachtic, začne klamať, že je to podvodníčka, ktorá bola
v meste aj minulý rok. Vittorii navyše vyzradí záležitosť s náušnicami. Nešťastná Vittoria sa
začne vyhrážať svojmu mužovi tým, že ak to bude takto i naďalej pokračovať, tak odíde
z domu k svojmu otcovi.
Vracia sa Ridolfo, ktorému sa podarilo predať Eugeniove látky a získať tak peniaze na
splatenie dlhov. Ridolfo chce zabrániť tomu, aby Eugenio peniaze hneď minul a preto sa
rozhodne dať mu iba istú časť a vyplatiť desať dukátov Donovi Marziovi za náušnice.
Eugeniovi novonadobudnuté peniaze však dlho nevydržia, lebo Leandro ho opäť zláka hrať
a on ich prehrá. Šľachtic sa medzitým pokúša dostať k Lisaure, ale tá ho tvrdo odbíja.
Prefíkaný gróf však vie, ako Eugenia povzbudiť. Aby to nevzdal, nechá ho vyhrať šesť
dukátov. Eugenio mu samozrejme naletí a myslí si, že šťastie sa obrátilo v jeho prospech.
V bujarej nálade sa rozhodne pozvať všetkých prítomných na obed. Pandolfo mu poskytne
svoje priestory a pozvú aj tanečnicu. Ridolfo sa na to smutne pozerá z kaviarne, keď v tom
44

Trappola- v pôvodnej verzii komédie ju predstavovala postava Arlecchina
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príde zamaskovaná Vittoria. Keď uvidí čo sa deje hore v izbách, ako sa jej muž zabáva za jej
chrbtom, ostane jej zle a odpadne. Majiteľ kaviarničky jej pohotovo príde na pomoc a snaží sa
ju upokojiť. Do tohto všeobecného zmätku prichádza aj Placida, ktorá z izieb začula hlas
svojho strateného muža. Keď gróf Leandro uvidí manželku, od ktorej utiekol, vytiahne meč
a chce ju zabiť. Eugenio chce však Placidu ochrániť a mečom Leandra zaženie až do
Lisaurinho domu. Vittoria to všetko vidí a zúfalo zvolá na svojho muža, aby zabil radšej ju.
Ridolfo sa medzi nich postaví a celý rozhorčený povie Eugeniovi, že jeho správanie je
neprípustné. Ten sa zhrozí sám nad sebou a ujde.
Sklamaná Lisaura vyhadzuje z domu falošného grófa Leandra, ktorý sa v skutočnosti volá
Flaminio. Don Marzio sa ho pohotovo začne vypytovať na to, čo sa stalo a Flaminio sa mu
prizná, že ušiel od svojej ženy, pretože chcel viac voľnosti. Šľachtic mu preto poradí, aby čo
najrýchlejšie ušiel z mesta. Kým sa Flaminio balí, Don Marzio povie o jeho úmysloch
Placide. Ridolfo sa rozhodne vziať situáciu do vlastných rúk. Eugenia pošle za svojou
manželkou, aby ju poprosil o odpustenie a prísľub, že bude žiť poriadnym životom.
O záležitosť s Flaminiom sa Ridolfo rozhodne postarať sám.
Pandolfo sa dozvie, že je obvinený z podvodov vo svojej herni. Zdôverí sa s tým Donovi
Marziovi a ten mu poradí, aby falošné karty niekam rýchlo skryl. Pandolfo ho poslúchne
a rýchlo odchádza do herne. Do kaviarne príde prevlečený šéf polície a prisadne si ku Donovi
Marziovi. Kým vypijú kávu, Don Marzio mu medzi rečou stihne všetko vyzradiť, dokonca aj
to, kam Pandolfo schoval karty. Šéf polície uzná, že už toho počul dosť, strhne zo seba masku
a vtrhne do herne aj s posilami. Don Marzio si uvedomí čo jeho reči spôsobili, keď Pandolfo
vyjde von v putách a ironicky sa mu poďakuje za to, že ho takto udal.
Vittoria odpustí svojmu mužovi a Ridolfovi sa podarí presvedčiť Flaminia , aby sa vrátil k
svojej žene. Zistí sa, že aj v tomto prípade bol Don Marzio tým, kto ho navádzal na to, aby
ušiel. Všetci prítomní si uvedomia, že nielen Pandolfo, ale aj oni doplatili na šľachticov
podrezaný jazyk. Donovi Marziovi neostáva nič iné, len opustiť mesto, v ktorom ho všetci
odsúdili za jeho činy.
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La bottega del caffè, v preklade Kaviareň bola predstavená obecenstvu 2. mája 1750
v Mantove. Po premiére bola hraná ešte dvanásťkrát v Benátkach. Táto komédia pôvodne
zložená v roku 1736 ako intermezzo 45 v troch častiach, bola pre veľký úspech prepracovaná
až do jej finálnej podoby. Je jednou z najznámejších komédii Carla Goldoniho a patrí do série
šestnástich nových komédii. 46 Goldoni ju venoval grófovi Lodovicovi Widmann. 47
Napriek tomu, že sa dej odohráva v Benátkach je písaná toskánčinou, ktorá bola v tom čase
najpoužívanejším jazykom v Taliansku. Práve týmto chcel Goldoni dosiahnuť univerzálnosť
svojho diela. Komédia začína v jedno zimné ráno v Benátkach počas karnevalu a končí v
noci. Dej sa odohráva prevažne v kaviarničke a jej blízkom okolí. Ústrednými témami La
bottega del caffè sú manželstvo a závislosť od hazardu.
Autor opäť ukazuje svoju schopnosť predstaviť neprikrášlené, realistické charaktery, ktoré by
sme poľahky našli v benátskych uliciach: „Postavy tejto komédie sú tak univerzálne, že
v každom meste, kde bola táto komédia predstavená, sa verilo, že je na námet miestnych
obyvateľov.“ 48 Ohľadom témy hazardu, ktorý privádzal na mizinu chudobných aj bohatých,
ukázal Goldoni istú dávku odvahy už len tým, že si o nej trúfol písať. „(...) V tom čase sa
v Benátkach hazardné hry smeli hrať. Bola tam chýrna reduta, ktorá jedných obohacovala
a druhých privádzala na mizinu, no pritom vábila hráčov zo všetkých strán sveta a pomáhala
obehu peňazí. Bolo nevhodné odokrývať následky tejto nebezpečnej zábavy a čo viac,
nepoctivosť niektorých hráčov a šudierstva krupierov; a v meste, ktoré malo dvestotisíc duší,
mi hra nevyhnutne musela získať nepriateľov.“ 49

4.1

Prostredie komédie a dejové línie

„Miesto hry, ktoré sa nemení, zaslúži si pozornosť: je to križovatka mesta Benátok. Tri
obchody vedľa seba: prostredný je kaviareň, napravo je holič a naľavo chlap, ktorý má herňu.
45

Intermezzo- medzihra.
Commedie nuove- čiže nové komédie, popisuje Goldoni vo svojich Pamätiach takto: „Bol to pre mňa strašný
rok a ešte teraz mi behajú zimomriavky po chrbte, keď si na to spomeniem. Šestnásť veselohier v troch dejstvách
zaberie podľa talianskych zvyklostí každá poltretej hodiny.“
GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 227.
47
La bottega dell'caffè. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume I. Milano: Zenit Editrice 1969. (L'autore a chi
legge.)
48
La bottega dell'caffè. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume I. Milano: Zenit Editrice 1969. (L'autore a chi
legge.) „Questa Commedia ha caratteri tanto universali, che in ogni luogo ove fu ella rappresentata, credevasi
fatta sul conio degli originali riconosciuti.“
49
GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 239.
46
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Na jednej strane cez ulicu je domček, kde býva tanečnica, a na druhej strane je hotel. Jednota
miesta je teda dokonalá. Tentoraz budú rigoristi so mnou spokojní, no budú spokojní aj
s jednotou deja? Nepovedia, že námet hry je zložitý a že záujem sa triešti?“ 50 Takto sa Carlo
Goldoni vyjadril v Pamätiach ohľadom svojho diela Kaviareň. Vyplýva nám z toho, že autor
sústredil svoj záujem predovšetkým na miesto, kým dej, či postavy postupujú do úzadia.
Bližšie neurčené námestie v Benátkach pôsobí celistvým a realistickým dojmom. V komédií
môžeme súčasne pozorovať rôzne spoločenské vrstvy a rôzne druhy prostredí.
Výstupy sa odohrávajú striedavo v jednotlivých budovách na námestí, najčastejšie však
v kaviarni pána Ridolfa, ako napovedá už aj samotný názov. Kaviarne ako miesto stretnutí,
klebiet, oddychu a rozptýlenia, boli typickým podnikom settecenta a nečudo, že sa Goldoni
nimi inšpiroval. Ridolfova kaviareň pôsobí ako živé, oduševnené vyobrazenie skutočnej
kaviarne tej doby. Je to miesto pre všetkých. Stretávajú sa tam domáci obyvatelia, ale aj
cudzinci, ktorí sa počas karnevalu ocitli v Benátkach. Hneď na začiatku komédie Ridolfo
hovorí: „Treba obslúžiť všetkých. Zavčasu prichádzajú tí, ktorí musia cestovať, zamestnaní,
lodníci, námorníci, to sú všetko ľudia, ktorí skoro vstávajú.“ 51 Je zaujímavé, že prostredie
kaviarne dokázalo k sebe prilákať také množstvo rôznorodých ľudí bez ohľadu na
spoločenskú vrstvu, ku ktorej patria. Káva bola pre malomešťanov populárnou novinkou,
pretože predtým ju pili len vysokopostavení ľudia. Kaviareň sa tým pádom stala miestom kam
chodili aristokrati, ale aj drobný ľud. V kaviarni sa okrem pitia kávy, vytvárajú a formujú
medziľudské vzťahy. V Ridolfovej kaviarni sa konflikty skôr urovnávajú, ako vznikajú a to
vďaka jeho mierumilovnej povahe.
Protikladom kaviarne a negatívnym miestom námestia je nepochybne herňa. Práve tam prehrá
Eugenio takmer všetok svoj majetok a je to tiež miesto, kde polícia zatkne Pandolfa. Toto
miesto už nie je určené všetkým a mnohé z postáv tam ani nikdy nevkročia. Herňa
predstavuje risk, podvod a pre Eugenia a Vittoriu aj nešťastie.
Izby nad herňou v komédii poslúžia ako jedáleň a odohrá sa v nich aj zaujímavá scéna, počas
ktorej sa nám naskytne príležitosť uvedomiť si prepojenosť jednotlivých budov.

50
GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 230.
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La bottega del caffè. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume I., Milano: Zenit Editrice, 1969. „Bisogna servir
tutti. A buon'ora vengono quelli che hanno da far viaggio, i lavoranti, i barcaruoli, i marinai, tutta gente che si
alza di buon mattino.“
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Eugenio, Don Marzio, Leandro a Lisaura v izbách nad herňou,
otvoria tri okná, ktoré sú nad troma prevádzkami (...). 52

Tejto scény sa zúčastnia všetky relevantné postavy komédie. Eugenio, Don Marzio a Leandro
vykúkajú z troch okien a Ridolfo s Trappolom na nich zdola pozerajú z kaviarne. Tieto dve
výškové úrovne môžu signalizovať aj dve spoločenské vrstvy prítomné v komédii. Na hornom
podlaží je šľachtic Don Marzio, gróf Leandro a Eugenio, ktorý sa výhrou nechá uniesť.
V kaviarni pod nimi vidíme malomešťana Ridolfa a sluhu Trappolu, ktorý sa však chce dostať
na hostinu.
Tretím dôležitým miestom deja je Lisaurin dom, do ktorého sa Don Marzio a Eugenio
neustále pokúšali dostať. Často spomínaný je aj zadný vchod do domu tanečnice. Don Marzio
nalieha na tom, že práve zadný vchod je dôkazom nepočestnosti mladej tanečnice. Súvisí s
ním aj vulgárny dvojzmysel o „prílive a odlive cez zadný vchod“. 53 Na konci komédie sa
ukáže, že vchod predsa len existuje, ale nie je využívaný tak, ako si to predstavoval Don
Marzio. Zadný vchod je dôkazom toho, že prostredie sa často stáva aj témou postáv.
Dej komédie je mierne komplikovaný, ako tvrdí sam Goldoni. V La bottega del caffè môžeme
sledovať dve hlavné dejové línie, základom ktorých sú problémy v manželstve. V oboch
prípadoch sú na vine muži, ktorých omrzeli manželské povinnosti, a ktorí túžia po väčšej
slobode. Na jednej strane máme obchodníka Eugenia, ktorý svojím správaním Vittoriu
neustále trápi a na druhej Leandra, či skôr Flaminia, ktorý od svojej ženy dokonca ušiel.
Výsledkom sú dve nešťastné manželky, ktoré vynakladajú veľkú námahu, ale nevedia si s
chlapmi poradiť. Akoby toho bolo málo, konfliktom dopomáha aj Don Marzio, ktorý sa
v klamstvách a klebetách vyžíva.
Goldoni v diele dokazuje svoju náklonnosť k čestným malomešťanom, pretože za „hrdinu“
komédie vyberie Ridolfa, obyčajného človeka s dobrým srdcom, ktorý napokon všetko
urovná. Leandro, ktorý sa previnil tým, že zatúžil po titule, ktorý mu nenáleží, však dostáva
druhú šancu.

52

La bottega del caffè. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume I. Milano: Zenit Editrice 1969, s.433. Eugenio,
Don Marzio, Leandro e Lisaura negli stanzini della biscaccia, aprono le tre finestre che sono sopra le tre
botteghe (...).
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La bottega del caffè. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume I. Milano: Zenit Editrice, 1969. s. 400. „Flusso e
riflusso, per la porta di dietro.“ Podľa Carla Pedrettiho (1997) je táto poznámka, ktorá sa na Goldoniho veľmi
nepodobá, pravdepodobne pozostatkom z commedie dell'arte, ktorá je známa obscénnosťami.
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4.2

Postavy

Ako sme už vyššie spomínali, postavy tejto komédie sú navzájom odlišné zo spoločenského,
ale aj charakterového hľadiska. Ako prvá by nám mohla udrieť do očí dvojica Ridolfo a Don
Marzio. Tieto postavy na prvý pohľad pôsobia ako dva protiklady, neskôr však vidieť, že
v Goldoniho dielach, nie je nič čiernobiele.
Don Marzio je nepochybne jednou z najzaujímavejších postáv tejto komédie. Klebetný,
zlomyseľný a v neposlednom rade aj klamár. Táranie Dona Marzia je príčinou väčšiny
sporov, ktoré sa v komédii odohrali. Je tiež tvrdohlavý a arogantný, hlavne voči Ridolfovii,
ktorého viackrát urazí. Jeho povaha sa veľmi nelíši od Trappolovej, s tým rozdielom, že sluha
si svoje chyby uvedomuje.
DON MARZIO

Ja som človek, ktorému môžete povedať tajomstvo.

TRAPPOLA

A ja som človek, ktorému nemôžete povedať tajomstvo.

DON MARZIO

Prečo?

TRAPPOLA

Pretože mám taký zlozvyk, že všetko hneď vytáram.

DON MARZIO

Zle, veľmi zle; keď tak budeš pokračovať, stratíš dôveryhodnosť
a nikto ti už nebude veriť.

TRAPPOLA

Ale tak ako ste to vy vyzradili mne, tak to môžem aj ja povedať
niekomu ďalšiemu.

DON MARZIO

Choď sa pozrieť či ma holič stíha oholiť.

TRAPPOLA

K Vašim službám. (Za desať drobných chce piť kávu, a sluhu,
ktorému bude rozkazovať). (sám pre seba, vojde do holičstva)

54

Ako môžeme vidieť, Don Marzio Trappolovu výčitku úplne odignoruje. Je dosť možné, že
Don Marzio si nie vždy uvedomoval následky svojich rečí. Dôkazom je fakt, že šéfovi polície
54

La bottega del caffè. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume I. Milano: Zenit Editrice 1969.

DON MARZIO

Io sono una persona, alla quale si può confidare un segreto.

TRAPPOLA

Ed io sono una persona, alla quale non si può confidare un segreto.

DON MARZIO

Perché?

TRAPPOLA

Perché ho un vizio, che ridico tutto con facilità.

DON MARZIO

Male, malissimo; se farai così, perderai il credito, e nessuno si fiderà di te.

TRAPPOLA

Ma come ella l'ha detto a me, così io posso dirlo ad un altro.

DON MARZIO

Va a vedere se il barbiere è a tempo per farmi la barba.

TRAPPOLA

La servo. (Per dieci quattrini vuole bevere il caffè, e vuole un servitore al suo
comando). (da sé, entra dal barbiere)
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všetko vyrozpráva úplnou náhodou, pretože ho pod maskou nespoznal. Don Marzio je
symbolom muža šľachtického pôvodu, ktorý celé dni nič nerobí, a preto sa náplňou jeho
života stávajú záležitosti druhých ľudí. Šľachtic je presvedčený o svojej bezúhonnosti a o
tom, že sa stal obeťou ostatných. Na konci komédie sa rozhodne odísť z Benátok, pretože
všetci ním len opovrhovali. Odchod z prostredia sa pre šľachtica javí ako jediná možnosť. Aj
v tejto situácii však nevidieť ľútosť nad vlastnými činmi, ale skôr sebaľútosť. Goldoni po
ostrých reakciách zo strany borghesie nástojil na tom, že Don Marzio nepredstavuje nijakú
konkrétnu osobu.55
Ridolfo je pravým opakom Dona Marzia. Slušný, poctivý a verný Ridolfo je stelesnením
čestného človeka, ktorý svoju prácu vykonáva svedomito. Počas celej komédie sa snažil
pomôcť Eugeniovi, a neskôr aj pellegrine Placide. Ridolfo predstavuje mnohé z hodnôt, ktoré
si Goldoni na malomešťanoch tak váži. Ridolfo svoju kaviareň opúšťa len zriedka, poväčšine
len keď chce vyriešiť nejakú záležitosť. Aj napriek tomu, že jeho úmysly sú vždy čisté,
niekedy sa môže zdať, že príliš moralizuje. V komédii sa tiež stretávame s tým, že Ridolfo
sám prezradí niečo čo by nemusel.
Eugenio je sveták, ktorý nevie odolať hazardu a taktiež pekným ženám. Opantaný hrou sa zdá
byť naivný a drzý. Malá výhra mu okamžite zdvihne sebavedomie. Naopak Ridolfo je z jeho
nerozvážnosti nešťastný.
DON MARZIO

Vyhrali ste?

EUGENIO

Áno pane, vyhral som, áno pane.

DON MARZIO

Oh, aký zázrak.

EUGENIO

No to je ale vec! Ja nemôžem vyhrať? Čo som ja? Som snáď
pomätenec?

RIDOLFO

Pán Eugenio, toto je to vaše predsavzatie nehrať?

EUGENIO

Buďte ticho. Vyhral som.

RIDOLFO

A keby ste prehrali?

EUGENIO

Dnes som nemohol prehrať.

RIDOLFO

Nie? Prečo?

EUGENIO

Keď mám prehrať, cítim to.

RIDOLFO

A keď to cítite prečo teda hráte?

EUGENIO

Lebo musím prehrať. 56
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STEWART, Pamela D. Goldoni fra letteratura e teatro. Firenze: Leo S. Olschki editore, 1989, s. 32.
La bottega del caffè. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume I. Milano: Zenit Editrice, 1969, s. 428.
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V tejto komédii je badateľný aj vplyv komédie dell´arte, pretože sluha Trappola bol jednou
z jej typických postáv. Trappola je vyobrazený ako pohotový, ale prefíkaný sluha, ktorý
neustále striehne na dobrú príležitosť. Jeho hláška, že káva sa má po šiestich mesiacoch od
otvorenia kaviarne zhoršiť, nám odhaľuje bežné praktiky kaviarní. V tomto výroku vyniká
prostredie, kaviareň, ktorá sa má podľa Trappolu priblížiť tým ostatným.
Táto komédia bola vydaná dvakrát, pretože Goldoni sa v druhej verzii, tej určenej pre tlač,
rozhodol urobiť isté zmeny. Maska Arlecchina a Brighellu bola zrušená, a ďalšia významná
zmena sa týkala jazyka. Goldoni zmenil pôvodný benátsky dialekt na toskánčinu, aby tak
dielo sprístupnil širokej škále publika. Trifone 57 tvrdí, že Goldoni v La bottega del caffè
vyvoláva dojem prirodzenej hovorovej reči, aj napriek tomu, že komédia nie je písaná
dialektom, ale toskánčinou. Goldoni dokázal prispôsobiť jazykový register danej postavy
v závislosti od jeho psychiky, spoločenskej vrstvy a okolnosťami výroku.

DON MARZIO Avete vinto?
EUGENIO
Sì signore, ho vinto, sì signore.
DON MARZIO Oh, che miracolo!
EUGENIO
Che gran caso! Non posso vincere io? Chi sono io? Sono uno stordito?
RIDOLFO
Signor Eugenio, è questo il proponimento di non giuocare?
EUGENIO
State zitto. Ho vinto.
RIDOLFO
E se perdeva?
EUGENIO
Oggi non potevo perdere.
RIDOLFO
No? Perché?
EUGENIO
Quando ho da perdere, me lo sento.
RIDOLFO
E quando se lo sente perché giuoca?
EUGENIO
Perché ho da perdere.
57
TRIFONE, Pietro. Lingua e dialetto in Goldoni, In limine, 11 (2015). [online]. [cit. 2019-11-13]. Dostupné z:
https://www.academia.edu/12421120/Lingua_e_dialetto_in_Goldoni_-_2015#.pdf
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5

Il campiello (Križovatka)

Je čas karnevalu. Mladý Zorzetto navrhuje ženám na námestí, aby si spoločne zahrali hru
Venturina 58, ktorú vyhrá Gasparina, jedno z miestnych dievčat. Pani Catte a pani Pasqua si
navzájom priznajú, že chcú nájsť ženícha pre svoje dcéry, Luciettu a Gnese čím skôr, pretože
obe by sa chceli znova vydať. Napriek tomu, že sú pomerne mladé, vyzerajú staršie, pretože
sú zrobené ťažkou prácou. Gasparina, vidí z balkónika po prvý krát neznámeho gavaliera,
ktorému sa hneď zapáči, kým Lucietta čaká na svojho milého, Anzoletta, už tri hodiny. Keď
gavalier zahliadne Luciettu z jedného z balkónov, na prvý pohľad si ju pomýli s Gasparinou.
O chvíľu si uvedomí, že je to iná dievčina, ale taktiež sa mu zapáči. O chvíľu prichádza
obchodník Anzoletto aj s drobným tovarom a gavalier vraví Luciette aby si vybrala čo len
chce a on jej to zaplatí. Anzoletto to považuje za zradu od svojej milej a hnevá sa na ňu.
Gavalier chce však takisto zapôsobiť aj na ostatné dievčiny, vrátane Gnese, ktorú doteraz
nevidel. Lucietta sa poháda s Anzolettom a preto sa gavalier rozhodne využiť situáciu
a darovať jej prsteň. Ona ho však odmietne tak si ho zoberie jej matka, pani Catte.
Kým pani Pasqua zametá pred svojim domom, prihovorí sa jej Orsola. 59 Pasqua pozametá aj
jej, a príjme pozvanie do jej domu, pretože dúfa, že jej Orsola ponúkne svojho syna Zorzetta
ako ženícha pre jej dcéru Gnese.
Gnese vyrába okrasné kvety60 a chce jeden podarovať Luciette, ktorá poprosí Zorzetta aby jej
ho šiel vziať. Gnese mladého Zorzetta vysmeje, že je detinský a on je z toho smutný. Lucietta
ho však uteší a ubezpečí, že Gnese k nemu určite prechováva city. Ich rozhovor neujde
Anzolettovi, ktorého to nahnevá a v záchvate žiarlivosti sa pustí do Zorzetta. Keď to začuje
Orsola, vyjde z domu obrániť svojho syna, ale skončí to len ďalšími nezhodami. Čoskoro sa
pridajú aj ostatné ženy. Každá matka obhajuje svoje dieťa, ale medzi mladými panuje rivalita.
Do tohto obrovského rozruchu prichádza zmätený gavalier, požadujúc vysvetlenie. Napriek
jeho snahe konflikt utíšiť, hádka pokračuje až kým sa všetci nepoberú do svojich obydlí.
Gavalier ostane na námestí, o chvíľu zahliadne Gasparinu, pre ktorú má slabosť a pustí sa
s ňou do rozhovoru. Aj napriek ich jazykovým rozdielom sa Gasparina snaží na neho
zapôsobiť „toskánčinou“ a povzbudená jeho komplimentmi predvádza ako vie pôvabne
kráčať.
Catte sľúbi Anzolettovi svoju dcéru, ale nechce aby k nim do svadby chodil a on sa preto
rozhodne vziať si Luciettu ešte v ten večer. Na námestí sa začne opäť hrať o peniaze. Lucietta
58

„Lotto della Venturina“- „Malé šťastie“ typická hra, ktorá sa hráva na benátskych námestiach.
Orsola je frittolera- žena, ktorá smaží frittole (fánky), typický sladký pokrm počas karnevalového obdobia.
60
Fiori da topè- okrasné kvety zo zamatu.
59
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ešte tají svadbu, ale Gnese a Zorzetto už tušia, že budú ďalší. Hra končí hádkou a krikom,
ktorý privolá Fabrizia, Gasparininho strýka. Fabrizio je jediný obyvateľ námestia, ktorý sa
nezabáva, práve naopak. Rozhorčí sa nad toľkým hlukom, ale ostatní sa mu len vysmejú do
tváre. Prichádza gavalier, dozvedá sa o svadbe a snúbenci sa rozhodnú poprosiť ho aby sa stal
ich svedkom. 61 Gavalier súhlasí a pozve všetkých prítomných na hostinu, na počesť budúcich
mladomanželov. Gasparina je tiež pozvaná, ale bez svojho strýka Fabrizia nemôže ísť.
Po bujarej hostine vyjde gavalier von z hostinca, nadýchať sa čerstvého vzduchu. Kým je
Gasparina na balkóne, Fabrizio sa dá do reči s gavalierom a zistí, že sú obaja z Neapolu
a poznajú sa. Fabrizio chce aby sa jeho neter vydala a gavalier sa prizná, že by sa s ňou chcel
oženiť. Medzitým, zábava vo vnútri hostinca pokračuje. Každý hosť postupne zarecituje svoj
prípitok a zábava je v plnom prúde. Nálada sa však náhle zmení keď Gnese nevenuje prípitok
svojmu budúcemu, Zorzettovi, ale Anzolettovi. To vyvolá pobúrenie jeho snúbenice a strhne
veľkú hádku. Keď to gavalier začuje, rozhodne sa zakročiť. Aj Gasparina sa čuduje toľkému
hluku, a nahnevaný Fabrizio odchádza hľadať iný dom, kam by sa mohli nasťahovať, pretože
už stratil s domácimi trpezlivosť.
Gavalier zaplatí hostinskému Sansugovi za večeru a uvedomí si, že rozhadzovanie peňazí
spôsobilo, že je takmer na dne. Chce Gasparinu za ženu, aby dostal veno, jej však lichotí, že
má o ňu záujem niekto urodzený. Fabriziovi je jasné, že gavalierovi ide iba o peniaze, ale
chce sa zbaviť svojej netere a preto, je ochotný prehliadnuť jeho márnotratnosť Keď sa hádka
utíši, celá skupina vyjde z hostinca a rozpŕchne sa domov. Gavalier skonštatuje, že mu ani
nikto z nich nepoďakoval.
Konflikt medzi Luciettou a Anzolettom vyvolá ďalšiu veľkú hádku medzi obyvateľmi
námestia. Mier však nastane akonáhle gavalier oznámi svoje zásnuby s Gasparinou a pozve
všetkých prítomných na poslednú spoločnú večeru pred ich odchodom z Benátok. Lucietta
a Anzoletto majú svadbu, Gnese si však na mladého Zorzetta musí počkať ešte dva roky.
Gasparina sa lúči so svojim námestím, pretože na druhý deň odchádza z Benátok so svojim
gavalierom.

61

V diele sa stretávame s názvom compare, čo v tom čase znamenalo svedok.
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Križovatka, v slovenskom jazyku prekladaná aj ako Námestíčko, bola po prvý raz predstavená
obecenstvu pri príležitosti Benátskeho karnevalu, v roku 1756. Túto komédiu v piatich
dejstvách autor venoval jeho excelencii, pánovi Antoniovi Marino Alvise Priuli. 62 Premiéra sa
konala 19. februára v divadle San Luca a neskôr bola uvedená na scénu aj v Miláne.
V predslove sa dozvedáme, že Goldoni považuje komédiu za veľmi jednoduchú, zápletku za
nenáročnú a peripetiu dokonca za nezaujímavú. 63 Postavy v nej hovoria benátskym nárečím,
(všetky okrem gavaliera a Fabrizia) a používajú typické výrazy nižších vrstiev. Práve z tohto
dôvodu, bol autor prekvapený priaznivým prijatím aj za hranicami benátskeho územia.
Úspech komédie pripisuje strategickému načasovaniu premiéry, pretože podľa Goldoniho
slov sú divadlá počas karnevalu preplnené divákmi. Il campiello spomína aj vo
svojich Pamätiach: „Križovatka 64 sa náramne páčila. Išlo o najnižšie vrstvy ľudu, no všetko
bolo vzaté zo skutočnosti, ktorú všetci poznali a šľachta, bola práve tak spokojná, ako drobný
ľud. Naučil som už divákov, aby dávali prednosť prostote pred pozlátkou a skutočnosti pred
fantáziou.“ 65 Komédia je písaná v jedenásťslabičných alebo sedemslabičných veršoch, ktoré
sa niekedy rýmujú, a inokedy nie. Dej komédie Il campiello sa odohráva počas dvoch
karnevalových dní a jeho hlavnými témami sú manželstvo, láska, či žiarlivosť.

5.1

Prostredie komédie a postavy

Goldoni o svojej veselohre napísal: „Patrí k hrám, ktorým Rimania hovoria tabernariae; my
by sme povedali ľudové alebo jarmočné. Križovatku, kde sa dej odohráva a ktorá sa nemení,
obkolesujú domčeky, kde sa zabáva prostý ľud. Hrá sa tu, tancuje, robí sa hurhaj; raz sa tu
chichotajú a inokedy škriepia.“ 66 Táto komédia stavia všetky postavy na rovnakú úroveň, čím
sa zdôrazňuje dôležitosť prostredia, ktorým je malé námestie. Goldoni vysvetľuje aj termín
campiello, čiže zdrobnenina od campo, ktorým je v Benátkach označované každé námestie,
okrem Námestia svätého Marka. 67 Tieto „námestíčka“ bývajú zväčša obklopené domami
chudobných ľudí a sú miestom ich vzájomných stretnutí. Námestie sa stáva „miestom činu“,
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práve tu vznikajú a formujú sa vzťahy medzi jednotlivými postavami. Na „Križovatke“ sa
odohrávajú medziľudské interakcie okolitých obyvateľov, ktorých plodom sú klebety,
žiarlivosť, hádky, ale aj láska či zmierenia. Námestie má svoje vlastné čaro a táto špecifická
atmosféra je tvorená domami, ale predovšetkým ľuďmi. Dialógy sú autentické, spontánne
a plné života. Il campiello je jedným z Goldoniho najrealistickejších zobrazení každodenného
života malomešťanov settecenta.
Postavy sú si navzájom charakterovo veľmi podobné a výnimky predstavujú len Fabrizio
a gavalier, ktorí patria k vyšším vrstvám a sú z Neapola. Obyvatelia okolitých domov sú
prevažne ženy, patriace k drobnému ľudu, ktoré si väčšinou privyrábajú šitím. Jedna z nich,
Orsola vypráža a predáva fánky, za čo si z nej robia žarty. Mladé dievčiny Lucietta, Gnese
a Gasparina sa túžia vydať, ale z komédie je zrejmé, že nemajú veľký výber. Ich matky im
hľadajú ženíchov len z blízkosti námestia. Jediní mládenci v okolí sa javia byť Zorzetto
a Anzoletto.
Postavy pôsobia dojmom, akoby žili vo vlastnom svete, ktorý končí za hranicami námestia.
Prostredie je pre nich dôležité, dievčiny sa zdržiavajú poväčšine len vo svojich vlastných
obydliach, či balkónikoch. Práve tieto balkóny či „lóže“ sú najčastejším miestom odkiaľ sa
postavy medzi sebou rozprávajú. Je to miesto, ktoré je spojením ich domovov a námestia.
Postavy sú vo vnútri, ale zároveň aj na námestí so všetkými ostatnými. Vo výstupe kedy
chcela Gnese podarovať Luciette kvet, boli obe na svojich balkónoch, ale neodvážili sa vyjsť
z domu. Práve preto zavolali Zorzetta, aby kvet na tú krátku vzdialenosť preniesol. Táto
zdržanlivosť, pre nich signalizuje počestnosť mladej ženy. V nasledujúcej scéne môžeme
vidieť ako Anzoletto šalie, pretože Lucietta šla na návštevu k susede.
ANZOLETTO

Hej, povedzte pani Gnese, neviete kde je Lucietta?

GNESE

Išla k pani Orsole.

ANZOLETTO

Dobre, to vie: Nechcem aby tam chodila a ona tam ide?
Chcem aby mi za to zaplatila; (...)
Keď príde, chcem jej jednu vylepiť. 68

Z krátkej ukážky môžeme usúdiť viacero aspektov. V prvom rade vidíme ako Anzoletto žiarli,
ale zároveň nemá na to žiaden pádny dôvod. Lucietta bola v tom čase ešte stále slobodná, ale
68

Il campiello. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume I. Milano: Zenit Editrice, 1969, s.663-664.
ANZOLETTO
Oe, disè signora Gnese, saveu gnente dove che sia Lucietta?
GNESE
La xè andada da sior'Orsola.
ANZOLETTO
Brava, la lo sa: No vòi che la ghe vaga, e la ghe va?
Vòi che la me paga; (...)
Co la vien, voggio darghe una schiaffazza.
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on si na ňu už robil nárok a chcel obmedzovať jej slobodu. Je taktiež zvláštne, kam až dokáže
zájsť Anzolettova žiarlivosť, keďže v nasledujúcom výstupe facku Luciette naozaj dá.
Goldoni tento prvok násilia na ženách neschvaľuje, ale ani neodsudzuje. Luciettina matka,
pani Catte je z toho pohoršená a radí Luciette aby na zásnuby radšej zabudla, kým zaľúbená
Lucietta sa nechce vzdať svojho milého. Anzoletto svoj čin oľutuje so slovami „Pozri, dal
som ti, lebo ťa mám rád“ 69, čo by už v dnešnej dobe ako ospravedlnenie neobstálo. Konflikt
je v tomto prípade spôsobený zmenou prostredia, respektíve tým, že si Lucietta dovolila vyjsť
mimo svojho zázemia. Táto epizóda nepochybne zapadá len do určitého spoločenskohistorického kontextu.
Obyvatelia námestia sa medzi sebou hádajú a doťahujú veľmi často. Hašterivosť je pre
drobný ľud príznačná a nachádzame ju aj v iných komédiách prostredia. Stačí málo, aby
konflikt vznikol, ale takisto, aj aby sa naň zabudlo. Príkladom je scéna, kde gavalier sľúbi
spoločnú večeru pre všetkých, pokiaľ sa medzi sebou udobria a o malú chvíľu sa všetci
navzájom vybozkávajú. Dievčiny sú rivalky, ale zároveň aj priateľky, pretože ich spája
prostredie domova.
Dejová línia je pomerne nevýrazná, striedajú sa každodenné povinnosti s rozptýleniami
drobného ľudu. Práca, upratovanie, klebetenie, či hranie venturiny, zobrazujú bežný deň
v živote malomešťanov, v ich spoločnom priestore, na námestí. Mimoriadnymi udalosťami sú
samozrejme hostiny a dve svadby, ktoré sa v jeden večer na námestí uzavrú. Hranie hier na
námestí sa stáva ich spoločným rituálom, pri ktorom sa domáci cítia pánmi ulice. Počas hry
o pár drobných, sa väčšinou pohádajú.

FABRIZIO

Čo je to tu za hluk? Ticho, prepána!

LUCIETTA

Ó, ó na námestí sa nemôže hrať?

FABRIZIO

Hrajte, keď chcete, bez toho aby ste obrátili hore nohami celú štvrť.

LUCIETTA

My sme na ulici. Chceme robiť to, čo chceme my.

ORSOLA

A chceme kričať ešte viac. 70
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te voggio ben.“
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FABRIZIO
Che cos'è questo strepito? Zito, per carità.
LUCIETTA
Oh, oh in campielo no se pol zogar?
FABRIZIO
Giocate, se volete, senza metter sottosopra la contrada.
LUCIETTA
Nu altre semo in strada. Volemo far quel che volemo nu.
ORSOLA
E volemo zigar anca de più.
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Ako môžeme vidieť, Fabriziov názor ich vôbec nezaujíma, dokonca sa mu vysmievajú. To
isté platí aj pre gavaliera, pred ktorým nemali nikdy rešpekt. Je teda jasné, že malomešťania
v tejto komédií nie sú ohúrení šľachtickým pôvodom, ale práve naopak, považujú gavaliera za
„votrelca“.
Zaujímavým jazykovým prvkom komédie sú rýmované prípitky, ktoré malomešťania
predniesli v hostinci, počas spoločnej večere. Lucietta prednesie svoj prípitok ako prvá.
Orsola a Anzoletto pripíjajú na gavaliera s istou dávkou irónie. Orsola pripíja na „najväčšieho
hlupáka pri stole“ a Anzoletto si želá, aby sa jeho svedok držal od neho čo najďalej. Gavalier
si z toho však nič nerobí a odpovedá podobne: „Odpoviem vám aj ja, priateľu: či zostanem
s vami, či nie, je mi to fuk.“ 71 Pasqua a Catte pripíjajú na manželov, ktorých by si rady našli.
Hostinec je s námestím úzko spojený, pretože keď sa pripíjanie zmení v hádku, gavalier to
začuje aj zvonka. „Od prípitkov prešli ku kriku; toto je moc dobrého vína.“ 72
Jediná postava, ktorá by svoje spoločenské postavenie radšej zmenila, je Gasparina. Goldoni
ju zaujímavo popísal už v zozname postáv, kde stojí, že Gasparina je dievčina, ktorá namiesto
s vyslovuje z. Gasparina si s gavalierom často nerozumie, pretože ich slovná zásoba je dosť
odlišná. Veľmi komicky vyznie jej snaha hovoriť toskánčinou, aby tak ukázala svoj intelekt.

GAVALIER

Máte rodičov?

GASPARINA

Môj otec sú mŕtvy, a moja rodička aj ona. Rozumiete mi?

GAVALIER

Výborne, vy rozprávate naozaj dobre. 73

Po chválach od gavaliera je presvedčená, že vie rozprávať výborne, aj keď v skutočnosti len
mieša benátčinu a toskánčinu smiešnym spôsobom. Obyvatelia námestia si z nej uťahujú, ale
gavalier ju považuje za peknú, aj keď primárne mu záleží na jej vene. Gasparina sa taktiež
začne k svojim susedom správať nadradene, potom čo sa dozvie, že bude ženou gavaliera. Je
paradoxné, že gavalier je v skutočnosti bez peňazí a Gasparina, obyčajná dievčina, sa má stať
71
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CAVALIERE
Avete genitori?
GASPARINA
Mio padre zono morto, e la mi genitrice ancora ezza. M'intendela?
CAVALIERE
Bravissima, voi parlate assai ben.
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riešením jeho finančných ťažkostí. Jej dramatická rozlúčka v závere komédie vie naozaj
vyčariť úsmev na tvári. Je evidentné, že má hlboký citový vzťah, nielen ku svojmu rodnému
mestu, ale aj k námestiu.
„Drahé moje Benátky, bude mi ľúto opustiť vás; ale skôr ako odídem, chcem sa rozlúčiť.
Zbohom Benátky drahé, zbohom Benátky moje, Benátčania panstvo.
Zbohom drahé námestie: nepoviem, že si škaredé, ani pekné.
Ak si bolo škaredé, je mi to ľúto: nie je pekné to, čo je pekné, ale to čo sa páči.“ 74
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6

La casa nova (Nový dom)

Mladý pár Anzoletto a Cecilia, sa po pätnástich dňoch svadby sťahuje do nového domu.
Vedúci prác a tapetár Sgualdo dohliada na robotníkov, ktorí sa podieľajú na rekonštrukcii
domu, kým slúžka Lucietta sa sťažuje, že práce trvajú príliš dlho. Sgualdo je takisto
nepokojný a vysvetľuje jej, že dom ešte stále nie je dokončený, pretože pán domu Anzoletto
vyžaduje neustále nejaké zmeny a mení každý deň názor podľa toho, čo mu poradia ľudia.
Obaja sa zhodnú na tom, že Anzoletto má slabý úsudok a nevie hospodáriť s peniazmi.
Sgualdo sa obáva, že za svoju prácu nedostane zaplatené a Lucietta smúti za starým domom,
kde sa spolu so svojou paňou Meneghinou, Anzolettovou sestrou, potajomky stretávali so
svojimi nápadníkmi. Lucietta prezrádza viac ako by mala a tvrdí, že Anzoletto nemá pre svoju
sestru žiadne veno, a preto sa Meneghina nemôže vydať.
Prichádza Anzoletto a oznamuje, že dnes príde jeho nevesta a na večeru budú mať hostí.
Začne súriť Sgualda aby ukončil práce čo najskôr, ten však pýta peniaze na vyplatenie svojich
pracovníkov. Anzoletto túto tému neustále zahovára a sľubuje, že všetko vyplatí na druhý
deň. Sgualdo si postupne uvedomuje, že svoje peniaze len tak ľahko neuvidí, ale chce dodržať
slovo a pustí sa do práce.
Prichádza Fabrizio, Anzolettov priateľ a dôrazne mu radí aby presunul svoju posteľ do druhej
izby kvôli severskému vetru. Ten ho ihneď počúvne a nariadi Sgualdovi aby presunul všetok
nábytok. Anzoletto poprosí Fabrizia či by mu nepožičal desať dukátov, ten sa však tvári, že
žiadne nemá. Preruší ich Meneghina, ktorá sa prišla bratovi posťažovať na svoju malú izbu.
Nemá z nej výhľad na ľudí na aký bola zvyknutá v predchádzajúcom dome, pretože jej balkón
je otočený smerom do dvora. Fabrizio sa okamžite postaví na jej stranu, ale Meneghina je
k nemu odmeraná. Meneghine sa taktiež nepáči jej nová nevesta a vyhráža sa tým, že odíde
bývať k ich bohatému strýkovi. Anzoletto s tým však nič neurobí, pretože si nechce pohnevať
manželku.
Do domu prichádza mladá nevesta s grófom Ottaviom75 a víta ich Lucietta. Cecilia je
panovačná a správa sa nadradene. Hovorí v zlom aj o Cristofolovi, strýkovi svojho manžela,
ktorý neschvaľoval ich sobáš. Gróf Ottavio jej vo všetkom dáva za pravdu a ona je preto
spokojná. Cecilia chce vyhodiť z domu Luciettu, ale Meneghina sa postaví na jej stranu
a chce aby jej slúžila aj naďalej. Rozhovor končí hádkou, ktorú preruší až príchod Anzoletta.
Ten je zúfalý, pretože kvôli nesplatenému nájmu, im skonfiškovali všetok nábytok. Prosí
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grófa o pomoc, ale ten sa náhle vytratí. Medzitým Lucietta oznamuje, že dve panie, ktoré
bývajú nad nimi, by sa chceli prísť zoznámiť a žiadajú o návštevu. Meneghina a Cecilia však
odchádzajú nahnevané do svojich izieb, preto ide slúžka za susedami sama.
Pani Checca a jej sestra slečna Rosina sú veľmi zvedavé a klebetné. Lucietta sa od nich
dozvedá že Lorenzin, mládenec, s ktorým sa stretávala Meneghina, je ich bratranec. Ten
o chvíľu prichádza a rozpovie im o svojom trápení. Lorenzino by si chcel Meneghinu vziať za
ženu, ale tá nemá od svojho brata žiadne veno a on sám nemá dosť peňazí na to, aby ich
oboch uživil. Dúfa, že by im mohol pomôcť Meneghinin bohatý strýko Cristofolo, ktorý je
však na svojho synovca Anzoletta nahnevaný, pretože premrhal rodinný majetok a na svoju
neter, lebo s ním zostala žiť. Lorenzino prosí svoje sesternice aby ho aspoň pustili na ich
balkón, pretože je to jediné miesto odkiaľ môže zahliadnuť svoju milú. Avšak, kým tam na ňu
čaká, nič netušiaca Meneghina sa vyberie na návštevu k paniam, ktoré jej nič neprezradia.
Onedlho sluha ohlási aj príchod pani Cecilie. Tá hovorí o Lorenzinovi len v zlom, čím
rozhorčí pani Checcu. Keď sa Cecilia dozvie, že jej susedy sú s Lorenzinom rodina,
nahnevaná odíde domov, pretože si myslí, že ju chceli využiť na vybavenie sobáša. Checca
chce túto záležitosť vyriešiť a preto pošle po pána Cristofola, ktorého chce požiadať o to, aby
dal svojej neteri veno. Cristofolo ju hneď upozorňuje, že nechce počuť nič o svojom
synovcovi a neteri, preto ona začína rozhovorom o Lorenzinovi. Vtom však prichádza
Meneghina a zúfalo prosí svojho strýka o odpustenie a pomoc. Cristofolo napokon podľahne
presviedčaniu a slzám svojej netere a súhlasí s Checchinim návrhom dať svojej neteri veno, za
ktoré si Lorenzino kúpi pracovné miesto. 76 Kým snúbenci dostávajú od strýka požehnanie, na
dolnom podlaží čaká Cecilia s grófom a Fabriziom na svojho muža. Anzoletto sa topí
v dlhoch a Cecilia si uvedomuje, že situácia je už vážna. Keď však požiadajú svojich
priateľov namiesto prázdnych slov o pomoc, náhle sa vytratia. Cecilia sa rozhodne vziať
situáciu do vlastných rúk a ísť za pánom Cristofolom. Napriek jeho veľkému počiatočnému
hnevu ho požiada, aby ju vypočul. Cecilia prednesie dojemný monológ, ktorý na neho hlboko
zapôsobí. Keď sa Cecilii napokon podarí obmäkčiť Cristofolove srdce, príde aj jej muž
Anzoletto a prosiac o odpustenie sľúbi strýkovi poslušnosť. Cecilia a Anzoletto idú bývať ku
svojmu strýkovi a Meneghina s Lorenzinom majú svadbu.
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La casa nova, čiže „Nový dom“, bola po prvý krát uvedená na scénu 11. decembra 1760
v divadle San Luca v Benátkach. Komédia zožala okamžite veľký úspech. Sám Goldoni sa
v predslove vyjadril o svojom diele veľmi pozitívne: ,,Aj keby som nenapísal žiadnu inú
komédiu okrem tejto, myslím, že by mi stačila na získanie onej povesti, ktorú som si získal
mnohými inými (...).“77 La casa nova je komédia v troch dejstvách, písaná v benátskom
dialekte s výnimkou replík dvoch vedľajších postáv. 78 Kľúčovými témami sú márnotratnosť,
mrhanie rodinným majetkom a ľudská túžba žiť v prepychu, ktorý je nad rámec vlastných
možností. Komédia sa odohráva v krátkom časovom rozmedzí, od neskorých ranných hodín,
do skorých poobedných hodín.

6.1

Prostredie komédie

Pre lepšie pochopenie prostredia, v ktorom sa komédia odohráva je potrebné, priblížiť si
spoločenskú vrstvu postáv. Hlava rodiny, Anzoletto Semolini, patrí k tej časti mešťanov, ktorí
sa ocitli v ekonomickej kríze svojim vlastným pričinením. Ako Anzoletto sám priznáva, svoje
peniaze minul, akoby nimi „hádzal žabky do vody“. 79 Jeho strýko, pán Cristofolo naznačí, že
synovec prehral svoj majetok v herni, ako bolo v tom čase u mnohých rodín bežné. Mladý
Anzoletto teda predstavuje tú časť borghesie, ktorú Goldoni často odsudzuje.
Pán Cristofolo naopak, patrí k „starej generácií“ mešťanov, ktorá sa roboty nebojí a svoje
bohatstvo si tvrdo vypracovala. V predslove La casa nova je tento rozdiel medzi synovcom
a strýkom výstižne popísaný: „Cristofolo predstavuje "to druhé mešťanstvo", to niekdajšie,
staré, ak nie na matrike, tak ohľadne mravov, ku ktorým je úzko späté a verné: odmietanie
poklonkov, strohosť týkajúca sa správania, prísnosť odevov: ale, na dôvažok, po morálnej
stránke, "rozvaha" a "smer", čiže krajná priamosť a krajné sebaovládanie sa.“ 80
Celý dej komédie La casa nova sa odohráva v tej istej budove v Benátkach. Na dolnom
podlaží majú žiť mladomanželia Anzoletto a Cecilia spolu s Meneghinou a slúžkou Luciettou,
kým na hornom býva pani Checca s manželom a jej sestrou, slečnou Rosinou. Nový dom nie
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che questa sola commedia, credo che essa bastato avrebbe a procurarmi quella riputazione che acquistata mi
sono con tante altre. Mi pare di non aver niente in essa da rimproverarmi, ed oserei proporla altrui per modello,
se lusingar mi potessi che le opere mie fossero degne di imitazione.“
78
Týmito postavami sú Fabrizio a Conte. Nepatria k domácim obyvateľom, sú cudzinci a hovoria toskánčinou.
79
GOLDONI, Carlo. La casa nova, Torino: G.Einaudi 1990.
80
GOLDONI, Carlo. La casa nova, Torino: G.Einaudi 1990. Introduzione di Guido Davico Bonino.
„Cristofolo è il rappresentante di quell'altra borghesia, quella d'un tempo, vecchia, sen on all'anagrafe, di
costumi e ad essi gelosamente attaccata e fedele: rifiuto delle cerimonie (...), rigore comportamentale (...),
severità di vestiario (...), ma, in compenso, sul piano morale, "prudenza" e "direzion", cioè dirittura estrema ed
estremo controllo.“
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je len miestom deja komédie, ale aj jednou z jej hlavných tém. V úvodných stranách sa od
slúžky Lucietty dozvedáme, že mladý pár sa sťahuje do väčšieho domu na prianie rozmarnej
nevesty Cecilie „(...) lebo tam nebol prístup ku kanálu, lebo prijímací salón nebol dosť veľký,
lebo tam nemala tri izby v jednom rade a lebo mala pocit, že zariadenie je staromódne; (...)“81
Z popisu je zrejmé, že La casa nova je drahý a priestranný dom v Benátkach, ktorý sa však
podľa slov Lucietty nenachádza v rušnej časti mesta: „Je to zahrabaný dom, neprejde tadiaľto
ani pes.“ 82 Pán Anzoletto nariadil kompletnú rekonštrukciu obydlia, ale hneď v prvom
výstupe sa dozvedáme, že práce trvajú už dva mesiace. Dom je plný maliarov, kováčov,
tapetárov, stolárov a iných remeselníkov, ktorí sa snažia vyhovieť požiadavkám nového pána.
Do zariadenia domu sa často miešajú aj priatelia pána Anzoletta, ako napríklad Fabrizio: „V
prvom rade, urobili ste zverstvo tým, že ste dali posteľ do tej druhej izby, ktorá je otočená
smerom na sever. Táto izba, by mala byť spálňa, pretože je otočená na juh. Ak budete spať
v izbe, z ktorej fúka severský vietor, zahyniete.“ 83
Ako vidíme, prostredie sa v tomto diele stáva hýbateľom deja, jeho neoddeliteľnou súčasťou,
bez ktorej by komédia nedávala zmysel. Zmena príbytku zo skromnejšieho do zbytočne
drahého a veľkého, vyvoláva v postavách rôzne emócie, pretože každá ma naňho iný názor.
V prvom rade signalizuje nenásytnosť mladej nevesty a jej túžbu po prepychu. Kým pre ňu je
nový dom dôvodom na pýchu, pre jej nerozumného muža to znamená len problémy a dlžoby.
Čo sa týka slečny Meneghiny, zmena zapríčiní len hnev a nešťastie. Dokonca aj slúžka
Lucietta nedokáže zniesť nový dom a podelí sa o to so Sgualdom „Viete, že ja neklebetím, ale
som tak nahnevaná z tohto prekliateho domu, a mám toho tak plné zuby, že ak sa
nevyrozprávam tak prasknem.“ 84 Príchod rodiny však istým spôsobom poteší zvedavé
a unudené susedy Checchu a Rosinu, ktoré na chvíľu vytrhne zo všednosti dní.
Je zaujímavé pozorovať ako sú podlažia domu navzájom odlišné, ale zároveň stále prepojené.
Dolné podlažie je charakterizované neporiadkom, zmätkom a neustálymi hádkami. Naopak
apartmán pani Checchy je miestom urovnania konfliktov a odpustenia. Medzi týmito dvoma
podlažiami sa najčastejšie pohybuje klebetná Lucietta.
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GOLDONI, Carlo. La casa nova, Torino: G.Einaudi 1990, s.8. „No la s'ha degnà della casa dove che stevimo,
perché no ghe giera la riva in casa, perché el portego giera piccolo, perché no la gh'aveva l'appartamento co le tre
camere in fila, e perché ghe pareva che la fusse fornia all'antiga; (...).ˮ
82
GOLDONI, Carlo. La casa nova, Torino: G.Einaudi 1990, s.9. „La xe una casa sepolta, no se vede a passar un
can.“
83
GOLDONI, Carlo. La casa nova, Torino: G.Einaudi 1990, s.14. „Prima di tutto, voi avete fatto una bestialità
a mettere il letto nell'altra camera a tramontana. Questa, che è a mezzogiorno, questa era la camera da dormire.
Se dormirete a tramontana, voi creperete.“
84
GOLDONI, Carlo. La casa nova, Torino: G. Einaudi 1990, s.9. „Savè che mi no fazzo pettegolezzi, ma gh'ho
tanta rabbia de sta maledetta casa, che son propriamente ingossada, e se no me sfogo, crepo.“
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Ako sa nakoniec ukáže, sťahovanie sa stane dôvodom definitívneho krachu rodiny, čiže jej
trápením, ale taktiež aj jeho riešením. Dalo by sa povedať, že dom priniesol rodine šťastie
v nešťastí, pretože ju doviedol do bodu, kedy sa musela rozhodnúť medzi väzením
či mizériou, alebo pokorou a vernosťou ich dobrodincovi, pánovi Cristofolovi. Cecilia to
v závere komédie popisuje nasledovne: „K jednej z chýb, ku ktorým kvôli mne došlo, patrí
tento dom, ale aj z tohto nešťastia sme šťastnou náhodou vyťažili niečo dobré. Bez tohto
domu by sme sa nespriatelili s týmito dámami, nevzniklo by to, čo vzniklo. Oslavujme preto
Nový dom; ale nie, neoslavujme ho my, nechajme nech ho oslavujú a nech ho vinia tí, ktorí
môžu, ktorí vedia, a ktorí sú voči nám plní dobroty, ušľachtilosti a láskavosti.“ 85

6.2

Postavy

Podobne ako pri ostatných komédiách prostredia aj v La casa nova majú postavy vedľajšiu
úlohu. Napriek tomu sa dá povedať, že niektoré z nich sú charakterovo pomerne rozvinuté.
Goldoni v tejto komédii dokonale vykresľuje vrtochy stredných meštianskych vrstiev
a poukazuje na rôznorodosť charakterov. Jeho postavy sú opäť autentické a presvedčivé.

6.2.1. Anzoletto, Cecilia a Cristofolo
Jedným z protagonistov je Anzoletto, ktorý pochádza z váženej benátskej rodiny. Anzoletto
má však slabú povahu a je ľahko ovplyvniteľný. Po smrti otca začne bezhlavo rozhadzovať
peniaze a čoskoro prichádza o všetko. Už od prvých stránok komédie sa dozvedáme, že
Anzoletto je taktiež nerozhodný. Nevie si utvoriť vlastný názor a počúva všetkých naokolo.
Ľudia v jeho okolí s ním manipulujú, predovšetkým jeho žena. Nevie hospodáriť s peniazmi
a je egoistický, keďže minul aj peniaze, ktoré náležali jeho sestre Meneghine. Jeho typickou
črtou je aj zbabelosť, neschopnosť postaviť sa zoči-voči problémom, ako dokazuje tento
rozhovor s jeho ženou.
CECILIA

Teraz tam poďte, vy naničhodník.

ANZOLETTO

Dobre, už nebudem nič hovoriť, choďte tam, urobte čo chcete, nasadnite
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GOLDONI, Carlo. La casa nova, Torino: G. Einaudi 1990, s.82. „Tra i altri spropositi fatti per causa mia, uno
xe stà quello de sta casa nova, ma anca da sto mal per accidente ghe ne avemo recavà un ben. Senza sta casa no
fevimo sta amicizia de ste signore, no nasseva quel che xe nato. Lodemo donca la Casa nova; ma no, no la
lodemu nu, lassemo che la loda, e che la biasema, chi pol, chi sa, e chi xe pieni per nu de bontà, de gentilezza e
d'amor.“
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na loď a navštívte ho: zariaďte sa ako sa vám páči.
CECILIA

Poďte aj vy.

ANZOLETTO

Oh, ja určite nie.

CECILIA

Ste veľký chlap s malým charakterom. (...) 86

Napriek všetkému, sa nedá povedať, že by bol Anzoletto záporná postava. Na konci komédie
úprimne ľutuje svoje chyby a chce sa napraviť po vzore svojho strýka Cristofola.
Jeho nevesta Cecilia je vyobrazená ako namyslená a nerozumná žena, ktorá si neuvedomuje
vlastné spoločenské postavenie. Jej túžba po bohatstve, pompéznosti a prepychu dovedie do
záhuby nezodpovedného Anzoletta, ktorý sa jej nevie vzoprieť. Je povrchná a neúctivá
k svojim podriadeným, 87 ale rovnako opovrhuje aj bohatými ľuďmi, ktorých zovňajšok
nezodpovedá jej predstavám. 88 Samotná Cecilia nepochádza z bohatej rodiny, o čom svedčí
fakt, že nemala žiadne veno, ale aj napriek tomu sa chce radiť medzi vysokopostavené dámy
v meste. Svoju dôležitosť si dokazuje aj tým, že už pätnásť dní po svadbe má vlastného
cavalier servente. Neznesie vo svojej blízkosti inú ženu a očividne žiarli na Meneghinu, keď
sa o ňu začne zaujímať gróf. Treba však uznať, že na rozdiel od svojho muža má odvahu
prevziať situáciu do vlastných rúk a prehovoriť strýka Cristofola. V závere komédie sa prizná,
že jej rodina ju mala až príliš rada a rozmaznala ju. Ostáva otázne, či je jej vôľa zmeniť
spôsob života úprimná, alebo či len využila jedinú možnosť akú mala, čiže podvoliť sa pánovi
Cristofolovi. Je však zrejmé, že si uvedomuje svoju ženskú silu a vie ako ňou dosiahnuť to, po
čom túži.

Cristofolo je pravým opakom svojho márnotratného synovca. Je to starší vážený pán, ktorý
vie zaobchádzať s financiami a nezaujíma sa o pozemské slasti. Na rozdiel od Anzoletta je
poctivý a pracovitý. Nezáleží mu na honosnom odeve, či príbytku, za čo ho Cecilia odsúdi.
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GOLDONI, Carlo. La casa nova, Torino: G.Einaudi 1990, s.73.
CECILIA
Mo andè là, che sè un gran can!
ANZOLETTO
Via, no digo altro; andè là, fè quel che volè, montè in barca, e andèlo a trovar; regolève
come ve par.
CECILIA
Vegnì anca vu.
ANZOLETTO
Oh, mi no certo.
CECILIA
Sè un gran omo de poco spirito. (...)
87
Pri prvom stretnutí sa jej Lucietta predstaví ako cameriera (servírka), ale Cecilia ju napriek tomu nazve serva
(slúžka).
88
Cecilia sa o pánovi Cristofolovi vyjadrila, že sa jej z neho „obracia žalúdok“ len kvôli jeho jednoduchému
odevu.
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Pán Cristofolo je hlboko sklamaný zo správania svojho synovca a nesúhlasil ani s jeho
svadbou. Na prvý pohľad sa môže zdať hrubý a nepríjemný, avšak ukáže sa, že má dobré
srdce.

Keď mu Meneghina s plačom rozpovie, v akom biednom stave sa nachádzajú,

Cristofolo nedokáže zostať chladný.

CRISTOFOLO

(Krv nie je voda, je mi jej ľúto.) A tak pani moja, čo by ste
s tým chceli urobiť?

MENEGHINA

Všetko čo len chcete, pán strýko. Som tu, kľakám si pred vás: som
vo vašich rukách.

Cristofolo si utiera oči.
CHECCA

(Tak, tak, trafili sme do čierneho.)

CRISTOFOLO

Zdvihnite sa. Nezaslúžite si to, ale pomôžem vám. (...)89

Cristofolo nemá ženu, ani deti a to znamená, že Anzoletto a Meneghina sú jeho jediná rodina
a nedokáže sa pozerať na ich trápenie.
6.2.2 Ostatné postavy
Zaujímavými sú však aj zvyšné postavy La casa nova. Meneghina je mladé zaľúbené dievča,
ktoré netúži po ničom inom, len aby sa mohla vydať za svojho drahého a odišla tak od svojej
švagrinej, s ktorou sa nedokážu zniesť. Meneghina sa v očiach svojho strýka previnila tým, že
po smrti matky zostala bývať so svojím bratom, kde mala viac voľnosti a mohla sa tak
stretávať s Lorenzinom. Nie je tak pochabá ako Anzoletto a chce žiť čestným životom.
Pani Checca, je postava, ktorá ma najväčšiu zásluhu na vyriešení konfliktov. Je to prefíkaná,
ale dôvtipná žena, kým jej sestra Rosina, ktorá s ňou býva, je skôr zakríknutá a bojazlivá.
Checca pôsobí dojmom, že sa v podobných rodinných pletkách vyžíva a zároveň ju teší, že
v nich môže figurovať. Je to vydatá žena, býva so svojim manželom, ktorý je momentálne
odcestovaný a počas jeho neprítomnosti sa očividne nudí. Spoločnosť jej robí len jej sestra.
Obe sú zvedavé a hneď sa začnú zaujímať o rodinu, ktorá sa k nim prisťahovala. Checca je
89

GOLDONI, Carlo. La casa nova, Torino: G.Einaudi 1990, s. 67-68.
CRISTOFOLO
(El sangue no xè acqua, la me fa compassion). E cussì, patrona, cossa intenderessi de
far?
MENEGHINA
Tutto quelo che el vol, sior barba. Son qua, m'inzenocchio davanti de elo; son in te le
so man.
CRISTOFOLO
(si asciuga gli occhi)
CHECCA
(Via, via, debotto semo a segno).
CRISTOFOLO
Levève suso. No lo meritè, ma vederò de agiutarve. (...)
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protikladom Cecilie, v tom, že počas neprítomnosti manžela sa zdržiava iba vo svojom
domácom prostredí. Veľmi realistickým dojmom pôsobí aj Lucietta. Je to verná, ale klebetná
služobná. O rodinných záležitostiach sa rada rozpráva aj s cudzími ľuďmi. Svoju prácu robí
poctivo aj napriek tomu, že jej Anzoletto dlží sedemmesačný plat. Nemá rada svoju novú
pani, pretože sa k nej správa povrchne.
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7

Baruffe chiozzotte (Škriepky v Chiozze)

Na námestí sedia ženy, vyšívajú čipku na vankúšikoch a čakajú, kým sa muži vrátia
z rybačky. Hlavnou témou nezadaných dievčat je vydaj. Prvý konflikt vypukne, keď sa
Checca spýta na mladého Titta Nane, Luciettinho nápadníka. O chvíľu prichádza mládenec
Toffolo, ktorý kúpi Luciette a jej švagrinej, donne Pasque kúsok pečenej tekvice. Checca sa
na to prizerá a žiarli. Keď Toffolo ponúkne tekvicu aj jej, neprijme ju, ale kúpi si kúsok sama.
Odmietnutý Toffolo si prisadne k Luciette a to rozpúta ďalšiu hádku. Rozzúrené ženy sa
navzájom vyhrážajú, že keď sa vrátia domov ich muži, všetko im prezradia. Vtom prichádza
predavač rýb padron Vincenzo a oznamuje, že v prístave zakotvila loď padrona Toniho,
Pasquinho muža. Ženy sa zhodnú, že bude lepšie ak ich muži nenájdu pohádané a preto sa
vybozkávajú a dohodnú sa, že im o škriepke nič nepovedia.
Padron Vicenzo chce od rybárov hneď nakúpiť ryby, ktoré nachytali. Padron Toni mu ryby
sľúbi, ale potom sa zamyslí nad tým, že oni musia riskovať život na mori, kým ľudia ako je
Vicenzo, zarábajú na ich námahe. Keď Lucietta zistí, že jej brat Beppo kúpil svojej snúbenici
Orsette prsteň, zachváti ju závisť a vyzradí, čo sa stalo pred ich príchodom. Muži sa nestačia
čudovať, keď zistia, ako sa ich ženy so susedami povadili. Beppo sa od sestry dozvie, že
Orsetta sa rozprávala s Toffolom a v záchvate žiarlivosti chce zahodiť snubný prsteň.
Vo vedľajšom dome Checca a Orsetta tiež porozprávajú Titta Nanovi o tom, že jeho
snúbenica Lucietta sa nechala pozvať na kus tekvice. Tieto klebety majú za následok
obrovskú hádku medzi dvoma rodinami a mládencami. Najviac si to odnesie práve Toffolo,
na ktorého chce zaútočiť Beppo a Titta Nane. Rozhorčený Toffolo sa rozhodne ich zažalovať
za to, že ho napadli

90

a ihneď sa preto vyberie na súd. Isidoro, asistent kancelára si z neho

uťahuje, ale Toffolo to berie veľmi vážne a tvrdí, že keby ich ženy nezastavia, pravdepodobne
by ho muži zabili. Isidoro spíše zápisnicu a pošle súdneho posla po svedkov incidentu.
Kým Lucietta a Pasqua šijú na ulici, prichádza za nimi rozzúrený Titta Nane a rozíde sa
s Luciettou, kvôli tomu, čo sa dozvedel od Orsetty. Pasqua mu dohovára, nech nekoná
unáhlené závery a tvrdí mu, že Lucietta ho má rada. Po istých vzájomných výčitkách sa obaja
snúbenci chcú udobriť, len sú príliš tvrdohlaví na to, aby urobili prvý krok. Vtom však
prichádza posol a povolá všetky ženy vypovedať. Tie nevedia o čo sa jedná, zľaknú sa
a nechcú ísť.
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Podľa vtedajších zvyklostí sa drobný ľud za urážky na cti často utiekal k súdu.
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Padron Vicenzo chce záležitosť urovnať a vysvetľuje Isidorovi, že v skutočnosti má na
konflikte svoj podiel viny aj Toffolo. Na súd prichádzajú vystrašené ženy, ale keď sa
dozvedia, že ich bude vypočúvať Isidoro, ktorého poznajú, upokoja sa. Isidoro má rád ženskú
spoločnosť a obzvlášť Checcu, ktorá ide ako prvá. Mladá dievčina sa mu páči, a preto jej chce
vybaviť veno. Ona ho však prekvapí, keď povie, že by si chcela vziať Titta Naneho,
Luciettinho snúbenca. Po Checche ide na výsluch aj jej sestra Orsetta. Keď sa pani Libera
dozvie, že sa asistent kancelára pýta aj na vek, tvári sa, že je hluchá. Isidoro dá zavolať jej
muža, padrona Fortunata, ale čoskoro ho výsluch omrzí, pretože mu nerozumie ani slovo.
Isidoro má už toho dosť a pošle všetkých domov. Lucietta a Pasqua vtrhnú do kancelárie
rozčúlené, pretože ich dve nevypočul, ale on aj napriek tomu odíde.
Ženy sa vrátia domov a zase sa pohádajú, či je záležitosť už uzatvorená, alebo či sa ich muži
musia naďalej skrývať pred spravodlivosťou. O chvíľu prichádza Vincenzo a vysvetlí im, že
spor by mohol byť ľahko vyriešený, keby Toffolo súhlasí s prímerím, čo on však odmieta.
Isidoro chce vypočuť aj mužov a zoberie ich so sebou. Asistent kancelára navrhne Titta
Nanovi, aby si vzal Checcu, ale on mu povie, že ju nechce, pretože ešte stále myslí na
Luciettu. Naopak Toffolo sa prizná, že Lucietta sa mu v skutočnosti nikdy nepáčila, a že má
záujem o Checcu. Muži sa navzájom udobria a dohodnú sa na prímerí, ale v tom príde Beppo
a oznamuje, že ženy sa pobili. Asistent kancelára chce záležitosť raz a navždy vyriešiť
a uzmieriť pohádaných snúbencov. S istou dávkou trpezlivosti sa mu podarí ukľudniť
rozhádané páry a prehovoriť im do duše. Nakoniec sa konajú rovno tri svadby. Orsetta si berie
Beppa, Lucietta Titta Naneho a Checca sa nakoniec podvolí šťastnému Toffolovi. Isidoro
zavolá hudobníkov a všetkých prítomných pozve na hostinu. Keďže Isidoro je benátčan,
Lucietta mu chce na záver komédie objasniť, že ženy z Chiozze nie sú v skutočnosti tak
hašterivé, že v dnešný deň to bola len náhoda.

Komédia Le baruffe chiozzotte, v slovenčine preložená ako Škriepky v Chiozze, alebo Čertice,
bola obecenstvu predstavená počas karnevalu, koncom januára roku 1762, v divadle San Luca
v Benátkach. Pietro Chiari 91 o nej informoval publikum v novinách zvaných Gazzetta Veneta,
23. januára toho istého roku. Le baruffe chiozzotte je ľudová dialektálna komédia v troch
dejstvách. Autor v predslove čitateľom približuje jazyk, ktorým je komédia písaná:
„Základom jazyka toho mesta je benátsky dialekt; ale obzvlášť drobný ľud má svoje
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Pietro Chiari bol taliansky dramaturg, libretista a spisovateľ žijúci v rokoch 1712-1785.
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špecifické výrazy a celkom odlišnú výslovnosť.“ 92 Práve tento faktor ovplyvnil jej úspech
mimo lagúny, kde nebola často predstavovaná. Podľa Goldoniho slov, divadlá na území
Talianska v tom čase navštevovali všetky spoločenské vrstvy, pretože aj ľudia zo skromných
pomerov si mohli dovoliť lístok na predstavenia. Jeho divadelná reforma sa dostala aj do
povedomia drobného ľudu, ktorý ju chcel okúsiť. Goldoni sa preto snažil vytvoriť charaktery,
v ktorých by sa našli aj tie najnižšie vrstvy a použiť autentický jazyk, ktorý by im komédiu
sprístupnil. Hlavnou témou komédie je vydaj a s ním spojené škriepky. Dejová línia nie je
výrazná, ako sám autor priznal vo svojich Pamätiach: „Nebudem sa rozpisovať o diele, ktoré
nemá obsah a vďačí za úspech opísaniu skutočnosti.“ 93 Goldoni nám tým naznačuje, že
prostredie bude mať v tomto diele k dispozícii viac priestoru.

7.1

Prostredie komédie a charakteristika postáv

Miesto deja komédie je zrejmé už z názvu. Prístavné mestečko Chioggia 94 sa nachádza
neďaleko Benátok. Autor má k tomuto mestu veľmi blízko, keďže tam strávil obdobie od
roku 1721 do roku 1729. Dá sa konštatovať, že roky, ktoré tam Goldoni prežil, boli pre jeho
formovanie veľmi podstatné (od štrnástich do dvadsiatich dvoch rokov). Z komédie je jasne
cítiť jeho citový vzťah ku Chioggi. V Pamätiach spomína: „V mladosti žil som v Chiozze ako
pomocník kancelára pre veci trestné. Prišiel som do styku s tým početným, hlučným
obyvateľstvom rybárov, námorníkov a ženičiek, ktoré nemajú inú spoločenskú miestnosť ako
ulicu. Poznal som ich mravy, ich čudný jazyk, ich veselosť a figliarstva, mohol som ich teda
opísať, a v Benátkach, ktoré sú iba na osem míľ od toho mesta, moje vzory dobre poznali. Hra
mala skvelý úspech a zakončila fašiangy.“ 95 Autor v tomto diele zobrazuje život drobného
ľudu; ich každodenné radosti, starosti a predovšetkým hádky. Ako skonštatoval Fido vo svojej
knihe, z plurálu slova baruffe (škriepky) môžeme usúdiť, že sa v komédii budú hádky
opakovať. V diele nie je veľa miesta pre komiku; v skutočnosti sa dielo podobá viac na
drámu, ktorá by sa v tom čase na talianskej scéne prejavila len ťažko. 96 Goldoni čerpal
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Le baruffe chiozzotte. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume II. Milano: Zenit Editrice 1969, s. 1043. (L'autore
a chi legge). „Il fondo del linguaggio di quella Città è Veneziano; ma la gente bassa principalmente ha de'
termini particolari, ed una maniera di pronunziare assai differente.“
93
GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 138.
94
Chiozza je nárečový výraz pre Chioggia.
95
GOLDONI, Carlo. Pamäti. Preložil Anton Vantuch. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1957, s. 138.
96
FIDO, Franco. Nuova guida a Goldoni. Torino: Giulio Einaudi, 1977 a 2000, s.45.
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inšpiráciu priamo z mesta: „Tieto škriepky sú medzi drobnými ľuďmi bežné, a prekvitajú
v Chiozze ešte viac ako inde; keďže zo šesťdesiattisíc obyvateľov toho mesta je päťdesiattisíc
chudobného a nízkeho pôvodu, väčšinou rybári, alebo námorníci.“ 97 Kontrast medzi
chudobnými obyvateľmi Chioggie a bohatými mešťanmi nám Goldoni predostrie cez slová
rybára padrona Toniho, keď od neho po príchode predavač rýb Vincenzo kúpi takmer všetky
ryby.
TONI

Kiežby sme tie ryby mohli predať všetky na brehu. Keď sa
dostaneme do rúk týchto kupcov nechcú nič dať; chcú všetko pre
seba. My, chudáci, ideme riskovať život do mora, a títo obchodníci
so zamatovou baretkou bohatnú na našej námahe. 98

Toni v týchto slovách vyjadruje všetku tú námahu, ktorú musel drobný ľud vynaložiť, risk
ktorému sa musel dennodenne vystavovať a povrchnosť pánov, ktorí svoju moc zneužívali.
Goldoni týmto výrokom karhá mešťanov obohacujúcich sa na úkor druhých.
Le baruffe chiozzotte, patrí ku komédiám, v ktorých je najdôležitejšie ľudské prostredie a nie
konkrétne miesto. V tejto komédií sa stretávame so spomínanými rybármi, ktorí na mori
riskovali životy, kým ich ženy na nich čakali doma. Hneď v začiatočných výstupoch môžeme
vidieť, ako boli ženy nervózne a nevedeli sa dočkať príchodu lode. Pasqua ich strach
vysvetľuje aj Titta Nanovi, ktorý sa chcel s Luciettou rozísť.
PASQUA

Teraz nie, Titta Nane, teraz nie, veď vás má tak rada! Tak, že keď
vás vidí odchádzať na more, ide na ňu úzkosť. Tak, že keď sa strhne
búrka, je skoro šialená; je kvôli vám vydesená. V noci sa budí, chodí
na balkón pozerať aké je počasie. Stratila pre vás hlavu, neobzerá sa
po iných očiach, len po tých vašich. 99
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Le baruffe chiozzotte. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume II. Milano: Zenit Editrice 1969, s. 1043. (L'autore
a chi legge). „Queste baruffe sono comuni fra il popolo minuto, e abbondano a Chiozza più che altrove; poiché
di sessanta mila abitanti di quel Paese ve ne sono almeno cinquanta mila di estrazione povera, e bassa, tutti per lo
più Pescatori o gente di marina.“
98
Le baruffe chiozzotte. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume II. Milano: Zenit Editrice 1969, s. 1057. „Magari
lo podessimo vende tutto a bordo el pesse, che lo venderia volentiera. Se andemo in man de sti bazarioti, no
i vuol dar ghente; i vuol tutto per lori. Nualtri, poverazzi, andemo a rischiare la vita in mare, e sti marcanti col
bareton de veludo i se fa ricchi co le nostre fadighe.“
99
Le baruffe chiozzotte. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume II. Milano: Zenit Editrice 1969, s. 1073. „Mo no,
Titte Nane, mo no, che la ve vol tanto ben! Che co la ve vede andar in mare, ghe vien l'angossa. Co vien suso dei
temporali, la xe mezza matta; la se stremisse per causa vostra. La se leva suso la notte, la va al balcon a vardar el
tempo. La ve xe persa drío, no la varda per altri occhi che per i vostri.“
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More je v komédií vyobrazené ako nebezpečné miesto, z ktorého sa nie vždy muži vrátia. Je
„neviditeľným“ prvkom komédie, ktorý ovplyvňuje dianie aj napriek tomu, že sa mu
nedostáva veľa priestoru.
Dej sa odohráva na troch rôznych miestach: na ulici medzi domami, pri kanáli a na súde.
Každé z týchto miest predstavuje niečo iné. Najčastejšie sa scény odohrávajú na otvorenom
priestranstve, medzi obydliami dvoch rodín rybárov padron Toniho a padron Fortunata. Ulica
z prvej scény je miestom práce, hádok, udobrení a tiež dvorenia medzi mladými zaľúbencami.
Okrem toho sa toto miesto dá považovať aj za „neutrálne územie“ pre stretnutia medzi
drobným ľudom a predstaviteľov benátskej justície. 100 Scéna pozdĺž kanála, ktorá zobrazuje
príchod mužov z rybačky do prístavu, pôsobí dojmom, akoby bola z iného sveta. Túto
scenériu, v ktorej vyniká more a príroda, nám Goldoni približuje v scénických poznámkach.
Tretím miestom, ktoré sa výrazne odlišuje od predchádzajúcich dvoch je miestnosť na súde
u pána kancelára. Toto miesto pôsobí veľmi kontrastne oproti domácemu prostrediu
obyvateľov, preto im naženie strach. Nervozita z autority a cudzieho prostredia súdu je pre
drobný ľud typická.
Zaujímavou postavou je asistent kancelára Isidoro z Benátok,101 ktorému počas neprítomnosti
kancelára pripadlo prešetrovanie prečinu. Je to mladý muž, ktorý má domácich rád. Pozná ich
vznetlivé povahy a vie, ako ich „skrotiť“. Keď sa mu podarí urovnať poslednú škriepku, tak
sa o uzmierení vyjadrí „(...) a nech trvá kým sa nepokazí!“ 102 Isidoro sa stáva istým
symbolickým spojením medzi vysokými a nízkymi vrstvami. Týmto spôsobom chcel Goldoni
taktiež

sprostredkovať

túto

komédiu

zaoberajúcu

sa

drobným

ľudom

svojmu

vysokopostaveného publiku. Isidorovi autor pridáva aj isté ľudské virtù e vizi (cnosti
a zlozyvky), aby jeho postava pôsobila presvedčivo. Nie je tajomstvom, že Isidoro má záľubu
v mladých dievčatách. Počas vypočúvania s ním Checca viditeľne koketuje a jemu sa
pozornosť páči.

VICENZO

Eh! Viem, že pán asistent má dobrý vkus, pán asistent.

ISIDORO

Čo narobíte? Pracuje sa; treba sa aj zabávať.

100

FIDO, Franco. Nuova guida a Goldoni. Torino: Giulio Einaudi, 1977 a 2000, s.167-168.
Zaujímosťou je, že Goldoni od januára 1728 do apríla 1729 takisto pôsobil ako „coadiutore aggiunto“, čiže
asistent kancelára v Chioggi pod velením Francesca Bonfadiniho, práve vymenovaného starostu Chioggie.
Isidoro sa tým pádom dá považovať za autobiografickú postavu.
102
Le baruffe chiozzotte. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume II. Milano: Zenit Editrice 1969. „(...) e che la dura
fin che la se rompe!”
101
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VICENZO

A páčia sa mu pláštiky, 103 pánovi asistentovi.

ISIDORO

No tak, treba aby som tam niekoho poslal. Ostaňte tu. Ak niekto
príde, povezte mu, že hneď sa vrátim. Povedzte ženám, aby sa prišli
dať preveriť, a nech sa neboja, veď som dobrý ku každému a so
ženami som ako marcipánový koláčik. 104

Ženské postavy sa jedna od druhej charakterovo veľmi nelíšia. Goldoni sa nesústredil na
vylíčenie povahy jednotlivých osôb. Všetky sú klebetné, urážlivé a žiarlivé. Predsa sa však
nedá povedať, že by dievčiny boli zápornými postavami. Ich impulzívnosť je daná
podmienkami života, spoločenskou vrstvou a prostredím, v ktorom žijú. Dievčiny sú tiež
pracovité a verné svojim mužom či snúbencom, na ktorých toľko čakali. Je evidentné, že
dievčiny si nemohli veľmi vyberať a nápadníkov si preto prísne strážili. Konflikty medzi nimi
náhle vznikajú, ale rýchlo aj zanikajú.
V diele vyniká aj obdivuhodná schopnosť Goldoniho meniť jazykový register a použiť
špecifický dialekt Chiozze absolútne prirodzene. Pomerne viditeľný je kontrast medzi
jazykom drobného ľudu Chioggie a benátčinou používanou Isidorom. V nasledujúcom
príklade vidíme ako to isté slovo „prisahať“ Checca povie „zurare“, kým Isidoro benátsky
„zurar“. 105
CHECCA

Oggio da zurare. (Musím prisahať.)

ISIDORO

No, adesso no avé più da zurar. (Nie, teraz už nemusíte prisahať.)

103

Pláštiky zvané ninzoletti sú biele pokrývky hlavy, ktoré nosia ženy v Chiozze. Vicenzo tým narážal na
Isidorovu záľubu v ženách.
104
Le baruffe chiozzotte. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume II. Milano: Zenit Editrice 1969, s. 1078.
VICENZO
Eh! Lo so che sió cogitore el xè de bon gusto, sió cogitore.
ISIDORO
Cossa voleu far? Se laora; bisogna anca devertirse.
VICENZO
E ghe piase i ninzoletti a sió cogitore.
ISIDORO
Orsù, bisogna che vada a spedir un omo. Stè qua. Se vien zente, disèghe che adesso torno.
Disèghe alle donne, che le vegna a esaminarse, che no le gh'abbia paura, che son bon con tutti,
e co le donne son una pasta de marzapan. (parte)
105

TRIFONE, Pietro. Lingua e dialetto in Goldoni, In limine, 11 (2015). [online]. [cit. 2019-11-13]. Dostupné z:
https://www.academia.edu/12421120/Lingua_e_dialetto_in_Goldoni_-_2015#.pdf
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Goldoni v predslove komédie Le baruffe chiozzotte porovnáva svoje komédie k francúzskym
Poissardes od Monsieura Vadé. Vraví, že istý francúzsky kritik sa o nich vyjadril nasledovne:
„Všetko to, čo je pravdivé má právo byť ocenené a všetko to, čo je oceňované má právo
rozosmiať“ 106 a Goldoni je toho názoru, že to platí aj pre jeho diela.

106

Le baruffe chiozzotte. In: Opere di Carlo Goldoni, Volume II. Milano: Zenit Editrice 1969, s. 1046. „Tutto
quello che è vero ha il diritto di piacere e tutto quello ch'è piacevole ha il diritto di far ridere.“
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Porovnanie komédii

Okrem toho, že všetky štyri analyzované komédie prirodzene patria do komédii prostredia,
majú aj iné spoločné rysy či odlišnosti. Už v názve každej z nich je naznačené prostredie,
alebo miesto, kde sa komédie odohrávajú. Le baruffe chiozzotte ako jediné jemne prezrádzajú
aj zápletku. Je to taktiež jediná z týchto komédii, ktorá sa neodohráva v Benátkach, ale
v Chioggii.
Z hľadiska spoločenských vrstiev môžeme posúdiť, že v prípade Le baruffe chiozzotte a Il
campiello ide o tzv. commedie popolari, čiže ľudové komédie. Ich postavami sú prevažne
chudobní, pracujúci ľudia. V prípade La casa nova a La bottega del caffè patria hlavné
postavy k strednej vrstve mešťanov, čo dokazuje aj fakt, že si môžu dovoliť slúžku (v prípade
Anzoletta a Meneghiny), alebo zamestnanca (Ridolfov čašník Trappola). V posledných dvoch
komédiách nachádzame aj príslušníkov aristokracie ako je cavalier servente pani Cecilie či
Don Marzio.
Komédie sú situované prevažne na otvorených priestranstvách, kým dej La casa nova, sa ako
jediný odohráva čisto vo vnútri domu. V komédii La bottega del caffè sa dej odohráva
striedavo v rôznych budovách na námestí.
Najčastejšia téma, ktorá všetky tieto komédie spája, je manželstvo. V Il campiello a v Le
baruffe chiozzotte je sobáš dokonca hlavnou témou. Dcéry malomešťanov sa vydávali veľmi
skoro, preto sa každá ponáhľala a vznikali kvôli tomu konflikty. V komédii La casa nova
Goldoni líči čo prináša „zle uzavreté manželstvo“ a v La bottega del caffè vidieť zase trápenie
manželiek, pokiaľ muž zabudne na svoje povinnosti. Spoločným rysom týchto komédií je tiež
fakt, že ani jedna nemá hlavnú postavu a všetky sa odohrávajú počas karnevalového obdobia.
Čo sa týka jazyka, La bottega del caffè je jedinou z týchto komédii, ktorá je písaná
v toskánčine i napriek tomu, že sa odohráva v Benátkach. Le baruffe chiozzotte sa zase od
zvyšných komédií odlišujú dialektom Chiozze.
A na záver môžeme usúdiť, že Goldoni v komédiách La bottega del caffè a La casa nova
svojim spôsobom karhá mešťanov, ale zároveň im dáva druhú šancu. Preto by sa dalo
povedať, že majú aj istý „výchovný charakter“.
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Záver

V tejto bakalárskej práci sme skúmali, ako nám už názov napovedá, komédie prostredia,
ktorým sa v 18. storočí venoval taliansky dramatik Carlo Goldoni. Tento dramatický útvar
stavia do popredia fyzické a sociálne prostredie komédie, kým postavy a zápletka ostávajú
druhoradé. Prostredie je v dielach výsledkom spoločensko-historického kontextu, v ktorom sú
postavy umiestnené. Goldoniho schopnosť sledovať a následne spracovať každodennosť
rôznych spoločenských vrstiev je naozaj pozoruhodná. V komédiách je realisticky zobrazené
typické prostredie, v ktorom sa mešťania zdržiavajú, či už ide vonkajšie prostredie, alebo
uzavreté budovy. Diváci môžu vďaka Goldonimu sledovať ulice Benátok a Chioggie, ktoré sa
dostávajú na javisko vo svojej nefalšovanej podobe. Ľud je zobrazený pri svojich
každodenných činnostiach ako sú práca, zábava a predovšetkým sociálne interakcie, ktoré sú
publiku predstavené formou autentických a živých dialógov. Väčšina komédií prostredia je
písaná jazykom mesta, v ktorom sa dej odohráva, pretože dialekt umocňuje atmosféru,
zdôrazňuje prostredie a taktiež spoločenskú vrstvu účastníkov debaty. Taliansky jazyk, alebo
skôr toskánčina, bol Goldonim použitý len v komédii La bottega del caffè, a to čisto
z praktického hľadiska, aby mohla komédia osloviť divákov aj za hranicami Benátok. V dobe
vzniku týchto komédií bola Benátska republika vystavená mnohým spoločenským
a politickým zmenám, ktoré spôsobovali čoraz väčší úpadok šľachty a vzostup mešťanov.
Goldoni tieto zmeny pociťoval a dokázal ich bravúrne spracovať. Prostredníctvom divadla sa
staval na stranu mešťanov, či drobného ľudu, ktorých rozum, spontánnosť a šikovnosť
obdivoval. Táto spoločenská vrstva sa preto stáva hlavným účastníkom komédií prostredia.
Druhou spoločenskou vrstvou, s ktorou sa stretávame je aristokracia, ktorá býva často
zosmiešňovaná a prísne karhaná za svoje nedostatky. Z množstva kritiky a vyhrážok, ktoré
autor dostal107 je zrejmé, že nikto sa pred ním na niečo podobné neodvážil. Okrem slávnej
reformy commedie dell'arte sa teda Goldoni ukazuje inovátorom aj v iných sférach. Vo
svojich dielach spájal teatro (divadlo) a mondo (svet) spôsobom, akým to nijaký iný dramatik
na území Talianska nedokázal. Komédie prostredia boli jednou z najvydarenejších foriem
tohto spojenia, preto sa im dostalo veľkého uznania a ich sláva pretrváva dodnes. Stačí si
uvedomiť, že mnohé z Goldoniho najznámejších komédií, patria práve do „kategórie“
komédií prostredia.

Na ich úspechu sa nepochybne podieľa univerzálnosť postáv, stále

aktuálne témy, či typické benátske prostredie. Autor nám prostredníctvom svojich diel ponúka
107

Goldoni v Pamätiach píše o tom, ako po predstavení komédie La bottega del caffè dostal výhražné listy od
človeka, ktorý sa v postave Dona Marzia videl natoľko, že si myslel, že sa ním Goldoni potajomky inšpiroval.
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zaujímavý pohľad na život rôznych spoločenských vrstiev v 18. storočí na území Talianska.
Publikum Goldoniho komédie prostredia oceňuje aj v dnešnej dobe, a to nielen v talianskych
divadlách. Dôkazom je fakt, že Škriepky v Chiozze (pod názvom Čertice) môžeme nájsť aj
v repertoári Slovenského národného divadla.
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Riassunto

„Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non sa leggere“ (Carlo Goldoni)
L’obiettivo di questa tesi di laurea è quello di fornire un’analisi approffondita delle
commedie d'ambiente di Carlo Goldoni, celeberrimo commediografo italiano del settecento.
Carlo Goldoni nacque a Venezia nel 1707 da una famiglia medio borghese. Nella sua
gioventù viaggiò molto e studiò in svariate città italiane; ma con poco interesse verso gli studi
che il padre gli imponeva, mentre era molto affascinato dall'arte drammatica. Alla morte del
padre, per necessità, divenne comunque avvocato. Il teatro era sempre e comunque nei suoi
pensieri e quando conobbe il capocomico Giuseppe Imer, lo seguì a Venezia al teatro San
Samuele. Qui compose le sue prime opere, tra le quali Momolo Cortesan, e già da questa
commedia si cominciano a intravedere le caratteristiche della riforma del Goldoni. La prima
commedia interamente scritta fu La donna di garbo. Più tardi conobbe il capocomico
Girolamo Medebach, e firmò un contratto per il teatro San Angelo di Venezia. Durante la sua
permanenza scrisse innumerevoli commedie, tra le quali le sue famose commedie di carattere
e d'ambiente. Molte furono di gran successo, ma non mancarono le prime critiche, soprattutto
quando scrisse La vedova scaltra. Di questo periodo molto florido di commedie, da ricordare
La Locandiera, che viene considerata un capolavoro di Goldoni e La bottega del caffè, da noi
analizzata. Passò poi al teatro San Luca e qui mise sul palco altrettante commedie di grande
rilevanza, come ad esempio I rusteghi, Il campiello, La casa nova e nell´anno 1762 Le
baruffe chiozzotte. La sua riforma del teatro era già al culmine: l'abbandono della maschera, il
fornire agli interpreti il copione, anche il sbeffeggiare l'aristocrazia, mentre del popolo aveva
una certa ammirazione, per il buon senso, e la capacità di sapersi districare nella vita
quotidiana. Nel 1762 accettò l'invito della “Comédie italienne” di Parigi, ma qui incontrò
molte difficoltà, perché la commedia goldoniana non fu in parte accettata e compresa. Dopo
due anni il Goldoni abbandonò il ruolo di dirigente del teatro per l'insegnamento della lingua
italiana presso la corte reale. Negli anni 1784-1787 si dedica alla stesura della sua
autobiografia Mémories, la sua ultima opera. La rivoluzione francese, i problemi di salute, la
nostalgia di Venezia, gli fecero trascorrere gli ultimi anni della sua vita in povertà e nella
tristezza, fino alla sua morte nel 1793.
La parte succesiva è dedicata alle caratteristiche generali delle commedie d'ambiente di Carlo
Goldoni, presentate sulla scena negli anni tra il 1750 ed il 1762. Le commedie d'ambiente
pongono in primo piano l'ambiente sociale e fisico in cui la trama si sviluppa. I personaggi
non sono particolarmente marcati e vengono in secondo ordine rispetto all'ambientazione
59

della vicenda, a differenza delle commedie di carattere, nelle quali i personaggi hanno un
ruolo principale. La piazza, la calle, il campiello, con le proprie botteghe, case e balconi
hanno una importanza fondamentale nelle opere. Inoltre, è necessiario ricordare anche la
funzione della lingua veneziana, spesso usata dal Goldoni.
Nella presente tesi sono state esaminate quattro commedie d'ambiente di maggior rilievo.
La prima di queste commedie è La bottega del caffè, opera che racconta gli avvenimenti
svoltisi in una piazza di Venezia, tra la caffetteria, la bisca, e una casa. Eugenio, è un
mercante di stoffe che spende tutti i suoi risparmi giocando a carte, mentre il proprietario
della bottega del caffè, Ridolfo, è un brav'uomo che vuole aiutarlo a riprendere la buona
strada. A pettegolare e a combinare guai ci pensa Don Marzio, personaggio negativo, che alla
fine è costretto ad abbandonare la città.
La tesi continua con Il campiello, commedia popolare che narra le vicende del popolo minuto
di Venezia. Amore e litigi sono i temi principali di questa commedia, nella quale l'ambiente
sociale della città viene rispecchiato nei dialoghi dei personaggi. Le tre fanciulle; Lucietta,
Gnese e Gasparina vogliono maritarsi, ma la gelosia provoca molti battibecchi. Anche qui
ritroviamo una figura nobile, il cavaliere che si è recato a Venezia in occasione del carnevale.
Alla fine tutto si risolve ed il campiello diventa il luogo di un doppio matrimonio.
La terza commedia, dal titolo La casa nova, è una opera in veneziano ispirata da un trasloco.
La coppia di sposini, Cecilia e Anzoletto, si presenta incapace di sostenere le spese che
comporta la nuova sistemazione, più grande e più costosa di quella precedente. La loro
irresponsabiltà finisce per portarli alla rovina, e li costringe a chiedere aiuto allo zio
Cristofolo, che simbolizza la vecchia generazione, onesta e laboriosa. La vicenda si svolge fra
le mura della nuova casa e del piano di sopra, abitato dalle vicine di casa, anche loro presenti
nella commedia.
L'ultima delle commedie analizzate si intitola Le baruffe chiozzotte, nella quale possiamo
assistere alle faccende dei pescatori di Chioggia, le loro mogli e le figlie. La commedia è
caratterizzata da molti litigi che si svolgono nelle strade di Chioggia, tra le case dei
personaggi. Conflitti amorosi e vere e proprie baruffe, che grazie all'aiuto del coadiutore del
Cancelliere Criminale, Isidoro, terminano felicemente con tre matrimoni. Tutto questo
avviene sullo sfondo di una città fatta da gente povera e dalla borghesia che si arricchisce con
le loro fatiche.
La tesi termina con un confronto delle quattro commedie e con qualche commento
sull'innovazione che portarono nel 18. secolo. Una piccola parte è dedicata anche all'attualità
di queste commedie al giorno d'oggi.
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