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Goldoni-pisarz postępowy 

Urodzony w r. 1707 w rodzinie weneckiego lekarza, Carlo Goldoni, 
zanim rozpoczął właściwą działalność komediopisarską, w ciągu 40 lat 
poznawał życie swego rodzinnego kraju i problemy swej burzliwej epoki. 
Poznawał je - wędrując po Włoszech i, pod ustawiczną groźbą nędzy, 
próbując rozmaitych zawodów: spostbił się do stanu duchownego; uczył 
się medycyny aby wstąpić w ślady ojca-lekarza; studiował prawo; peł
nił funkcje urzędnika sądowego i kierownika opery; zaprawiał się 
w sztuce dyplomatycznej sprawując przez pewien czas godność konsula 
Genui w Wenecji; parał się adwokaturą w Pizie i w tej dziedzinie 
zdobył szacowne stanowisko; co więcej - w tym okresie popisywał się 
nawet na polu teatralnym pisząc i wystawiając na scenach wędrownych 
teatrów szereg karnawałowych intermedii, scenek rodzajowych, drama
tów muzycznych i tragikomedii. Ale te utwory (około 30), pierwociny 
terminatorskie, aczkolwiek oswoiły Goldoniego ze sceną i wzbogaciły go 
w doświadczenie dramatopisarskie, nie mają prawie żadnej wartości. 

Właściwa twórczość Goldoniego - twórczość odnowiciela i refor
matora teatru włoskiego - rozpoczęła się w i·. 1748, gdy za namową 
aktora Cezarego d'Arbes i kierownika zespołu Medebacha pisze swą 
„Sprytną wdówkę". Wtedy rzuca adwokaturę i wraca do rodzinnej We
necji, aby tutaj, w roli dostawcy teatru Sant' Angelo pod dyrekcją tegoż 
Medebacha, zainaugurować najświetniejszy i najpłodniejszy okres swej 
pracy komediopisarskiej. W tym okresie (1748-1762) napisał i wysta
wił Goldoni przeszło 150 utworów, z których większość obiegła wszystkie 
sceny włoskie i przekroczyła granice półwyspu docierając do wszystkich 
krajów Europy i zyskując mu sławę nie tylko jednego z nacelniejszych, 
ale i jednego z najbardziej postępowych pisarzy ówczesnej epoki. 

Przed Goldonim teatr włoski, ściślej mówiąc komedia włoska ugrzę
zła i skostniała w szablonowych formach tak zwanej commedii dell' arte 
czyli komedii improwizowanej. Zrodzony z natchnienia ludu włoskiego 
jako żywiołowa reakcja przeciw dworskiej komedii „uczonej" i miste
riom religijnym, rodzaj ten odegrał ogromną i niewątpliwie postępową 
rolę w rozwoju teatru europejskiego. Ale z biegiem lat commedia dell' arte, 
dopuszczona w obręb oficjalnego teatru dworskiego i widowisk kościel
nych, utraciła swój wigor ludowy, swój ładunek zdrowej satyry wymie
rzonej w normy obyczajowości feudalnej; - w okresie debiutów Goldo
niego commedia dell' arte była już rodzajem całkowicie zwyrodniałym, 
zastygłym w sztywnych konwencjach, martwych regułach, bezmyślnych 
błazeńskich chwytach i trickach. Goldoni odnowił i zreformował komedię 
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włoską, wypełniając jej pusty scenariusz stałym, pisanym tekstem lite
rackim, wyposażając jej sztampowe typki w żywe, zaczerpnięte z życia 
charaktery ludzkie, przenosząc jej akcję w społeczną rzeczywistość i hi'
atoryczny czas osiemnastowiecznej Wenecji - słowem wlewając w nią 
realistyczną treść o wyraźnych akcentach społecznych. 

Zamknięty wprawdzie w widnokręgu klasy mieszczańskiej, Goldoni 
był jednak w szczytowym okresie swej twórczości pisarzem postępowym, 
pisarzem walczącym, zaludnił bowiem scenę włoską przedstawicielami 
ludu, postaciami sympatycznych rybaków, gondolierów., rzemieślników 
i drobnomieszczan mówiących gwarą wenecką; wyszydzał, coprawda 
w sposób umiarkowany i niezłośliwy, zgrzybiałą arystokrację kupiecką, 
finansistów i lichwiarzy, cynicznych libertynów i utracjuszów; podważał 
przesądy „urodzenia i krwi"; walczył w obronie równości płci; ukazywał 
umysłową i moralną wyższość mieszczaństwa nad szlachtą i ludu nad 
mieszczaństwem. Czynił to wszystko wiedziony raczej instynktem reali
sty niż dojrzałą świadomością bojownika społecznego - jednakże obiek
tywna wymowa teatru Goldoniego w najlepszych jego osiągnięciach jest 
wympwą sztuki postępowej. 

„Sługa dwóch panów" należy właśnie do najlepszych osiągnięć Gol
doniego. Napisał go wprawdzie dla jednej roli - Truffaldino, na zamó
wienie znakomitego aktora włoskiego Antonia Sacchi, niemniej jednak 
sługa Truffaldino i jego oblubienica, pokojówka Blandina, tchną swoistym 
i typowym wyrazem ludu włoskiego, który jest właściwym bohaterem 
tej sztuki. Prostoduszny, zacny na swój sposób i uczciwy, pełen werwy 
i optymizmu, Truffaldino, jeśli popełnia szelmostwa, to pod naciskiem 
warunków społecznych, w jakich wypadło mu żyć i walczyć o byt. Mo
ralnie góruje nad swymi panami, i1wikranymi w szalbierstwa finansowe 
i targi małżeńskie, i ośmiesza ich czyniąc jedynie to, co mu dyktuje 
jego ludowy spryt i plebejski zmysł samoobrony. Oczywiście, daleko 
mu jeszcze do świadomego demokraty, buntownika i wroga społeczeń
stwa feudalnego, jakim będzie Figaro, ale nie ulega wątpliwości, że Truf 
faldino jest przodkiem b<lhatera Beaumarchais. W postaci „sługi dwóch 
panów" dochodzi na razie nieśmiało do głosu t a warstwa, która w pięe-

. dziesiąt lat później, po inwazji napoleońskiej, stanie się świadomym 
swego powołania klasowego nowym · mieszczaństwem włoskim, klasą, 
która w połowie następnego stulecia odegra wybitną rolę w dziele naro
dowego zjednoczenia Włoch. 
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