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Goldoni - pisarz niebezpieczny 
O działalności literackiej i teatralnej autora „Awantur w Chioggi" wiele 

mówili jego współcześni a w rozmowach tych często i gęsto padały słowa 
potępienia i najwyższego oburzenia. Znaczna część aktorów i pisarzy wło
skich działających w drugiej połowie XVIII stulecia patrzyła na Goldo
niego jak na niebezpiecznego rozbijacza podstawowych prawideł sztuki 
i dobrego smaku, a z opinią tą solidaryzowało się wytworne towarzystwo 
owego czasu. Opozycja była tak silna i nieustępliwa, że po kilkunastu 
latach nieustannej walki skłoniła wreszcie Goldoniego do porzucenia ro
dzinnej Wenecji i osiedlenia się w Paryżu. Przeciwnicy jego napawać się 
mogli przeświadczeniem, że burzyciel reguł i dobrych obyczajów teatru 
został pokonany. 

Tymczasem dziś, po dwustu latach od tych gorących polemik, sztuki 
Goldoniego grywane są z niesłabnącym powodzeniem podczas gdy o utwo
rcich, które mu za wzór stawiano pamiętają tylko historycy teatru. Hi
storia dowiodła, że Goldoni miał rację i jest to dla nas tak oczywiste, 
że często nie możemy zrozumieć czemu autor tak pogodnych jak „Awan
tury w Chioggi" komedii zciągnąl na swoją głowę gromy potępienia nie 
za co innego jak właśnie za literacką i teatralną działalność. A przecież 
tak właśnie było, przecież w ogniu owych sporów sprzed lat dwustu 
jeden obóz widział w Goldonim grożnego dla istniejącego porządku wi
chrzyciela, drugi podnosił go do rangi szermierza postępu i demokracji. 
A może ten cały spór o Goldoniego zawdzięcza swe rozmiary jedynie 
gorącemu temperamentowi Włochów, może był on bardziej głośny ruz 
na to zasługuje sam jego przedmiot czy ofiara? Warto przypomnieć so
bie jak to naprawdę było. 

Jedno jest niew::itpliwe: od początków swej pracy dla teatru Goldoni 
istotnie dążył - sam stwierdza to wyraźnie w swych pamiętnikach -
do zreformowania tzw. komedii masek (commedia dell arte) . Ten rodzaj 
widowiska teatralnego miał wówczas za sobą dwuchsetletnią tradycję 

i niepodzielnie panował na scenie włoskiego teatru ludowego. Komedia 
masek charakteryzowała się przedewszystkim tym, że przedstawienia od
bywały się bez ściśle opracowanego tekstu sztuki; aktorom wystarczały 
O!:Ólne tylko wskazówki dotyczące ich udziału w rozwoju intrygi a praca 
ich opierała się przedewszystkim na improwizacji. Nie znaczy to jednak, 
że aktor komedii masek posiadać musiał tak znakomite kwalifikacje za
wodowe, które pozwoliłyby• mu tworzyć coraz to nowe, odmienne postaci 

• 

sceniczne w oparciu o skąpe i szkicowe wskazówki scenariusza sztuki. 
Komedia masek opierała się na ograniczonej ilości postaci uformowanych 
długoletnią tradycją. W XVIII wieku we Włoszech działało wiele trup 
aktorskich komedii masek i każda z nich dawała rocznie wiele nowych 
przedstawień, na każdym jednak przedstawieniu widz oglądał znane so
bie doskonale postacie czy maski: Arlekina. Colombiny, Poliszynela czy 
Doktora których charakter. dążenia, zawód a nawet powierzchowność 
były raz na zawsze określone. Colombina zawsze była zalotna, i prze
wrotna. Doktór zawsze mądrzył się i łasił na zyski lub poczęstunek, Po
liszynel zawsze knuł bardzo zawiłe intrygi, które Arlekin zawsze umiał 
przejrzeć i wykorzystać dla swoich celów. Jednym słowem przedstawienia 
komedii masek różniły się jedynie przebiegiem scenicznej intrygi i szcze
gółami rozwinięcia poszczególnych postaci. Rzecz jasna, że w tych wa
runkach zasada improwizacji w pracy aktora nie była szczególnie trudna 
skoro aktor od lat kreował tą samą postać. 

Kiedy Goldoni wystąpił z ż:ldaniem by aktor komedii odrzucił impro
wizację a oparł swą pracę o dokładnie przez literata napisany tekst roli -
wśród wychowanych na obyczajach komedii masek aktorów zawrzało 

oburzenie. Wymagania wierności wobec tekstu autora wydawało się 

mistrzom komedii masek zniewagą a uległość tym wymaganiom była 

dla nich jednoznaczna z zaprzepaszczeniem najwyższych wartości sztuki 
aktorskiej, z zupełnym upadkiem aktorskiego rzemiosła . Nie trudno 
zresztą zrozumieć te opory; wiemy jak ciężko przychodzi ludziom zmie
niać metody pracy, trudno jednak pojąć dlaczego reforma teatralna Gol
doniego spotkała się z oporem nietylko wśród aktorów, dlaczego przeciw 
niej wystąpiło wielu pisarzy i znaczną część wytwornego towarzystwa. 
Tych ludzi nie obchodziły chyba sprawy aktorskiego „warsztatu". 

Rzeczywiście , nie o metodę pracy aktorskiej chodziło pisarzom i „to
warzystwu", bo też nie na zagadnieniu metod pracy kończyły się pro
pozycje jakie Goldoni wysuwał wobec teatru i jakim dawał wyraz 
w swoich utworach scenicznych. Odrzucał on nie tylko zasadę impro
wizacji aktorskiej w komedii, w sztukach jego było coraz mniej miejsca 
dla Arlekinów, Colombin czy Poliszyneli; w takich, naprzykład, „Awan
turach w Chioggi" śladów tych tradycji scenicznych prawie niema. Co
raz wyrażniej natomiast wprowadzał Goldoni na scenę konkretne, ludzkie 
postacie; sztuki jego coraz wierniej dawały odbicie współczesnych sto
sunków społecznych. To było już reformatorstwo, którego zakres sięgał 
daleko za zagadnienia techniki pracy teatru, to było reformatorstwo w za
kresie treści. coś w rodzaju rewolucji i to nie tylko literackiej rewolucji. 

Nowatorstwo Goldoniego w dziedzinie literackiej staje się szczególnie 
wyraźne od roku i748, kiedy to z komedii jego prawie zupełnie znikają 
tradycyjne postacie komedii masek. Przypomnieć należy, że dobre oby
czaje artystyczne panujące w tym czasie we Włoszech nie dopuszczały 
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aby szanujący się - to znaczy: zabiegający o uznanie wyższych sfer 
społecznych - autor dramatyczny wprowadzał do swych sztuk postacje 
i tematy zaczerpnięte ze współczesnego życia. Wielu było wówczas we 
Włoszech autorów dramatycznych, wielu powstawało tragedii, librett 
operowych czy komedii. wszystkie one jednak pokazywały bohaterów, 
którzy albo żyli w jakiejś zamierzchłej przeszłości , albo byli mieszkań
cami jakiś odległych, egzotycznych krajów, albo wręcz wymykali się 

historycznym i geograficznym określeniom jako, że lokOMTano ich w ba
śniowych wymiarach. Wszyscy oni jednak mieli jedną wspólną cechę -
z życiem współczesnym nie łączyło ich nic. Takiej sztuki potrzebowało 
ówczesne towarzystwo jako że i ono samo niewiele wspólnego miało 
i życiem narodu pasożytując na jego pracy. Wymagania te uznawali 
ówcześni autorzy, lecz Goldoni odrzucił je całkowicie idąc za wzorem 
Moliera. Nic dziwnego, że w oczach schlebiających salonom pisarzy GQl
doni ściśle wiążący swą twórczość z życiem uchodził za nieokrzesanego 
ordynusa. Fakt, że ów nieokrzesany ordynus zdobywał sobie uznanie 
i poklask czynił go nietylko godnym pogardy ale i niebezpiecznym, mimo, 
że jego zwolennicy rekrutowali się w lwiej części spośród uboższego 

mieszczaństwa i ludu. Tak więc, obok rutyniarzy z trup komedii masek. 
przeciwko Goldoniemu występowali i pisarze obsługujący wyższe sfery 
towarzystwa - sojusz ów połączył grupy ludzi, którzy doniedawna nic 
wspólnego z sobą nie mieli , co więcej - pogardzali sobą serdecznie. 

Dlaczego jednak owa niecodzienna koalicja ludowych komediantów 
z salonowymi autorami zdobyła sobie poparcie „towarzystwa"? Czemu 
to owa właśnie wytworna socjeta sprzymierzyła się z bolońskimi pro
fesorami w trosce o los komedii masek, któr<1 niedawno jeszcze trakto
wała jako niewybredne widowisko godne ciemnego motłochu? Stało się 
tak dlatego, że sztuki GQldoniego czerpiąc swe treści z współczesnego 
życia, niosły także wyraźną tendencję społeczną ukrytą pod niewinnym 
tokiem scenicznej intrygi. 

Tak się jakoś składało, że w każdej prawie komedii GQldoniego szlach
cic, bogaty patrycjusz czy wreszcie inny reprezentant klas rządzących 
wyprowadzany bywał w pole przez ubogiego mieszczanina czy nawet -
jak w „Awanturach" - rybaka. Nie omijał też GQldoni żadnej okazji 
by wyśmiać, wyszydzić pychę. sobkostwo i pasożytnictwo przedstawi
cieli wyższych sfer w swoich komediach . 

Te akcenty znakomicie podchwytywała ludowa - to znaczy: przewa
żająca część widowni weneckich teatrów z radością i satysfakcją okla
skując swoich reprezentantów na scenie wówczas gdy tryumfowali oni 
nad scenicznymi przedstawicielami możnych tego świata. To już było 

nie tylko nieprzyjemne ale i niebezpieczne dla owych możnych, to już 
ciyniło z Goldoniego CQŚ w rodzaju wichrzyciela a co inteligentniejszym 
członkom „towarzystwa" kazało tęsknić do tych czasów w których z lu-

dowej sceny padały jedynie słowa Arlekinów, Doktorów i Colombin -
postaci nic wspólnego nie mających z życiem współczesnym. Przecież 

odrywanie uwagi „pospólstwa" od spraw bieżących życia było niezmier
nie potrzebne wenecjańskiemu patrycjatowi, żle bowiem działo się wów
czas w tym świetnym ongiś państwie i niewielki nawet wstrząs obalić 
mógł zmurszały gmach arystokratycznej republiki. „Unikać wszelkich 
wstrząsów, trwać w spokoju" - taka była zasada polityki wenecJan
skiej w tym okre:;;ie, nawet takie „wstrząsy" , którym impuls mogła dać 
komedia były niebezpieczne. 

Tak więc - jak widzimy - przeciwników GQldoniego pobudzał do 
walki z nim nie tylko gorący temperament, mieli oni istotne przyczyny 
by życzyć sobie zagłuszenia działalności tego człowieka. Mimo, że sam 
Goldoni nie myślał nawe t o jakiejkolwiek politycznej funkcji swych 
sztuk a jedyną jego ambicją była literacka i teatralna praca, przecież 
skutki jego teatralnej reformy nie kończyły się na teatrze. Inaczej być 
zresztą nie mogło. W tej skostniałej w konwencjonaliżmie i oderwanej 
od życia epoce w historii literatury włoskie.i każda oparta o realityczną 
metodę twórczość pisarska musiała wyrosn,ic do rozmiarów wydarzenia 
o społecznej doniosłości, musiała przeciwstawiać się istniejącemu stanowi 
rzeczy i budzić postępowe echa. Oto dlaczego w historii narodu wło
skiego Goldoni, autor pogodnych komedii zajmuje pozycję podobną do 
tej jaka w dziejach narodu francuskiego przypa d a pełnym sarkazmu 
i krytycznej pasji filozofom oświecenia, ideowym pogrom com feudalizmu. 

Edward Szuster 
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