






CARLO GOLDONI 
(1707-1793) 

yn weneckiego lekarza, prawnik z zawodu. 
Pisać dla teatru zaczął we wczesnej mło

dości. Był typowym przedstawicielem epoki 
Oświecenia. Odrzucał sztuczności komedii 
dell'arte dążąc do uproszczenia nadmiernie 
zawikłanej intrygi, stonowania błazenad 

i trywialności. Improwizację zastąpił gotowym tekstem, 
wyeliminował maski używane dotąd przez aktorów. 

Wnikliwy obserwator wprowadził na scenę po mi
strzowsku oddane obrazy weneckiej rzeczywistości miesz
czańskiej z jej wadami i śmiesznostkami, z odwieczną 
komedią miłości. Niezmiernie płodny i pracowity, jest 
Goldoni autorem około 150 sztuk. Swe poglądy na sztu
kę zawarł w komedii z 1750 r. Teatr komiczny i w obszer
nych Pamiętnikach pisanych pod koniec życia. Do naj
bardziej znanych jego utworów należą: Sługa dwóch pa
nów (1748) Wenecka kawiarenka (1750) Mirandolina (1753) 
Gbury (1760), Bliźniaki z Wenecji, Mądra żona, Osobli
we zdarzenie, Sprytna wdówka. W 1762 r. znużony walką 
z przeciwnikami wyjeżdża do Paryża, gdzie w wieku 86 lat 
umiera. 

• 
* * 

W Polsce pierwsza komedia Goldoniego Mecenas po
czciwy ukazała się w Warszawie, za życia autora 
w 1779 r. w tłumaczeniu Franciszka Dmochowskiego. 
Tłumaczyli Goldoniego także: W. Bogusławski, F. Bo

homolec, A. Żółkowski, T. Trzciński, E. Boye, Z. Jachi
mecka. 

* 
* * 

Prapremiera komedii Carlo Goldoniego Sługa dwóch 
panów (U servitore di due padroni) odbyła się w 1745 r. 
w Wenecji. Prapremiera polska w 1797 r. we Lwowie. 
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MIECZYSŁAW BRAHMER 

CARLO GOLDONI 

• 

rzyjść na świat w osiemnastowiecznej We
necji, pośród śpiewnego zgiełku karnawa
łowych masek, to - zdawałoby się - dla 
pisarza omen jak najbardziej jednoznaczny. 
W metrykach parafialnych zapisano ów 
dzień: 25 lutego 1707. A jednak minąć mia

ło lat czterdzieści, zanim Goldoni zdecydowanie i już 
nieodwołalnie wszedł na przeznaczoną mu drogę. Teatr 
wprawdzie wabić począł go wcześnie i na próżno przed 
schodzeniem na manowce ostrzegali nieuważnego ucznia 
ojcowie dominikanie w Rimini, spod których opieki 
zbuntowany chłopiec czmychnął na łódź komediantów 
wędrujących wzdłuż wybrzeży Adriatyku. Po zapowie
dzi tak obiecującej i później raz po raz ulegał pokusom 
Melpomeny, która łaskawie przyjmowała pierwsze jego 
próby dramatyczne. Lecz długo rozstawał się z myślą 
o statecznym dobrobycie mieszczańskim i nie zamierzał 
marnować uprawnień adwokata, którego tytuł , zgodnie 
z wszelkimi przepisami, zdobył po nieco kapryśnych stu
diach na starym uniwersytecie padewskim. I dopiero 
w roku 1748 nalegania ludzi teatru, recytujących tę rolę 
z przekonaniem, skłoniły go do zamknięcia kodeksów 
i związania się na stałe z trupą Medebacha, której zo
bowiązał się dostarczać dziesięć sztuk w ciągu sezonu. 

Wspomina Goldoni, jak boleśnie to odczuł w młodości , 
gdy w zbiorze arcydzieł dramatu światowego na próżno 
szukał jakiegoś utworu literatury rodzimej. Wielkim 
i powszechnie uznanym klasykom teatru Włosi długo 
nie mogli przeciwstawić nazwisk choćby zbliżonej mia
ry; nie potrafili wskazać pisarzy znakomitych, którzy by 
nie tylko przygodnie - jak Machiavelli - dali znać 
o sobie w tej dziedzinie utworami artystycznie wybit
nymi. Dopiero w wieku XVIII do tego pierwszego rzędu 
wysuną się trzej przedstawiciele różnych rodzajów dra
matycznych: mistrz muzycznego „melodramatu" - Me
tastasio, komediopisarz Goldoni i poeta - tragik Al
fieri. Goldoni nie tylko miał ambicję zyskania dla Włoch 
pocześniejszego miejsca w literaturze dramatycznej na
rodów przodujących - podejmuje on wysiłek zasadni
czej reformy w życiu teatralnym swego kraju. Ta jego 
działalność, w której sam autor skłonny był widzieć 
istotne swoje powołanie, nabiera właściwego wyrazu do
piero w ścisłym powiązaniu z prądami, jakie wyznacza
ły kierunek pierwszej fazy włoskiego Oświecenia. Walka 
z pustą frazeologią schyłkowego baroku, szukanie dróg 
zbliżenia się do klasycznej prostoty, chęć przywrócenia 
literaturze utraconej powagi moralnej, troska o formę 
uleczoną z obrzmień złego smaku i zdolną oddać różno
rodną rzeczywistość, w której kształtują się nowe po
trzeby i wyłaniają zarysy odmiennej przyszłości - ten 
nurt coraz szerszy i zyskujący na sile stwarza warunki 

MARCE LLO M ORETTI JAKO ARL EKIN W „SŁUDZE 
DWOCH PAN 0W" GOLDO NI EGO, W SŁYNNYM 

PRZEDSTA WIENIU G. S T R EHLERA 



sprzyJaJące również domaganiu się i powstaniu „dobrej 
komedii". W atmosferze tej rozwija się zarazem upodo
banie do uważnej i chwytającej charakterystyczny szcze
gół obserwacji, do drobnych scen, w których człowiek 
i środowisko dopełniają się i tłumaczą wzajemnie, a ka
rykatura, nie wyrzekając się pogodnego uśmiechu, przydaje 
wyrazistości malowniczym epizodom. 

(„ .) Założenia tej poetyki nic uderzaj~ orygi:1alnością gło 
szonych zasad czy też ich uj ęcia: zamykają się w haśle 
wierności „naturze" i przyjQciu moralnego celu sztuki. 
Pełniejszej treści, a nawet zabarwienia nowatorskiego 
nabierają one dopiero jako wytwór określonego momen
tu historycznego, jako jeden z postulatów odnowy kul
tury artystycznej Włoch osiemnastowiecznych. Przełożo
ne na język wniosków praktycznych znaczą one. że Gol
doni zrywa z dekadencją komedii dell'arte, która po 
długich latach powodzenia u swoich i obcych stała się 
zlepkiem zużytych sytuacji, usiłuj ąc nadal bawić widza 
bezmyślnie absurdalną fabułą , skostniałymi typami ko
micznymi, jarmarczną wulgarnością słowa i gestu. Po
wrót do natury i prawdy, odbudowanie podstaw moral
nych publicznego widowiska to było w ówczesnym tea
trze włoskim żądanie sztuki godnej tej nazwy, odnaj
dującej kontakt zarówno z człowiekiem, przedmiotem jej 
i odbiorcą, jak z literaturą, od której odwrócenie siQ 
przywiodło komedię „improwizowaną" do wyjałowienia 
i upadku. Lecz zadanie takie stawiało wysokie wyma
gania nie tylko przed pisarzem - trudniej jeszcze przy
chodziło pozyskać dla niego zespół aktorów, którzy wy
rzec się mieli zastarzałych nawyków, nauczyć szacunku 
dla słowa i umiaru w grze, którzy w miejsce bez troskie j 
dowolności przyjąć musieli i zapamiętać tekst ustalony 
przez autora. Goldoni do zwalczania miał tu silne opory 
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i pokonywał je stopniowo, z początku ograniczał tekst 
pisany tylko do głównej roli. zachowując poza _tym for
mę scenariusza, i tak krok po kroku dop:owadz1ł d<? ko
medii pozbawionej już cech szkicowości, o pełneJ za
wartości słownej. 

* 
Bez wątpienia komedia Goldoniego nie wyrosła z głę

bokiej zadumy nad dolą człowieka i do rozważań takich 
nie pobudza. Tchnie i pod tym względem atmosferą We
necji settecenta, Wenecji bawiące_i si~ Jntryg~mi ~arn~
wałowych masek, barwnej jak mekonc~ące ~1ę w1do~1-
sko teatralne przesłaniającej śpiewem I śrmechem me
odwarcalny s~hyłek potężnego niegdyś miasta dożów, ale 
i przebłyski obudzonych zain~eresowa.ń ii;te~ek~u~lny~h. 
Nie tracąc z oczu tych wszystkich pow1ązan , Jakie. istm~
ją między Goldonim a jego epok~, nie do_patruJmy s1~ 
w nim jednak pisarza o aktywneJ postawie społeczneJ, 
a tym mniej bojownika postępu. Z utworów jego zebrano 
wprawdzie garść wypowiedzi, włożonych oczywiście w usta 
postaci scenicznych; zdają się one świadczyć o pewnym 
fermencie ideowym, zdradzać myśl wybiegającą ku przy_ 
szłym formom życia społecznego. Ale te - nie częste -
odezwania są tylko odbiciem nastrojów, przelotnym echem 
dyskusji, jakie przenikały do rozbawionej, lecz nie za
bawą wyłącznie żyjącej Wenecji. J?ob:y obserwator, Go.1-
doni po bardziej czynną rolę tu me sięgał. Bezsprzecznie 
liczyć się musiał i z cenzurą, i z drażliwością m~żnych 
patrycjuszy, ale też nie należa_ł do lu?zi lekc~wa_zących 
groźby nad. nimi zawieszone. M1eszczanm, z poc1ąg1~m. do 
cyganerii, bawił się kosztem arystokratów, p~dobme Jak 
czyniła to cała komecfia pomolierska, przez mch samych 
oklaskiwana. Satyra jego nie miała w sobie gryzącej iro
nii ani burzycielskiego rozmachu. Z szczerą, dobrodusz11ą 
sympatią zwracał się do ludu - gondolierów z c:anal 
Grande czy rybaków z Chioggi. Widząc błędy i śrmesz
ności mieszczaństwa stawał jednak w obronie jego god
ności i praw, a we wcześniejszych utworach adwokatem 
kupiectwa uczynił Pantalona, groteskową przedtem „ma
skę" kochliwego starca, obecnie krasomówcę przejętego
swym zadaniem i wznoszącego się nawet do patosu. Lecz 
z czasem i tutaj dokonuje się wcale znamienne przeobra
żenie: oschły moralizujący Pantalone ustępuje miejsca 
zrzędom i gburom wzrosłym w dawnym obyczaju. Nie 
przekonają oni swymi argumentami mającego wydać sąd 
widza, ale sami są artystycznie o wiele bardziej p~zeko
nywujący od swego poprzednika. Dostrzegał Goldom kon
flikt pokoleń i znajdował w nim jeszcze jedno źródło we
sołości, widząc po obu stronach zabawny układ cieni; 
nie inaczej też młodemu dziedzicowi, uganiającemu - jak 
zwykle - za spódnicami wiejskimi, przeciwstawił po
cieszne sylwetki radnych wiejskiej gminy. Na próżno, 
poważny skądinąd znawca dawnego teatru włoskiego, 
Dżiwelegow, usiłował w nas wmówić, że Goldoni jako 
herold postępowego mieszczaństwa dokonał swej reformy, 
by zyskać punkt oparcia dla antyfeudalnej propagandy 
politycznej, która w podupadłej komedii dell'arte nie mo
gła znaleźć dostatecznie sprawnego narzędzia. Goldoni nie 
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„ 

był trębaczem rewolucji - czego dowiódł również w ci ą 
gu wielu lat swego poby tu w Paryżu, w promieniach łask 
wersalskiego dworu . Najobrotniejszy jego Truffaldino ję
zykiem swym nie sprosta Figarowi. 

Stosunek Goldoniego do komedii dell'arte miał jednak 
dwa swoje oblicza. Tępiąc wszystko, w czym słusznie 
widział znamiona upadku jej i zwyrodnienia, równocześ
nie kontynuował Goldoni najlepsze tradycje teatru „im
prowizowanego", czego dobitnym przykładem Sługa dwóch 
panów. Wartkie tempo akcji scenicznej, ruchliwość zwin
nego aktora, pomysłowość w stwarzaniu sytuacji, wyrazi
stość mimiki i gestu - te zalety głośnych w świecie wę
drownych zespołów włoskich umiał zachować, ocierając siE; 
stale o środowisko aktorskie, pisząc wiele ról z myślą 
o przewidywanym wykonawcy. I nawet gdy opierał się 
na obcym źródle i nie oddalał się od pierwowzoru (jak 
w przejętym z Corneille'a Łgarzu), dawał wrażenie swo
body i niekrępowanej weny, jakby improwizował. Posta
ci które były już tylko wyćwiczonymi i hałaśliwymi ma
ri~netkami na nowo zhumanizował i podobnie jak od 
Pantalona 'doszedł do Teodora Zrzędy, tak od Colombiny 
znalazł drogę do pięknej gosposi, Mirandoliny. Wdzięk 
kobiecy niepokojąca aura nie,vieściej kokieterii, zręcz
ność m'ałych rączek w splataniu intrygi stają się jed
nym z motywów przewodnich całej twórczości Goldonie
go. 
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Z innym jeszcze spośród ówczesnych rodzajów teatral
nych komedia Goldoniego spowinowacona jest blisko, a po
krewieństwo to uderza zwłaszcza krytykę nowszą: z dra
matem muzycznym, reprezentowanym czy to przez Me
tastasia i jego współpracowników, czy przez groteskę ope
ra buffa. Sam Goldoni był autorem licznych libret ope
rowych. Nie idzie tu jednak o wplatanie w tekst utwo
ru - niczym w popularnym wodewilu - pieśni do tań
ca. Struktura komedii niejednokrotnie ma u Goldoniego 
wyraźne cechy kompozycji muzycznej, sceny układają się 
w duety, tercety (Mirandoiina), kwartety (Gbury), to znów 
brzmią jak chóry wielogłosowe. Określenia muzyczne -
kontrapunkt - znajdują tu właściwe zastosowanie, od
słaniając zarazem granice tego, co ZWYkło się nazywać 
„realizmem" Goldoniego. Realizm ten czerpie elementy 
z bliskiej pisarzowi rzeczywistości i nie rezygnuje ani 
z psychologicznej sylwetki postaci, ani z anegdotycznej 
wierności szczegółów - z elementów tych konstruuje jed
nak wybitnie teatralną i teatralnie umowną wizję świa
ta czy też raczej światka, w którym się rozgrywają za
bawne sprawy ludzkie. 

* * * 
W lat dwieście od historycznej „reformy" kilkanaście 

najlepszych utworów Goldoniego nie przestaje powracać 
na scenę, także poza granicami Włoch, i trafia do wi
dzów zarówno wytrawnych i obytych z problemami sztu
ki, jak wchodzących dopiero w szerszy świat doznań 
artystycznych. Jedni i drudzy znajdują w nich nie tyl
ko godne szacunku zalety klasyka, ale i komizm nie
wyblakły, werwę nie zwietrzałą . Znane i tradycyjnie 
wykorzystywane motywy pociągają świeżością inwencji, 
w której ten i ów z krytyków gotów był dopatrzeć się 
aż przesłanek „teatru czystego". Powodzenie miewa swe 
niebezpieczeństwa i często utwory Goldoniego stawały 
si~ tylko kanwą dla pomysłów reżyserskich dopełniane 
wedle zawodnego smaku różnymi imitacjami weneckie
go karnawału . Lecz i bez tych dodatków, zostawiony 
sam sobie Goldoni nie zawodzi, jak WYkazała praktyka 
lat ostatnich. Niczym osad uroczej przeszłości trwa 
w jego komedii ów tylu językami nazywany, a prze
cież nieuchwytny, przedziwny czar dawnej Wenecji, co 
jak kolorowa, nieprawdopodobna bajka, jak dekoracja 
najfantastyczniejszego teatru została poza zasięgiem ży
cia nowoczesnego, jego morderczego pędu i ogłuszają
cej wrzawy. 

P r zedruk frag m . wstępu 
d o książki : C. Goldo ni, 
K o m edie . PIW 1957. 
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ZESfOŁ KOMEDII DELL'ARTE 



TEOFIL TRZCIŃSKI 

POŚMIERTNE ZWYCIĘSTWO 
GOLDONIEGO 

omedia dell'arte - to przedziwny i najzu
pełniej oryginalny wytwór geniuszu ludo
wego plemienia latyńskiego. Pojęciem tym 
obejmuje się, jak wiadomo, widowisko gra
ne nie wedle napisanego i wyuczonego 
tekstu, lecz improwizowane na gorąco na 

scenie. Aktor musiał być sam jednocześnie poetą. Usta
lono i opisywano tylko najogólniejszy szkielet akcji i po
rządek scen - tzw. „kanwę" (canevasi), na której mu
siał dopiero aktor wyhaftować szczegóły przebiegu akcji 
i dialogu. Wymagało to dużej przytomności umysłu i po
mysłowości, lotnego dowcipu i werwy. Toteż aktorzy 
komedii dell'arte byli przeważnie ludźmi wysoce inte
ligentnymi, niejednokrotnie poetami i członkami Aka
demii. 

Taki np. Francesco Andreini, przywódca głośnej 
w XVI wieku trupy znanej pod nazwą „Gelosi", mówił, 
poza włoskim, pięcioma językami: francuskim, hiszpań
skim, greckim, tureckim i chorwackim, grał na wszyst
kich ówczesnych instrumentach muzycznych a razem z żo
ną, wybitną literatką i poetką, zostawili oboje ciekawe 
pamiętniki. Inny dyrektor trupy, Niccolo Barbieri, pi
sał w swojej książce: „Komedianci musieli uczyć się 
wielu rzeczy, ażeby zebrać w pamięci wielki zapas po
wiedzeń, sentencji, aforyzmów, oświadczeń miłosnych, wy
rzutów, akcentów rozpaczy i uniesienia, gniewu i szaleń
stwa, by je mieć w pogotowiu na każdą okoliczność" . 
Trudności doraźnej improwizacji pokonywali nie tylko 
taką gimnastyką umysłową, lecz mieli jeszcze inne środki 
pomocnicze: wymowne gesty, ruchy i postawa ciała, tań
ce i cały zasób środków plastycznych, stosowanych do 
dziś w balecie, zastępowały doskonale słowo. Nieraz za 
odpowiedź służył jakiś skok, fiknięcie kozła, albo po pro
stu orzyłożenie kijem rozmówcy. Większość aktorów mia
ła przygotowanie fizyczne dzisiejszych akrobatów, gim
nastyków i cyrkowców. 

Trudno doprawdy określić, od kiedy datuje się począ
tek tej osobliwej sztuki, gdyż niewątpliwie jest ona spad
kobierczynią komedii ludowych starożytnego Rzymu, tzw. 
Atellan, których początki znowu gubią się w mrokach 
wieków. Oto co pisze o tym Carlo Goldoni w swoich uro
czych Pamiętnikach: „Rodzaj komedii , tak jak inne sztu
ki i nauki zaginęły razem z upadkiem rzymskiego pań
stwt1 .. Ale w żyznej glebie Italii nie wymarły zupełnie za
rodki komedii. Ci, co usiłowali rodzaj ten odnowić w do
bie największej ciemnoty średniowiecza, nie potrafili skroić 
regularnej komedii, ani nie znajdowali pisarzy zdolnych 
do tego. Układali więc swoje pomysły na akty i sceny, 
by wypełniać je potem zaimprowizowanym dialogiem, 

12 

.. 
łLrl-quin. ZanyComcco. 



żartami i figlami. Wzorując się na rzymskich komediach 
Plauta i Terencjusza, znajdowali w nich zawsze ojców 
oszukanych, synów rozpustnych, córki zakochane, służą
cych umiejących kraść i służące uwiedzione. Wedle tej 
recepty rozejrzeli się po prowincjach Italii i wprowadzili 
ojców z Wenecji i Bolonii, slużących z Bergamo, kochan
ków i kochanki z Toskanii i Rzymu". W ten sposób pow
stały i utrwaliły się pierwsze stałe typy ról komedii 
dell'arte, które poznawało się od razu po charakterystycz
nym kostiumie i po odpowiedniej masce. Przez długie lata 
bowiem aktorzy występowali w maskach albo półmaskach, 
zawsze bardzo śmiesznych. Za najdawniejsze maski ucho
dzą: Pantalone, Doctor, Arlecchino i Brighella. Panta
lone, Wenecjanin, kupiec, próżny i zarozumiały skąpiec, 
zawsze wyprowadzony w pole Doctor, uczony z Bolonii, 
którego każde niemal słowo tchnęło nieprawdopodobną 
głupotą. Arlecchino i Brighella, służący z Bergamo -
pierwszy urwis, naiwnie głupkowaty, zmienił się z bie
giem czasu w bezwstydnego kpiarza z przymieszką sen
tymentu. Jego obcisły kostium w krzywą szachownicę 
z różnokolorowych kwadratów, z kapeluszem w rodzaju 
cylindra, albo z mycką lub beretem puszystym i wąską 
maseczką czarną na oczach - wszystko to miało być za
projektowane, wedle tradycji, przez Michała Anioła, Brig
hella, podobny do tamtego, tylko większy łotr. Gdy na
mnożyło się kompanii komediantów, każda niemal two
rzyła swoją maskę i własny typ regionalnego wesołka. 
Tak powstała np. figura Ka pi tana, zwanego z hiszpańska 
Matamoro (Zabija śmierć), to z włoska Spravento (Strach), 
Spezzamonti (Przebijacz gór) itp. - samochwała, bohate
ra nieprawdopodobnych przygód, a tchórza. Dowcip lu
dowy skupił na tej postaci całą swą nienawiść do armii 
Hiszpanów, tyle razy nachodzącej Italię. Z Neapolu wy
wodzili się: Tartaglia, Pulcinella i Coviello, a w ogóle 
figury oszustów i wydrwigroszów. Ponieważ typy ko
mediowych postaci, ich wygląd i kostium ustalone były 
raz na zawsze, widz wiedział od razu, czego się ma po 
każdej spodziewać. Komedia rozgrywała się, jakby po
między powszechnie znanymi figurami szachów. O jakirr_i
kolwiek rozwoju charakterów nie było mowy. Cała akcJa 
obracała się w coraz nowych powikłaniach przypadków 
i intrygach, różnych qui pro quo, zamianach lis_tów, pr~e
bieraniach kobiet za mężczyzn, panów za słuzących itp. 
Wielkie musiały być istotnie talenty aktorskie, że w tak 
ograniczonej tematyce, potrafiły utrzymać przez kilka stu
leci aż do XVIII w. żywotność i popularność tego teatru. 
z drugiej strony trudno się dziwić, że po długim istnie
niu cały ten rodzaj popadł w banalny szablon i że dla 
pobudzenia widza do śmiechu musiano uciekać się do 
coraz bardziej grubych i wulgarnych sposobów. Ubóstwo 
teatru włoskiego uderzało tym jaskrawiej od czasu, kie
dy we Francji geniusz Moliera obdarzył świat tyloma 
arcydziełami komedii charakterów. Narzuciła się koniecz
ność reformy i Carlo Goldoni podjął się tego trudu. W po
czątkowych komediach trzymał się jeszcze linii konstru~
cyjnych i typów dawnej komedii, wzmacniał j~dnak akc~ę 
motywami współczesnymi, rozszerzał sceny miłosne (naJ
słabszą stronę starej komedii), a zwłaszcza wprowadzał 
nowe figury z sfer ludowych, malowane z serdeczną 
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sympatią. Wobec powodzenia, zarzucił te półśrodki od 
r. 1748 i w Sprytnej wdówce dał pierwszą komedię typu 
Molierowskiego. Za nią poszedł szybko łańcuch dalszych, 
coraz lepszych, wśród nich Oberżystka, jedna z najlep
szych. Ale nagle spotkała sukcesowego autora opozycja 
ze strony najbardziej nieoczekiwanej. Oddajmy głos zno
wu jego Pamiętnikom: „W mieście Bolonii, macierzy 
nauki, Atenach Italii, oskarżono mnie, że tępię cztery 
maski włoskiej komedii, i że to cała moja reforma. Bo
lończycy przywiązani byli szczególnie do tego rodzaju, 
ponieważ tam ludzie, nawet na wybitnych stanowiskach, 
dla przyjemności układali plany takich komedii, wyko
nywanych następnie przez utalentowanych obywateli, 
sposobem improwizowanym. Całe miasto zachwycało się 
tymi widowiskami. Wobec postępów nowego stylu, pod
niesiono wielki krzyk, że niegodnym jest Włocha, ni
szczyć rodzaj, który Włosi doprowadzili do doskonałości, 
jak żaden inny naród. Ale najbardziej oburzano się na 
zniesienie masek, które przez przeszło dwa stulecia ba
wiły całą Italię. Nie należy więc pozbawiać kraju sztu
ki, którą sam stworzył, rozbudował i utrzymał tak długo". 

W opozycj i do nowości stanęła także większość akto
rów, nie przyzwyczajonych do uczenia się na pamięć 
tak dużo tekstu. Najgłębszym przekonaniom duszy sta
rych komediantów dał wyraz Gherardi, wódz trupy dzia
łającej w Paryżu, oświadczając w przedmowie do zbio
ru „Theatre italien", że „aktorstwo stoi przed ostatecz
nym upadkiem, skoro odtąd zmuszone będzie wyzbyć się 
zupełnie własnej fantazji, a paplać to, co już inni po
wiedzieli". 
Najgroźniejszego przeciwnika jednak znalazł Goldoni 

na terenie samej Wenecji - w osobie Carla Gozzi, po
tomka zru jnowanej rodziny arystokratycznej, dla któ
rego każda nowość była od razu podejrzana, a wartość 
miało tylko to co stare, uleżałe, choćby nawet już spróch
niałe . Nie mniej jak autora Oberżystki zwalczał on za
żarcie postępową filozofię francuską Woltera, Rousseau 
i encyklopedystów. Przeciwnik to był niebezpieczny, 
gdyż obdarzony talentem polemicznym i paszkwilanckim. 
Na innowacje Goldoniego rzucił się z furią, oskarżając 
go niemal o zdradę ojczyzny za to, że tamten ośmielił 
się skończyć z szablonami masek star<~j komedii. Gol
doni nie pozostał dłużen odpowiedzi i te zapasy litera
ckie, nie przebierające w środkach, trwały kilka lat. 
Z pasji polemicznej zrodził się w Gozzim poeta. Dla wy
kazania żywotności dawnych masek zaczął pisać dzi
waczne, niesłychanie fantastyczne Baśnie teatralne, 
w których postaci Arlekina, Truffaldina, Tartaglii i in
nych odżyły w egzotycznych środowiskach legend chiń
skich lub Wschodu, Tysiąca i Jednej Nocy. Nowość ta 
zyskała niesłychane powodzenie. Teatr San Samuele 
w Wenecji przez długi czas nie znał trosk repertuaro
wych, gdyż Gozzi przyciągnął tłumy. Goldoni przegrał 
z kretesem i gdy mu zaofiarowano kierownictwo włos
kiego teatru w Paryżu, opuścił w r. 1762 ukochaną We
necję i do końca życia do niej nie wrócił. Napisał jeszcze 
sporo sztuk włoskich, a później francuskich, przyjętych 
z dużym uznaniem przez Francuzów. 
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Za życia Goldoniego grano w całej Europie, po śmierci 
mówić można o dwóch falach renesansu jego twórczości 
w teatrach. Pierwsza w początku XIX w. przyszła nie
wątpliwie w dużej mierze pod wpływem Goethego, który 
za pobytu we Włoszech zachwycał się komediami, pisa
nymi w narzeczu weneckim, a w Rzymie podziwiał w 
teatrze Oberżystkę. Rolę tytułową grał z czarującym 
wdziękiem. . . młody człowiek z zawodu farbiarz, gdyż 
w państwie papieskim kobiety nie mogły jeszcze wtedy 
ukazywać się na scenie. W swoim weimarskim teatrze 
zapoznał Goethe Niemców z całym cyklem komedii 
Goldoniego, a do jednej z nich pt. Wojna napisał nawet 
poetycki prolog. Repertuar weimarski obserwowano 
uważnie i poza Niemcami. W wykazach sztuk np. war
szawskiego Teatru Narodowego w dobie Bogusław
skiego i później nazwisko Wenecjanina znachodzi się 
niejednokrotnie. Ostatnie półwiecze przyniosło drugą falę 
odrodzenia Goldoniego, gdy znalazł orędowników w dwóch 
wielkościach teatralnych o znaczeniu międzynarodo
wym. Uroczą inscenizację Reinhardta Sługi dwóch 
panów spopularyzowały festiwale salzburskie, a jeszcze 
na długo przedtem, genialna Wenecjanka, Eleonora Duse, 
uważała sobie za punkt honoru przypomnieć w swych 
objazdach całemu światu swego ulubionego współroda
ka, grając właśnie Oberżystkę. To była nieoceniona pro
paganda dla trochę już zapomnianego komediopisarza. 
Teatry przypomniały sobie znowu, jaki ładunek zdro
wego śmiechu tkwi w tych utworach optymistycznych 
i pełnych szlachetnych myśli. I znów Goldoni przecha
dza się po teatrach wszystkich języków. W Wenecji 
spróbowano z powodzeniem urządzać festiwale jego 
sztuk. O wielkiej popularności w Związku Radzieckim 
świadczy już sam fakt wydania niedawno kilkutomowe
go wyboru przekładów komedii. Podobny wybór łącznie 
z pamiętnikami, ukazał się w okresie międzywojennym 
w Niemczech. U nas dzięki tłumaczce Zofii Jachimeckiej 
liczne komedie Goldoniego obiegają od lat polskie sceny. 
O klęsce Goldoniego w wojnie z Gozzim mało kto dzi
siaj wie, a sąd potomnych jemu bezapelacyjnie oddał 
palmę zwycięstwa. Miał słuszność ów rzeźbiarz, który 
na pomniczku w Wenecji, niedaleko od Rialto, okrasił 
rysy twarzy tego Carla uśmiechem cichego zadowole
nia. 

Przedruk fragm. z książki: 
Teofila Trzcińskiego O teatrze t muzyce 
w-wa 1968. 



Pamiętnikach znajdujemy znakomitą scenę za
wierającą opis, jak to w Pizie Goldoni przy
jął wizytę pewnego wysokiego jegomościa, 
tęgiej, solidnej budowy, który przeszedł 
przez pokój z laską trzcinową w ręku 
i w okrągłym angielskim kapeluszu na głowie. 

Goldoni wstał z krzesła, na co jego gość gestem wska
zał, że nie powinien się trudzić. Autor znowu usiadł i wy_ 
soki pan zbliżył się do niego. „Panie - powiedział - nie 
mam zaszczytu być pańskim znajomym, ale musi pan znać 
mojego ojca i stryja w Wenecji. Jestem pańskim pokor
nym sługą, D'Arbes". 

Niczym w sztuce Goldoni następnie podaje ich roz
mowę: 

Goldoni 

Co? Signor D'Arbes? Syn pocztmistrza we Friuli -
ów syn, uważany za zaginionego, poszukiwany z takim 
zatroskaniem i którego nieobecność tak gorzko opłakiwa
no? 

D'Arbes 

Tak, panie, ów syn marnotrawny, który dotychczas nie 
upadł jeszcze do kolan ojca. 

Goldoni 

Ale dlaczego zwlekasz z udzieleniem mu tej pociechy? 

D'Arbes 

Moja rodzina, krewni, mój kraj nie ujrzą mnie, do
póki wawrzyn nie uwieńczy chlubnie mego czoła. 

Goldoni 

Jakaż tedy jest pańska pozycja? 

Na to Pytanie D' Arbes w sta3e z krzesła, klepie się z:, o 
sporym brzuchu i tonem łączącym dumę z bufonadą 
mówi: 

D'Arbes 

Panie, jestem aktorem. 

Goldoni 

Wszelkie talenta są cenne, jeżeli ten, co je posiada, 
umie ich używać. 

D'Arbes 

Jestem Pantalonem zespołu grającego obecnie w Li
vorno. Nie mogę nazwać się najmniej ważnym wśród 
moich towarzyszy, a publiczność nie uważa sobie za 
ujmę tłoczyć się na przedstawienia, w których wystę
puję. Medebach, nasz dyrektor, nastręcza mi setki moż
liwości, nie okrywam niesławą ani mojej rodziny i kraju, 
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ani mej profesji i bez przechwałki, proszę pana (zno
wu klepiąc się po brzuchu), kiedy Garelli nie żyje, 
D'Arbcs zajął jego miejsce. 

K iedy zamier zam wlaśnie zlożyć mu gratulacje, PT ir 
biera on tak komiczną postawę, że ogarni a mnie śmiedi 
i nie mogę wykrztusić słowa. 

D'Arbes 

Niech pan nie myśli, że samochwalstwem zyskałem 
wysoką pozycję, jaką nie cieszę się w moim zawodzie. 
J estem aktorem, przedstawiam się autorowi - i po
trzebuję go. 

Goldoni 

Pan mnie potrzebuje? 

D'Arbes 

Tak, panie. Rzeczywiście przybyłe.m tutaj .w je~nym 
celu: prosić pana o napisanie s~tuki dla .mme .. Obieca
łem moim towarzyszom komedię Goldomego i pragnę 

dotrzymać słowa . 

Goldoni 
(11śmiechajqc się) 

A więc chce pan dotrzymać słowa? 

D'Arbes 

Tak panie. Znana mi je5t pańska reputacja. Wiem, 
że jest pan równie uprzejmy jak utalentowany. Pan mi 
nie odmówi. 

Goldoni 

.Jestem bardzo zajęty. Nie mogę tego zrobić. 

D'Arbes 

Szanuję pańskie zajęcia . Napisze P.an tę sztukę , kiedy 
pan zechce, kiedy panu będzie dogodme. 

• * • 
Rezultatem był Tonin Bella G~azia (1745~, któr~ do

prowadził poprzez pierwszą wersJę Il servitore di due 
padroni (1746), napisaną dla Sacchiego, Arlekina, do La 
vedova scaltra (1748) i późniejszych sławnych pozycji 
kanonu Goldoniego. 

Przedruk fragm. 
z książki A. Nico!la, 
W śwtecte Arle1dna 
w-wa 1967. 
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