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Wenecja drugiej połowy XVIII wieku stała się świadkiem niezwykle 
ożywionej rywalizacji dwóch poetów komediowych oraz zespołów te-
atralnych, dla których owi autorzy pracowali. Aż trudno uwierzyć, ale 
ówcześni miłośnicy teatru z tak wielkim zaangażowaniem wspierali 
swych ulubieńców, iż miasto na lagunie podzieliło się na dwie rywali-
zujące ze sobą frakcje: zwolenników Carla Goldoniego (zwanych „gol-
donisti”) oraz sprzymierzeńców Pietra Chiariego (zwanych „chiaristi”). 
Pogróżki, polemiki na łamach gazet, ożywione dyskusje w modnych 
kawiarniach, kłótnie i podziały w rodzinach (Chiari swymi publikacja-
mi na łamach prasy zdobył przychylność kobiet), rozpowszechniane  
zniesławiające satyry, sonety i anonimowe pamflety podsycały jeszcze 
bardziej atmosferę „wojny teatrów” w Wenecji. Niezwykle zabawny, 
z pewnością karykaturalnie przerysowany obraz tych wydarzeń odnaj-
dziemy w komedii satyrycznej Carla Gozziego zatytułowanej Le gare 
teatrali. Warto nadmienić, iż ten nieukończony i nigdy wcześniej niepu-
blikowany utwór znalazł się w pierwszym tomie narodowego wydania 
dzieł Carla Gozziego (Carlo Gozzi, Commedie in commedia, a cura di 
Fabio Soldini, Piermaria Vescovo, Marsilio, Venezia 2012). 
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Z dwóch bohaterów tej zaciekłej rywalizacji do historii przeszedł 
tylko jeden – Carlo Goldoni. Pietro Chiari, eksjezuita z Brescii, popadł 
w zapomnienie. A jeśli o nim pamiętamy, to tylko jako o konkurencie 
słynniejszego Wenecjanina. Nazwisko Goldoniego nadal stosunkowo 
często gości w repertuarach dzisiejszych teatrów, jego komedie znajdują 
się w spisach lektur obowiązkowych, a podręczniki zgodnie odnotowują 
reformatorskie zasługi, całą twórczość Chiariego zdał się zaś pokryć 
kurz zapomnienia. Zupełnie niesłusznie, czego stara się dowieść garstka 
badaczy, która pochyla się nad dorobkiem autora, aby przywrócić mu 
właściwe miejsce zarówno w historii teatru, jak i literatury włoskiej. 
Niezwykle symptomatyczny jest tytuł zbioru pod redakcją Carmela Al-
bertiego Un rivale di Carlo Goldoni: l’Abate Chiari e il teatro europeo 
del Settecento (Neri Pozza, Vincenza 1986). Pomimo dość wymownego 
tytułu autorzy tomu starają się jednak przedstawić Chiariego jako autora 
wszechstronnego i niezwykle płodnego (około trzystu tytułów), który 
pióro swe użyczał zarówno teatrowi prozy, jak i operze, pisał także po-
wieści i artykuły do gazet. 

Współczesnemu czytelnikowi twórczość Chiariego jest właściwie 
nieznana. Ten autor prawdziwych osiemnastowiecznych bestsellerów 
nie przykuwa dziś uwagi wydawców, w przeciwieństwie do swego za-
cnego konkurenta, który doczekał się już trzeciego wydania narodowego 
swych utworów (Carlo Goldoni, Le opere. Edizione nazionale, Marsi-
lio, Venezia 1993–). We współczesnych wydaniach przeczytać możemy 
jedynie trzy utwory dramatyczne Chiariego. Roberta Turchi umieściła 
w antologii osiemnastowiecznej komedii włoskiej tekst Il filosofo vene-
ziano (Il teatro italiano. IV. La commedia del Settecento, t. I, Einaudi, 
Torino 1987), a wydawnictwo Vecchiarelli przypomniało dwa najwięk-
sze sukcesy sceniczne autora – La schiava chinese e Le sorelle chine-
si (Roma 1999), opatrując teksty niezwykle cennym wstępem Marca 
Catucciego. Ten sam badacz wydał nieco później monografię Il teatro 
esotico dell’Abate Chiari. Il mondo in scena fra décor e ragione (Robin, 
Roma 2007), poświęconą komediom egzotycznym z okresu najbardziej 
zaciekłej rywalizacji z Goldonim (1749–1762). Dla powieści, które 
w XVIII wieku doczekały się wielu wydań, los też nie był nazbyt przy-
chylny. W roku 1997 Luca Clerici opublikował monografię poświęconą 
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powieściom Chiariego Il romanzo del Settecento. Il caso Chiari (Marsi-
lio, Venezia 1997), a kilka lat później ukazała się książka Carla Madri-
gnianiego All’origine del romanzo in Italia. Il “celebre Abate Chiari” 
(Liquori, Napoli 2000). Opasłe i pełne dygresji powieści nie przyciągały 
jednak współczesnych wydawców, dopiero w roku 2004 wydawnictwo 
Manni opublikowało pierwszą powieść Chiariego La filosofessa italia-
na w opracowaniu Carla Madrignianiego (Lecce 2004), a trzy lata póź-
niej kolejną – La donna che non si trova (Lecce 2007). A teraz przyszedł 
czas na ostatnią powieść z tak zwanej „trylogii teatralnej” – La comme-
diante in fortuna w opracowaniu Valerii Tavazzi. Trzeba nadmienić, iż 
tej młodej badaczce zawdzięczamy niezwykłą monografię Il romanzo 
in gara. Echi delle polemiche teatrali nella narrativa di Pietro Chiari 
e Antonio Piazza (Bulzoni, Roma 2010), w której zajmuje się ona od-
kodowywaniem ukrytych w przygodowej i raczej stereotypowej fabule 
opisów postaci i elementów polemiki zaczerpniętych z życia teatralnego 
Wenecji drugiej połowy XVIII wieku. Tavazzi analizuje i klasyfikuje 
tekstowe wskazówki, w tym elementy satyryczne, które miały ułatwić 
czytelnikowi rozszyfrowanie gęsto rozsianych po tekście aluzji.

Nazwa „trylogia teatralna” może wprowadzać w błąd, gdyż każda 
z powieści stanowi autonomiczną całość, łączy je tylko usytuowanie 
akcji w barwnym i niezwykle interesującym świecie teatralnym. W We-
necji w drugiej połowie XVIII wieku zapanowała moda na powieści, 
których główną bohaterką była artystka teatralna, a modę tę rozpoczął 
właśnie Pietro Chiari, który pracował zarówno z aktorami, jak i śpie-
wakami, a zatem dobrze znał świat teatru. Zaproponował więc swym 
żądnym plotek czytelnikom i czytelniczkom niezwykłe przygody i zma-
gania z losem pewnej baletnicy (La ballerina onorata, o sia Memorie 
d’una figlia naturale del duca N. V.,1754), śpiewaczki (La cantatrice 
per disgrazia, o sia Memorie di Marchesa N.N., 1754) oraz aktorki (La 
commediante in fortuna, o sia Memorie di Madama N. N.,1755). Wspól-
nym mianownikiem dla tych powieści są także liczne aluzje do postaci 
oraz sytuacji z ówczesnego teatru weneckiego. Zresztą znajdziemy je 
także i w pierwszej powieści La filosofessa italiana, o sia le avventure 
della Marchesa N. N. (1753), gdzie co prawda tematyka teatralna nie 
stanowi głównego wątku, lecz i tak jest tam wiele odniesień do teatral-
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nego środowiska weneckiego, a przede wszystkim do zespołu Teatru 
San Samuele, z którym autor wcześniej pracował. Odniesienia do rze-
czywistości niewątpliwie dodają atrakcyjności tym nieco rozwlekłym 
powieściom sentymentalno-przygodowym. 

La commediante in fortuna ukazała się drukiem w 1755 roku, a więc 
w momencie, kiedy Pietro Chiari już od roku pisał dla Teatru Sant’An-
gelo – tego samego zespołu, z którym wcześniej pracował Carlo Gol-
doni, wprowadzając w życie założenia swojej reformy. W tym czasie 
zespół, a właściwie jego dyrektor, Girolamo Medebach, wszedł w spór 
prawny z Goldonim o prawo autorskie do komedii, które napisane zo-
stały podczas ich kilkuletniej współpracy. Każdy z nich bronił swego, 
oskarżając drugą stronę o złą wolę i chciwość. Pietro Chiari stanął po 
stronie swojego zespołu, opisując go w pozytywnych barwach właśnie 
na łamach tej powieści. Bohaterka o imieniu Rosaura przystępuje bo-
wiem do pewnej honorowej i uczciwej trupy aktorów, którym przewo-
dzi Marbele, zdolny aktor, niezawodny administrator, a przede wszyst-
kim uzdrowiciel teatru włoskiego. Jemu to przypisane zostaje autorstwo 
projektu reformy teatru komediowego, co w sposób zamierzony przez 
Chiariego współgrało harmonijnie z bardzo pozytywnym wizerunkiem 
aktora z Teatru komediowego Goldoniego. Obdarowanie mianem pierw-
szego reformatora teatru Medebacha miało przede wszystkim odebrać 
palmę pierwszeństwa Goldoniemu, Chiariemu zaś pozwalało ukazać 
siebie jako sprzymierzeńca aktora, a także jako autora kompleksowej 
reformy włoskiej sceny. W przygodach bohaterki od dawna badacze do-
patrywali się aluzji do awanturniczych losów jednej z najsłynniejszych 
osiemnastowiecznych aktorek weneckich, Maddaleny Marliani, dla któ-
rej Goldoni napisał Mirandolinę. Także u pozostałych członków zespołu 
z powieści można z łatwością dostrzec podobieństwo do rzeczywistych 
aktorów Medebacha (aluzje onomastyczne, wygląd, temperament, sce-
niczne role), co we wstępie sumiennie rekonstruuje Tavazzi.

Najbardziej interesujący są jednak bohaterowie negatywni, prześla-
dowcy niewinnej Rosaury, a wśród nich przede wszystkim Capostor-
no oraz Signor Vanesio. Postaci to raczej marginalne, ale natychmiast 
zwracają uwagę czytelnika z uwagi na wyjątkową zjadliwość opisu. 
Karykaturalnie przerysowane, obdarzone imionami znaczącymi, pod 
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płaszczykiem aluzji (wygląd, pochodzenie, działalność), odszyfrowa-
nych dla współczesnego czytelnika przez autorkę wstępu, skrywają 
wizerunek dwóch rzeczywistych wielkich wrogów Chiariego – Stefana 
Sciugliagi, przyjaciela i obrońcy Goldoniego w sporze prawnym z Me-
debachem, oraz Casanovy, który publicznie wyśmiewał utwory eksjezu-
ity, a po publikacji powieści miał rzekomo grozić śmiercią Chiariemu, 
co, jak się przypuszcza, mogło być jedną z przyczyn aresztowania słyn-
nego awanturnika, tym bardziej iż pośród inkwizytorów wymienia się 
Antonia Condulmera, właściciela Teatru Sant’Angelo.

La commediante in fortuna to nie tylko powieść sentymentalno-
-przygodowa, ale przede wszystkim powieść z kluczem, w której Chiari 
promuje własny zespół, a nieprzyjaciół i krytyków swym mściwym pió-
rem zamienia w przedmiot drwin. Dla współczesnego czytelnika odnie-
sienia te pozostają nieczytelne, dlatego też docenić należy wstęp, który 
w niezwykle kompetentny sposób wprowadza nas w świat powieści, od-
szyfrowując wszelkie zawarte aluzje do postaci i wydarzeń z linii frontu 
weneckiej „wojny teatrów”.


