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CARLO GOLDONI - osiemnastowieczny komediopisarz
włoski, autor ponad dwustu utworów scenicznych miał nie tylko ambicję zyskania dla Włoch poczesnego
miejsca w światowej literaturze dramatycznej. Stał się
również reformatorem teatru w swym kraju; Zerwał
z tradycją komedii dell' arte, która po długich latach
powodzenia była już tylko zlepkiem zgranych sytuacji
i bawiła widza prymitywną, improwizowaną fabułką
i wyświechtanym dowcipe·m. Goldoni postanowił odnowić rodzimą komedię, skierow.ać ją na drogę dobrego
smaku i wychowania moralnego. Nawoływał do powrotu
do natury i prawdy w komedii, co niejednokrotnie powtarzał w swoich pamiętnikach: „cały trud, jaki włoży
łem w tworzenie moich sztuk, to, aby nie zepsuć natury."
Właśnie owo „odmalowywanie natury" stało się zasadniczym celem 'twórczości Goldoniego. Skłonił aktorów,
żeby zdjęH. maski, a tradycyjne postacie komedii dell'
arte zastąpił typami ludzi współczesnych. Materiał do
komedii czerpał z obserwacji rzeczywistości, z drobnych,
zabawnych spraw ludzkich. Przeniósł do swych utworów
atmosferę Wenecji, rozbawionej intrygami karnawało
wych masek, kolorowej, rozśpiewanej i roztańczonej.
Pokpiwał sobie z mieszczan i arystokratów, traktując
z dobroduszną sympatią śmieszności rybaków z Chioggi,
służących
i gondolierów weneckich. Zrzędy, gbury
i oszuści tępieni byli prz.ez niego i ośmieszani bezlitośnie.
Stopniowo pokonywał przestarzałe nawyki aktorów, którzy musieli wyzbyć się dowolności w grze i nauczyć się
tekstu napisanego przez autora. Początkowo Goldoni
o,graniczał się do pisania roli tylko dla głównej postaci,
ujmując resztę w formę scenariusza. Powoli jednak
wprowadzał konsekwentnie pełny tekst określony dla
wszystkich postaci komedii. Nie rezygnował przy tym
z niektórych zalet komedii dell'arte, zachowując żywe
tempo akcji scenicznej, zwinność postaci, zmienność sytuacji, wyrazistość mimiki i gestu. Komedia Goldoniego
miała także wiele cech wspólnych z. operą buffa, a i on
sam pisywał libretta operowe. Wpływ opery buffa daje
się za u ważyć w jego komediach, gdzie sceny układają
się często w duety, tercety, kwartety, a nawet niekiedy

brzmią

jak wielogłosowe chóry. Wszystkie te nowatorstwa wprowadzane przez Goldoniego do teatru spotykały się z ostrą krytyką współczesnych. Wytykano mu najrozmaitsze błędy - począwszy od niedbałości stylu, a:ż
po obrazę moralności. Sz.czególnie zajadłym jego wrogiem okazał się dramaturg Carlo Gozzi. A jednak Goldoni, nazwany przez Woltera włoskim M·olierem, przekazał w swoich utworach wiele trwałych wartości. Jeg.o
wielką zasługą jest wprowadzenie do teatru włoskiego
realistycznej komedii charakterów. Po dzień dzisiejszy
kilkanaście najlepszych utworów Goldoniego stale powraca na ·sceny, a ich komizm działa na widza z wiecznie odradzającą się świeżością.

„SŁUGA DWÓCH PANÓW"

W latach 1744-1748 Carlo Goldoni był' adwokatem w
Pizie. Jak pisze w swoich „Pamiętnikach", w 1745 roku
... „nadszedł z Wenecji list, który wprowadził mnie w
rozterkę, wzburzył moją krew i wszystkie moje myśli.
Był to list od Sacchiego. Aktor ten powracał właśnie do
Włoch. Wiedział, że j.estem w Pizie, prosił mnie o komedię, poddawał nawet temat, pozostawiając mi wolną
rękę w jego opracowaniu wedle własnej fantazji. Cóż
za pokusa dla mnie! Sacchi był wyśmienitym aktorem,
teatr był moją namiętnością. Czułem całą swoją istotą,
jak odżywają we mnie dawne zamiłowania, ten sam
ogień, ten sam entuzjazm. Tematem, ja.ki mi proponowano, był „Sługa dwóch panów". Wiedziałem, jaki efekt
wydobyć mogę z treści sztuki i głównego aktora, który
miał ją wykonać. UmieraJem z ochoty spróbowania raz
Jeszcze ... Nie wiedziałem, co robić... Procesy, klienci,
tłumnie napływali... Ale mój biedny Sacchi ... Ale „Sługa
dwóch panów" ... Spróbujmy jeszcze ten jeden raz ... Ależ
nie ... Ależ tak... W końcu piszę list, odpowiadam, zobowiązuję się. Pracowałem w dzień dla palestry, a w nocy dla teatru. Ukończyłem sztukę, wysłałem ją do Wenecji. Nikt o tym nie wiedział, tylko żona moja dopuszczona była do sekretu. Trapiła się równie jak ja. Biada
mi! Jakież noce przeżywałem."
Giovanni Antonio Sacchi był jednym z wielkich aktorów
komedii dell'arte, posiadał wielki dar improwizacji i cieszył się popularnością w całej Europie. Na jego prośbę
Goldoni napisał dokładny scenariusz do komedii „Sługa
dwóch panów", granej dotychczas w formie wolnej improwizacji. Komedia została wkrótce wystawiona w teatrze „San Samuele" w Wenecji z Sacchim w głównej
roli i cieszyła się dużym powodzeniem: ... „W jakiś czas
później Sacchi zawiadomił mnie o sukcesie mojej sztuki.
„Sługa dwóch panów" był oklaskiwany, miał powodzenie, że trudno o większe. Sacchi przysłał mi upominek,
jakiego nie oczekiwałem, lecz prosił jeszcze o jedną sztukę, pozostawiając ·mi wolny wybór tematu. Wyrażał
jednak życzenie, aby ponieważ ostatnia moja sztuka
oparta wyłącznie była na komizmie, ta nowa miała za
podstawę fabułę interesującą i nadają.cą się do wyraża-

uczuć
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i wzruszeń dostępnych dla komedii. To przez ł o w ie k. Znałem go dobrze. Miał.em wielką ochotę spełnić jego życzenia, a postępowanie jego tym
bardziej mnie zobowiązywało, ale moja kancelaria ... Biłem się z myślami." Jak wiadomo, w tej potyczce zwyciężył teatr. Goldoni niebawem porzucił zawód adwokata, poświęcając się bez reszty teatrowi. Coraz częściej
scenariusze wymyślone wcześniej przerabiał na sztuki
z napisanym w całości tekstem, wykorzystując niekiedy
fragmenty autentyc:z:nych improwizacji aktorskich. W
17 49 roku, podróżując z trupą Girolama Medebacha po
Lombardii, dorobił do scenariusza „Sługi dwóch panów"
całkowity tekst literacki, włączając do niego fragmenty
improwizacji Sacchiego.
Pierwodruk „Sługi dwóch panów" ukazał się w roku
1754, w tomie VI zbiorowego wydania komedii Goldoniego.
4 m;;i.rca 1763 odbyła się premiera „Sługi dwóch panów"
w Paryżu, grano w języku włoskim. Goldoni mieszkał
już od roku we Francji i widział to przedstawienie. Te-go samego roku ukazał się pierwszy anonimowy przekład francuski komedii, o czym wspomina Goldoni w
„Pamiętnikach":
·
„Widziałem dość dobrze zrob~ony ·przekład mego „Sługi
dwóch panów". Młody człowiek znający dostatecznie
język włoski oddał tekst z należytą dokładnością. Brak
w nim było jednak ognia, brak vis comica, a dowcipy
włoskie stawały się płaskie w języku francuskim."
Prapremiera polska „Sługi dwoch panów" odbyła się
15 kwietnia 1803 w warszawskim teatrze Wojciecha Bogusławskiego. Była to przeróbka z niemieckiego, grana
pod tytułem „Kartofel Pałka". Komedia cieszyła się
ogromnym powodzeniem dzięki·· znakomitej grze Alojzego G.onzagi Żółkowskiego w roli tytułowej i była wielokrotnie wznawiana.
Poza Warszawą wystawiał Bogusławski „Sługę dwóch
panów" w latach 1803-1811 w Poznaniu, Kaliszu, Ło
wiczu, Białymstoku, Krakowie i Gdańsku.
N a otwarcie warszawskiego Teatru Rozmaitości na Krakowskim Przedmieściu, 11 września 1829 grana była komedia „Sługa dwóch panów", z Józefem Majewskim Y"
roli głównej. Wznawiana często, utrzymała się na sceme
do roku 1843.
nia

We Lwowie „Sługę dwóch panów" wystawił Jan Nepomucen Kamiński 28 listopada 1814'. Wznawiano to przedstawienie co kilka lat, aż do roku 1841. Ponownie wystawiono tę komedię we Lwowie w roku 1895, a tłuma
czem, reżyserem i wykonawcą głównej roli był Adolf
Walewski.
W Krakowie wystawiono „Sługę dwóch panów" w Teatrze im. J . . Słowackiego, 15 stycznia 1921, w reżyserii
Teofila Trzcińskiego, scenografii Zygmunta Wierciaka,
a w roli głównej wystąpił Włodzimierz Miarczyński.
W warszawskim Teatrze Polskim pod dyrekcją Arnolda
Szyfmana odbyła się premiera „Sługi dwóch panów"
27 stycznia 1927, w reżyserii Leona Schillera, scenografii Karola Frycza. W roli głównej wystąpił Mariusz Maszyński. Oto fragmenty felietonu teatralnego pióra Antoniego Słonimskieg·o z „Wiadomości Literackich" roku
1927:
„Nie było powodów doskonałych, ale. były dostatecznie
dobre, aby wystawić tę zabawę karnawałową w Teatrze
Polskim. Goldoni stanowił tu poniekąd pretekst do wariacji reżyserskiej na zadany temat, wariacji pełnej
wdzięku i humoru, wariacji zdolnej zająć i rozbawić
dzisiejszych widzów. Wymagania publiczności w stosunku do humoru scenicznego uległy bardzo wyraźnej zmianie. Minęły te czasy, gdy każdy policzek, otrzymany
przez Truffaldina, pobudzał do głośnych ryków rozbawioną widownię. Najniewinniejsze qui pro quo, najpry.::
mitywniejszy żart znajdował żywy oddźwięk w rozchichotanych tłumach. Dziś, aby poruszyć publiczność, aby
ją rozkołysać i wytrącić z powagi, trzeba albo wdzięcz
nej zawsze, lecz tak często nadużywanej aktualności,
która znajduje chętny posłuch, gdyż potrąca o bezpośrednie interesy widzów, bądź też niepośledniej pomy·· słowości i nowatorstwa. Z wielu doskonałych powiedzeń
i kapitalnych sytuacji sztuki Goldoniego bodaj najżyw
szy aplauz uzyskał żart o poczcie i o otwieraniu listów,
żart ten bowiem porusza sprawy związane z naszą codziennością.

Historia sługi dwóch panów nie jest dla nas dzisiaj aktualna. Gdyby to była historia polityka czy dziennikarza, służącego dwu stronnictwom, kontakt z publicznoś
cią byłby niewątpliwie łatwiejszy do osiągnięcia . Dlate-

go też humor tego widowiska szukać musiał oparcia nie
na analogiach życiowych, lecz na znacznie trudniejszych
od satyry ramach czystego absurdu i· wesołości.
Humor z wszystkich rodzajów artyzmu uległ najwyraź
niejszej ewolucji, i tę konieczność uwspółcześnienia Goldoniego rozumiał SchiHer.
Na kanwie, na konwencjonalnym scenariuszu tej komedii reżyser zbudował stylowe, a jednak niezmiernie
współczesne widowisko. Była to praca pisarza, malarza,
muzyka i aktora poddana jednej niezawodnej dłoni
świetne.go inscenizatora. Sztuka, nie przestając być błahą
i beztroską rozrywką, całe bogactwo pomysłów i życie
zawdzięcza w lwiej części Schillerowi. Zarówno jak w
farsach amerykańskich, tak i tu cała gra i zabawa koncentrowała się na głównym aktorze. Maszyński umożli
wił Schillerowi zwycięstwo w tej bitwie scenicznej, sam
zaś dzięki reżyserowi dostał pozycje świetne do
obrony i podatne do brawurowych wypadów. Pozwalam
tU sobie uścisnąć symbolicznie dłoń tego znakomitego
artysty, co uczynię przy pierwszym"' zetknięciu najzupeł
niej realnie. Oznajmiam również najzupełniej obowią
zującą gotowość pójścia z nim o każdej porze dnia i nocy na wódkę, o ile oczywiście będzie mu odpowiadało towarzystwo smutnego i zgryźliwego poety ."
Od tamtej premiery „Sługę dwóch panów" wystawiano z powodzeniem· wiele razy na polskich scenach w
przekładach: Edwarda Boye· lub Zofii Jachimeckiej.
Godna odnotowania jest tutaj historia „Sługi dwóch panów" w karierze wybitnego reżysera włoskiego, Giorgia
Strehlera, który utrzymuje tę komedię w repertuarze
mediolańskiego Piccolo Teatra od 1947 roku. W ciągu
trzydzi€stu paru lat przedstawienie to miało już pięć
różnych wersji. Niezmienny pozostawał jedynie znakomity odtwórca tytułowej roli, Marcello Moretti do roku
1961, a po jego śmierci rolę tę przejął Ferruccio Soleri.
Inscenizacja „Sługi dwóch panów" stała się symbolem
teatru Strehl€ra. Grana była w 30 krajach świata
i osiągnęła liczbę blisko 1200 spektakli.
M.C
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