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Carlo Goldoni 
i jego „Sługa dwóch panów" 

Najznakomitszy komediopisarz włoski, Carlo Goldoni, urodził się 
w 1707 r. w Wenecji. Zycie jego obejmuje niemal cały wiek osiem
nasty, przypada więc na długi okres historyczny dojrzewania i zwy
cięstwa klasy mieszczańskiej. Nic dziwnego, że tak jak w XVII wie
ku Molier we Francji, jest Goldoni reformatorem teatru we Włoszech, 
gdzie staje się twórcą nowej komedii. 

W teatrze włoskim panowała aż do początku osiemnastego wieku 
niepodzielnie t.zw. „Comedia dell'arte, wprowadzająca na scenę 

szablonowe nowe typy Arlekinów, Pantalonów, Pulcinelli, Brighelli 
i Colombiny, przy czym aktorzy nie posługiwali się ustalonym 
tekstem„ lecz tylko ogólnym szkicem akcji, który wypełniali włas
nym, na poczekaniu improwizowanym tekstem, a przede wszystkim 
własnym repertuarem dowcipów. Był to w gruncie rzeczy teatr 
ludowy, który jednak z czasem skostniał, popadł w rutynę i wyczer
pał swe możliwości. Dzięki tym jednak tradycjom nie zrywa teatr 
Goldoniego z ludowością, toteż zarówno stan średni jak i niższy 

dostarcza autorowi treści scenicznych. Dotychczasowa komedia 
przygód i pomyłek staje się u Goldoniego wizerunkiem obyczajów 
i charakterów współczesnych. Charaktery te są zaś jednocześnie 
ukształtowane już w ten sposób, że indywidualność ludzka staje się 
motorem akcji i wpływa na działanie postaci, a nawet na rozwiąza
nie intrygi. Tak więc Goldoni przede wszystkim dba o prawdę i lo
gikę życiową, nie zdając losu swych bohaterów na pastwę przypadku. 

Treści swych utworów czerpie Goldoni z obserwacji, współcześni 
biorą mu więc często za złe to, co dziś poczytujemy za zaletę jego 
sztuk - skłonność do realizmu. I rzeczywiście nie dbał Goldoni 
o literackie idealizowanie postaci, kazał przemawiać swym bohate
rom niekiedy gwarą, a nawet napisał kilkanaście komedii całko

wicie ludowym narzeczem weneckim. Za to nie lubił charakterów 
nazbyt prostych i w przeciwieństwie do Moliera potrafił ukazać na 
scenie przemiany zachodzące w osobowości ludzkiej, zwłaszcza zaś 
wierzył w możliwości poprawy charakteru i takim wychowawczym 
akcentem lubił kończyć swe pogodne i na ogół pełne wdzięku sztuki. 
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Na uwagę zasługuje także u Goldoniego ogromny zmysł humoru 
i komizmu, daleki od tanich lub błazeńskich pomysłów commedii 
dell'arte. Humor wynika tu z samych wypowiedzi dostosowanych 
do charakterów postaci i sytuacji, z satyrycznego często podejścia 
do ludzi i obyczajów, o co nie trudno było w okresie rozkładu sto
sunków feudalnych. "Wiele sztuk Goldoniego przetrwało więc do 
naszych czasów i to nie tylko ze względu na mistrzostwo szkicowa
nia charakterów, prowadzenia akcji czy operowania dowcipem, ale 
również jako dokumenty epoki, obrazujące zrywanie więzów z prze
starzałymi obyczajami szlacheckimi i wprowadzające na scenę no
wych ludzi i nowe klasy społeczne. 

Goldoni od dzieciństwa związany był ze sceną. Ojciec jego był 
wprawdzie lekarzem, ale stale zachwycał się teatrem, a dziadek 
nawet wystawiał u siebie często sztuki teatralne. Młody Carlo miał 
własny teatrzyk kukiełkowy, grywał na scenach amatorskich i jako 
czternastoletni chłopiec uciekł z domu z trupą teatralną. Otrzymał 
jednakże wykształcenie prawnicze i cieszył się nawet jako adwokat 
powodzeniem. Początkowo próbował swych sił w tekstach opero
wych i mniejszych scenach muzycznych, r.zw. „intermezzach" i tra
gikomediach, podobnie jak jego wielki poprzednik, twórca nowo
czesnej opery, Metastasio. W r. 1734 po raz pierwszy wystawia się 
na scenie tragedię Goldoniego „Belisario". Dopiero w r. 1740 roz
poczyna Goldoni swą karierę komediopisarską sztuką o pełnym 
dialogu pt. „Dama z wykształceniem". 

Odtąd wiąże się niemal na stałe ze sceną i staje się nadwornym 
komediopisarzem kilku teatrów. W samym tylko roku 1750 zapo
wiada 16 nowych komedii i spełnia to przyrzeczenie. Ilość jego 
sztuk przekracza liczbę dwustupięćdziesięciu jedynie więc słynny 
Lope de Vega bije Goldoniego pod względem wydajności pracy: 

. Wśród dzieł tych, nieraz wprawdzie zbyt pośpiesznie pisanych, 
Jest bardzo wiele wartościowych i dziś jeszcze aktualnych, np. 
„Sługa dwóch panów", „Mądry człowiek", „Sprytna wdówka", 
„Kawiarenka wenecka", „Silna kobieta", „Zakochani", „Szaleństwo 
wczasów", „Gbury", „Oberżysta", „Wachlarz" i dziesiątki innych. 

Nieobce były też Goldoniemu pomysły ukazywania teatru w 
swych sztukach. Taką była np. komedia pt. „Teatr komiczny". 
"'.'reszcie szereg swych dzieł poświęcił Goldoni postaciom znanych 
pisarzy, np. sztuki pt. „Moliere" i „Torquate Tasso". 

. W r. 1761 otrzymuje Goldoni propozycję przybycia do Paryża 
i pracy dla popularnej we Francji „Komedii Włoskiej". Ponad 30 lat 
działa je.szcze ~oldoni we Francji pisząc nawet komedie w języku 
francuskim m. m. swe arcydzieło „Dobroczynny zrzęda". Sędziwy 

autor doczekał tutaj Wielkiej Rewolucji Francuskiej i pod koniec 
życia otrzymał pensję od Konwentu. Umarł w r. 1793, pozostawiając 
oprócz niezliczonych dzieł scenicznych 3-tomowe· pamiętniki w ję
zyku francuskim, które współcześni cenili na równi z jego komediami. 

Komedia „Sługa dwóch panów" należy do pierwszych dzieł Gol
doniego. Powstała ona w 1742 r. i, choć napisana już w nowym stylu, 
zachowała pod zmienionymi imionami postacie Arlekina i Colom
biny, dwojga sprytnych służących, przypadających nam do serca 
ze względu na swój wdzięk, humor i nieprzeciętny spryt. Arlekin 
nosi tutaj imię Truffaldina, Colombina nazywa się Blandyną. Jeśli 
chodzi o Truffaldina, to trzeba dodać, że nie jest to imię przypadko
wo wymyślone. Było to teatralne nazwisko największego włoskiego 
aktora komicznego, Antonia Saechi, rówieśnika Goldoniego, który 
odznaczał się niezwykłą inteligencją i dowcipem w rolach Arlekina 
i rozniósł sławę teatru włoskiego od Lizbony aż po Moskwę. Dla 
niego to napisał Goldoni swojego „Sługę dwóch panów". 

Goldoni tworząc tę komedię myślał jednakże i o sobie samym, 
w tym właśnie bowiem czasie i on służył dwóm panom - sądowi 

i teatrowi. Najwięcej zaprzątała go jednak ta myśl, że służba, czy to 
u bogatych mieszczan, czy też u szlachty, nie przynosi szczęścia 
człowiekowi z ludu, który często bywa krzywdzony i zależny jest 
od humoru swych panów. W naszej sztuce biedny Truffaldino na 
przykład aż do końca pozostaje głodny, choć jego panowie zjedli 
suty obiad, niejednokrotnie też narażony jest na upokorzenia a na
wet na kije. Wrodzony jego dowcip dopomaga mu jednak do wydo
bycia się z najtrudniejszych sytuacji i do przezwyciężenia wszelkich 
trudności. Ludowość teatru Goldoniego, zachwycająca nas aż po 
dzień dzisiejszy, świeci tu swój pełny triumf. 

ALFRED KOWALKOWSKI 



SUFLER: INSPICJENT: 
Maria Plucińska Mikola; Ż')}ro 

REKWIZYTOR: 
Antoni Nowakowski 

Kierownicy działów technicznych: 

KIEROWNIK TECHNICZNY: MieCZ.ł)Sław Montelatł}C 

PRACE KRAWIECKIE: 

PRACE STOLARSKIE: 

PRACE MALARSKIE: 

PRACE TAPICERSKIE: 

PRACE FRVZJERSKIE: 

SWIATŁO: 

BRYGADIER SCENY: 

P. Prusiewicz. i S. Lichacz 
Stanisław Białczak 

Paweł Dziechciarow 

Henr-sk Kubiasz.cz.ł}k 
Wład-sslaw Pawlak 
Stanisław Sadowski 
Michał Tworkiewicz 

Cena programu 1 zł 

łlaL I, 1871 B, llOI .r. p, mk. 6. li. K·ka-1335 


