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StUGA 
DWÓCH PANÓW 

„ ... dwie księgi, 

nad którymi 

najwięcej1 rozmyślałem 

i nigdy 

nie będę żałował, 

że się nimi 

posłużyłem, 

to Świat i Teatr." 

CARLO GOLDONI 



FENOMEN POPULARNOŚCI 
MIECZYSŁAW BRAHlVIER: 
Bez wątpienia, komedia Gol
doniego nie wyrosła z głę
bokiej zadumy nad dolą czło
wieka i do rozważań takich 
nie pobudza. Tchnie i pod 
tym względem atmosferą 

Wenecji settecenta, Wenecji 
bawiącej się intrygami kar
nawałowych masek, barwnej 
jak niekończące się widowis
ko teatralne, przesłaniającej 
śpiewem i śmiechem nieod
wracalny schyłek potężnego 
niegdyś miasta dożów, ale 
i przebłyski obudzonych za
interesowań intelektualnych. 
Nie tracąc z oczu tych wszy
stkich powiązań, jakie istnie
ją między Goldonim a jego 
epoką, nie dopatrujmy się 
w nim jednak pisarza o ak
tywnej postawie społecznej, 

a tym mniej bojownika po
stępu. („.) Satyra jego nie 
miała w sobie gryzącej ironii 
ani burzycielskiego rozma
chu. Z szczerą, dobroduszną 
sympatią zwracał się do ludu 

gondolierów z Canal 
Grande czy rybaków z Chiog
gi. Widząc błędy i śmiesznoś
ci mieszczaństwa stawał jed
nak w obronie jego godności 
i praw, a we wcześniejszych 
utworach adwokatem kupie
ctwa uczynił Pantalona, gro
teskową przedtem „maskę" 
kochliwego starca, obec
nie krasomówcę przejętego 
swym zadaniem i wznoszą
cego się nawet do patosu. 

* * * 

Stosunek Goldoniego do ko
medii dell'arte miał [„ .] dwa 

[ ... ] oblicza. Tępiąc wszy
stko, w czym słusznie widział 
znamiona upadku jej i zwy
rodnienia, równocześnie kon
tynuował Goldoni najlepsze 
tradycje teatru „improwizo
wanego", czego dobitnym 
przykładem „Sługa dwóch 
panów". Wartkie tempo ak
cji scenicznej, ruchliwość 
zwinnego aktora, pomysło

wość w stwarzaniu sytuacji, 
wyrazistość mimiki i gestu 
- te zalety głośnych w 
świecie wędrownych zespo
łów włoskich umiał zacho-· 
wać, ocierając się stale o śro
dowisko aktorskie, pisząc 
wiele ról z myślą o prze11vi
dyvvanym wykonawcy. 

* * * 

Goldoni nie tylko miał am
bicję zyskania dla Włoch po
cześniejszego miejsca w lite
raturze dramatycznej naro
dów przodujących - podej
m uje on wysiłek zasadnicze] 
reformy w życiu teatralnym 
swego kraju. Ta jego dzia·
łalność, w której sam autor 
skłonny był widzieć istotne 
swoje powołanie, nabie1n 
właściwego wyrazu dopiero 
w ścisłym powiązaniu z prą
dami, jakie wyznaczały kie
runek pierwszej fazy włos
kiego Oświecenia. Walka z · 
pustą frazeologią schyłkowe
go baroku, szukanie dróg 
zbliżenia się do klasyczne.i 
prostoty, chęć przywrócenia 
literaturze utraconej powagi 
moralnej,troska o formę ule
czoną z obrzmień złego sma
ku i zdolną oddać różno„ 

rodną rzeczywistość („.) ten · 

nurt coraz szerszy i zyskują
cy na sile stwarza warunki 
sprzyjające również domaga
niu się i powstaniu „dobrej 
komedii''. 
KRZYSZTOF ŻABOKLIC
KI: Realizm Goldoniego ma 
swoje granice. Życie wewnę
trzne jego bohaterów jest na 
ogół dość ubogie, a analiza 
rzeczywistości społecznej -
powierzchowna. W utworach 
jego nie brak też elementów 
farsowych, zaczerpniętych z 
komedii dell'arte; widoczny 
jest w nich ponadto wpływ 
melodramatu, który nadaje 
im pewnej muzykalności, 

lecz łagodzi kontury postaci, 
przytłumia konflikty. Arka
dyjski umiar, pełen stylizo
wanego nieco wdzięku, wy
stępuje w nich obok po
wściągliwej nuty m elan
cholii, z którą Goldoni spo
gląda na świat [„.] 
Jego teatr jest na wskroś 
mieszczański, podobnie jak 
teatr Diderota we Francji 
czy Lessinga w Niemczech. 
Jednakże Goldoni, któremu 
wypadło żyć w Wenecji 
rządzonej przez oligarchię 
arystokratyczną, zazdrośnie 

strzegącą swych przywile
jów, zachowuje daleko posu
niętą ostrożność: o szlachcie 
pisze niewiele, kleru nie 
wspomina w ogóle, pomija 
tematykę religijną, nie mó
wiąc już o politycznej. Ma 
przed oczyma wizję spo
łeczeństwa sprawiedlivvego 
i bardziej nowoczesnego, lecz 
usiłuje dostosować ją do 
konserwatywnego ustroju 
swej ojczyzny. Twórczość 

jego cechuje niezachwiany 
optymizm: występek zostaje 
na piętnowany , tryumfują ro
zum i cnota, zło okazuje się 
zawsze słabsze od dobra. 
ALLARDYCE NICOLL: 
Goldoni jest pisarzem o za
letach trudnych do oceny. 
Jego pióro było w ciągłym 
ruchu, pośród przeszło dvvu
stu pięćdziesięciu jego sztuk 
wiele nie zasługuje wcale na 
uwagę. Nawet najlepsze 
dzieła nie dorównują arcy
dziełom tych pisarzy 
zwłaszcza Moliera - których 
wziął sobie za wzór. Posiada 
zaraźliwe poczucie humoru, 
dodające scenom życia, ale 
dość płytką obserwację. Wy
czuwa siłę nowych myśli fi
lozoficznych przemiemaJą
cych Europę, lecz jego mora
lizatorstwa są błahe, a roz
wiązania problemów przez 
niego stawianych często ab
surdalne. Będąc w zasadzie 
optymistą, nie dostrzega wie~ 
lu rzeczy, które przydałyby 
treści dziełu Moliera. Jedno
cześnie zaś chyba żaden dra
matopisarz nie wykazywał 

płodniejszej pomysłowości, 

żaden nie wzbogacił w takim 
stopniu teatru w sceny praw
dziwie komiczne, żaden nie 
dał tak urozmaiconej i z ta
kim życiem nakreślonej pa
noramy wieku. [„.1 
W jego utworach świeci 
słońce osiemnastowiecznej 
Wenecji dla wszystkich, któ
rzy zadadzą sobie trud, by 
go poszukać. Zlekceważyć 
jego dzieło, znaczyłoby zlek-

. cewazyc coś rozkosznego, 
radosnego i żywego. 

"śvVIAT" I ~,TEA Tll" GC)LDONIEC;o 
„fSwiat]„. ukazuje mi mnogość i różnorodność ludzkich charakterów, 
skreślonych w sposób tak naturalny, że wydają się stworzone umyśl
nie dla dostarczenia mi niezliczonych tematów do wdzięcznych 
i pouczających komedii; daje mi poznać objawy, siłę i skutki wszy
stkich ludzkich namiętności; przedstawia mi ciekawe wydarzenia; 
uczy mnie współczesnych obyczajów; zapoznaje mnie z najbardzic~ 
rozpowszechnionymi w naszych czasach i w naszym kraju przywa
rami i wadami, które mędrcy powinni potępić lub wyśmiać; wska
zuje mi zarazem na przykładzie osób cnotliwych środki, dzięki któ
rym cnota zepsucia się opiera.„" 

„ „ księga Teatru („.) pozwala mi się dowiedzieć, jakimi kolorami 
mam malować na scenie charaktery, namiętności i wydarzenia, które 
wyczytałem w księdze Swiata; jak je cieniować, aby lepiej były wi
doczne, i jakie barwy uczynią je miłymi wrażliwemu oku widza. 
Słowem, uczę się od Teatru odróżniać to, co najsilniej wpływa na 
umysły, wywołuje zdziwienie, śmiech lub owo przyjemne łaskotanie 
ludzkich serc, rodzące się przede wszystkim stcid, że w oglc1danej 
komedii znajdujemy - wiernie zobrazowane i we właściwy sposób 
przedstawione - te same wady i śmieszności, które zauważyliśmy 
już u dobrze znanych nam osób„." CAHLO GOLDONI „Pami~tniki" 



TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAlilSKIEGO, ~0-003 
RYNEK z, Telefony centrall 58-72-51, 58-72·52, dyrekcja i sekretariat: 58-89-92, 

organizacja widowni: 58-89-67, kasa biletowa : 59-93-60. 
Główny ksi~gowy HENRYK MllOZEK, koordynator pracy artystycznej BOGU
MIŁA KURCAB-KARKOSZKJ\, kierownik organizacji widowni WIESŁAW PYTLA-

SIŃSKI 
Kierownik techniczny STANISŁAW HOLOWKA. Zastępca kierownika technicznego 
JAN SZAlilCA. Kierownicy pracowni technicznych: elektroakustycznej STEFAN 
SKROillSZ, oświetlenia EUGENIUSZ GRZONDZIEL, krawieckiej damskiej EWA 
KERGEH, krawieckiej męskiej STANISŁAW KLECKI, krawieckiej młodzieżowej 
ALFRED BLUKACZ, perukarskiej MARIA BEM, szewskiej JOZEF WILK, stolars
~lej WALDEMAR NOWAKOWSKI, malarskiej I modelatorskiej KONRAD CUDOK; 

rekwizytor KAZIMIERZ RAWSKI, brygadier sceny ROMAN KLYTA. 

W REPERTUARZE TEATRU 

Scenog rn fia: 
WACŁAW K ULA 
!Vluzyka: 
JERZY i\lILIAN 

Scenografia: 
BARBARA Z/\ W ADA 

ALBERT CAMUS 

KALIGULA 

SLA WOMIR MROZEK 

TANGO 

Reżyser ia: 
JERZY ZEGALSKI 

Choreografia : 
HENRYK KONWINSKI 

Reżyser ia: 
JERZY ZEGALSKI 

I 

BAJKA DLA DZIECI 
_ ZBIGNIEW NIEMCZ~NOWSKI 

ZOŁNIERZ I KROLEWNA 
Scenografia: 
BARBARA PTAK 

1 Ruch sceniczny: 
JULIAN HASJEJ 

Scenografia: 

WG BASNI H. CH. ANDERSENA 

JAN BŁESZYŃSKI 

Reżyseria: 
HENRYK TARCZYKOWSKI 

Muzyka: 
HALINA KALINOWSKA 

O MÓJ ROZMARYNIE 
MAŁGORZATA DOMAJ<;/SKA 
Aranżacje I nagranie: Choreogra fla: 
NORBERT BLACHA 

KAl\1ERALNA 

Scenografia: 
BARBARA PTAK 

ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI 

MICHAŁ ROSIIQSKI 

ZWARIOWAĆ MOŻNA 

MAREK DOMAŃSKI 

KOBIETA W TRUDNEJ SYTUACJI 
Reżyseria: 

JANUSZ KOZŁOWSKI 

EUGENE O'NEILL 

KSIĘŻYC ŚWIECI NIESZCZĘSLIWYM 
Scenografia: 
BARBARA ZA W ADA 

Scenografia: 
BARBARA ZAWADA 

Muzyka: 
ANDRZEJ HUNDZIAK 

HENRYK IBSEN 

DOM LALKI 

Układ ta!1ca: 
HENRYK KONWIŃSKI 

W PRZYGOTOWANIU: 

scenografia: 
ANNA FRANTA 

PIERRE CHESNOT 

CZARUJĄCY ŁAJDAK 

Reżyseria: 
MICHAŁ ROSIŃSKI 

Reżyseria: 
JERZY ZEGALSKI 

Reżyser ia : 
JÓZEF CZERNECKI 

Przedsprzedat biletów na 15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa 
Teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz po
niedzialków) w godzinach 10.30 do 13.00 I od 16.00 do 18.30; w niedziele od 
lii.30 do 18.30 I dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem, w przypadku roz

poczęcia przedstawienia przed godziną 16.00. 
EWA MOROŃ, redakcja graficzna JERZY MU::iKAL, rcdaKlOl' 

techniczny MICHAŁ GRĄGLEWSKI. 
Skład programu wykonała llnotypistka w. Kubacha. Strony do druku zmonto
wał zecer M. Grąglewskl. Druk wykonali maszyniści typograficzni: J. Chabrowski 

I H. Plechullk. 

ZGK 2, zam. 5290-89 - 3500 - R-7 Cena zł 100,-

\\T SIDŁACH 
TEl\TRU 

Pod koniec swego długiego i niezwykle twórczego życia 
w „Pamiętnikach" Goldoni napisał: Próbowali!m kilka
krotnie patrzeć na siebie jako na pewien f enomen. Oddał<!m 
się bez zastanowienia geniuszowi komicznl!mu, który mnie 
pociągnął, straciłem trzy lub cztery ra zy najkorzystniejsze 
okazje do poprawienia sobie bytu i stale wpadałem w te 
same sidła. Lecz nie żałuję t ego. Gd ziekolwiek bqcl ż indziej' 
znalazłbym może większ e dostatki, l ecz mniej .zadowolenia. 
Do koi'1ca życia Goldoni pozostał niepoprawnym entuzjastą 
~eatru, raz po raz zdradzając prawniczą togę dla komedii 
i będąc już sędziwym pi~arzem (zmarł w roku 1793), miał 
głębokie przekornrnie, że jego wybór by ł s luszny. Urodził s ię 
w Wenecji (w roku 1707), s tudia filozoficzne odbył w Rimini 
w latach 1720- 21, praktykę adwokacką znów w Wenec ji 
w roku następnym. W roku 1731 uzyskał doktorat w Padwie, 
a w 1732 - nominację na adwokata, ale już w 1734 rozpo
czął stałą współpracę z teatrem i nic zaprzestał jej do po
łowy lat osiemdziesiątych. ów syn weneckiego lekarza, z za
wodu prawnik, właściciel niezwykle barw nej biogra fii do
~tarczył tea trowi nie tylko około dwust u jak chcą jed ni, 
a może prawie dwustu pięćdz ies ięc i u komed ii, jak przypu
szczaj <l inni badacze jego twórczości. Postanowił również 
zreformować teatr i po części jeszczt: improwizowanq farsc; 
w konwencji dell'arte zast<\pić komedią. zerwać maskę 
z twarzy aktora, a dawny, luźny scenariusz zastąpić goto
\\·y m , ukszta łtowanym te ks te m lite r ackim z życ ia i obyczaju 
weneckiego wziętym. 

Dorobek Goldoniego oceniany był różnic; miał wiciu za
\Hiętych wrogów już za życia. Z tej pokaźne j liczby dwóch 
se tek utworów też niewie le ocalało. Niewątpliwie jedną 
z tych komedii , które nigdy nie dały się zmóc czasowi był 
właśnie „Sługa dwóch panów" , wys tawiony w Mediolanie 
i w Wenecj i w roku 1746, a w Polsce w 1803. Wtedy je~zcze 
Goldoni stawiał swoją profesję przed t ea tre m . 

Przyjechał niedawno do Pizy „„ i otworzył tam biuro adwo
kackie - p isze Kazimierz Chlędowski. Adwoka.tura szła wy
bornie; ten sam prawnik, który w Wenecji nie miał klien
tów, musiał tutaj dzień i noc pracować, honoraria plynęłu 
obficie. „Ale - powiada Goldoni - diabli przynieśli do Pi zy 
kompanię komików" [. .. ] Na zwisko Sacchi podzialało na Gol
doniego jak wspania ły w~chócl slońca; Sacchi byl najpierw
szym aktorem we Włoszech, człowiekiem wykształconym i co 
do tal entu można 90 bylo tylko z Talmą porównać. Proza
iczne zajęcie adwokata zaczęło nudzić komediopisarza, tym 
bardziej, że prawie równocześnie z listem Sacchiego dorę
czono mzi dekret na członka r zymskiej „Arkadii". Dano mu 
nazwę Pol isseno i inwestyturę na dobrego T egea w Arka
dii. Odtqcl więc był właścicielem idealnych posiadłości 
w Grecji, w których Turcy siali pszenicę, a on mógł je 
w sonetach opiewa.ć. Pozyskał sobi e tytuł arkadyjskiego 
poety i podpisywał się Polisseno T egeio. Sacchicma posiał 
niebawem komedię „Il servo di <Lue padroni„." 

W trzy dni później, po wielokrotnych prośbach Sacchiego 
napisał na stępną komedię i tak s ię zaczęły jego coraz ś c iś
lejsze związki z teatrem. Po kilku latach odnalazł Goldo
niego znany właściciel trupy teatralnej Mede bach i Goldoni 
coraz częściej już rzucał togę dla teatru. 

„Sługa dwóc h panów" zyskał największą popularność, choć 
„Awantura w Chioggi", „Gbury", „Mirandolina", Sprytna 
wdówka" czy „ Uczciwa dziewczyna"' to komedie, które też 
należą do że laznego repertuaru teatrów i S<\ grane prak
tycznie w całej Europie. 

Współcześnie „Sługę dwóch panów" rozslawila realizacja 
Giorgio Strehle ra, utrzymująca się w Piccolo Teatro di 
Milano przez ponad trzydzieści lat z niezapomnianym, ge
nialnym Marce llo More ttim w roli Truffaldina. 

Komedia ta, wymagająca perfekcyjnego opanowania rze
miosła teatralnego ciągle jeszcze chyba uczy, a z całą pew
no ś ci<l bawi widzów nieprzerwanie od dwóch wicków. 

EM 



TEATB ŚLĄSKI 
IMIENIA 
ST. WYSPIAŃSKIEGO 
W KATOWICACH 

PREMIERA 
\.\iE WRZEŚNIU 
1989 ROKU 
NA DUZEJ 
SCENIE; 
SEZON TEATRALNY 
1989/ilO 

JERZY ZEGALSKI 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

KRYSTYNA 
SZARANIEC 

KIEROWNICTWO 

KRZYSZTOF KARWAT 
ANDRZEJ LINERT 

CARLO GOLDONI 

St U GA 
DWÓCH. PANÓW 

(IL SERVITORE DI DUE PADRONI) 

PRZEKŁAD: ZOFIA JACHIMECKA 

OBSADA: 

Pantalone • ROMAN MICIIALSKI 
11t'mtmną Klruy1>· 1 • KRYSTYNA WIŚNIEWSKA-SŁAWIK 

Lombardi • MARIAN SKORUPA 
Sylwiusz • WIESŁAW KUPCZAK 
Beatrice • EWA LEŚNIAK 
Florindo • JERZY KUCZERA 

Brighella • ADAM BAUMANN 
r~1q f!IJłł0!'8łl!li~oa • JOLANT A STRZELECKA 

Truffaldino • WOJCIECH GÓRNIAK 
K elner I • ANDRZEJ DOPIERAŁA 

K elner II • JERZY KOZŁOWSKI 
Kelner HI • ANTONI GRYZIK 

REZYSEIUA: 

BOGDAN TOSZA 

SCENOGRAFIA: 

BARBARA STOPKA 

OP RACO W A N IE MUZYCZNE '_A-K0 MP<A-N+t\-Mi3·N<l',/ 

HALINA KALINOWSKA 

HUCH SCENICZNY: 

JULIAN HASIEJ 

ASYSTENT REŻYSERA: JERZY KUCZERA 

INSPICJENT: DANUTA PUŁECKA 

KONTROLA TEKSTU : MARIA KRUPA 


