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Premiera: 28 marca 2009 r. - 7 (279) premiera sezonu 2008/2009 

Z okazji premtery: wystowa plakatów i afiszy z przedstawień 

„Sługi dwóch panów" Carlo Goldoniego, zrealizowanych w polskich teatrach. 

Prezentowane zbiory archiwalne pochodzą ze zbiorów 

Instytutu Teatralnego irn. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. 



OBSADA: 

TRUFALDYN (sługa dwóch panów) - Mariusz Pogonowski 
BEATRYCZE RASPONI 
-(pierwszy „pan ' . zakochana we Floryndzie )- Katarzyna Anzorge 
FLORYND 
- (drugi pan zakochany w Beatrycze) Przemysław Pawlicki 
PANTALON (wenecki kupiec)-Henryk Błażejczyk 
KLARYSAUego córka. narzeczona Sylwka) -Dorota Cempura 
DOKTOR LOM ARDI (prawnik) - Henryk Jóźwiak 
SYLWEK LOMBARDI 
-U ego yn, narzeczony Klary y) Łukasz Mąka 
BRYGELA(właściciel hoteliku z restauracją) - Piotr Bała 
SMERALDYNA 
-(służąca w dom Pantalona) - Magdalena Tomaszewska 

Grupa del/ 'arte: 

COLOMBINA- atarzyna Wieczorek 
ARLEKIN - Bogumił Karbowski 
KAPITANO - Szymon Cempura 

Mieszkmky Wenecji: 

KURTYZANA (zwachlarzem)- Magdalena Bogdan 
KURTYZANA (z parasolką)-Hanna Chojnacka 
KURTYZANA (w woalce) - Barbara Misiun 
KURTYZANA (z pie 'kiem)- Hanna Zientara 
PRACZKA-Zdzisława Bielecka 
GONDOLIER - Jan Kołodziej 
KATARYNIARZ - Witold Mierzyński 
CZARNY CHA KTER - Marek Walczak 

PULCINELLA'E 
- Cezary Jaworski, Andrzej Lemański, Piotr Mu zyń ki, Roman Nowakow ki . 
Krzysztof Popczuk 

Inspicjent - Aurelia Greń 

-

Słowo od reżysera 

Wybrał dyrektor Marek Mokrowiecki, spośród wielu 
propozycji repertuarowych wędrownego reżysera, o iemnasto
wieczną włoską komedię. Zapragnął zrobić wo jej widowni w pólny 
radosny prezent, a zespołowi aktor ki emu znowu podnie 'ć 
poprzeczkę. „Sługa dwóch panów" Carlo Goldoniego ma woje 
mądre przesłanie, ale jest przede w zy tkim zaproszeniem do 
zabawy - zabawy kun ztownej: widzowie obcują bowiem 
z arcydziełem gatunku commedia dell'arte, a aktorzy z zadaniami 
wymagającymi w zelkich sprawno 'ci ich zawodu. Ale najważniej-
za je t tu Radość - obudzić słońce, śpiew i ducha zabawy w obie i 

w ' ród Publiczno' ci. 
Oto najważniejszy, przy okazji „Sługi ... ", zamiar dyrekcji, 
realizatorów i zespołu aktorskiego spod szyldu Jerzego 
Szaniaw kiego. 
CzC( to zaniedbujcm~ tę przyrodzoną nam potrzebę zabawy, a 
przecież ten, kto wymyślił Teatr uczynił to także dla tej „dziecięcej" 
potrzeby właśnie. Każdy z na je t „dzi ckiem podszyty'', ale krępują 
na przeróżne wstydy, przekonanie, że „nie wypada" potrzebujemy 
prctck tu, okazji, o' mielenia ze trony innych aby wrócić do 
„pia kownicy dzieciństwa", aby w pólnie z dorosłymi „dziećmi" 
siedzącymi na widowni Teatru im. Jerzego Szaniawskiego twarzać 
świat od nowa i po wojemu, według opartych na przeżywaniu 
beztro ki ej Rado: ci zasad. 
Wypada mi wła 'ciwie tylko zaprosić bywalcó przybytku przy 
Nowym Rynku 11 do opartej na arcydziele Goldoniego wspólnoty 
'miechu i czy tej, jak u'miech dziecka Trufaldyna - głównego 

bohatera komedii - zabawy! A tych najśmielszych do wspólnego 
' . . ' sp1ewania„„ 
O, sole Mio!.„ 

Waldemar Matuszewski 

-



Wiele komedii w jednej 

Tę ztukę_ipisałfachowiec! 
Wenecjanin Carlo Goldoni ( 1707 - 1793), choć przez lata 

uprawiał nu ny zawód prawnika był człowiekiem teatru. 
W młodości związał sję z wędrowną trupą, grał w dziesiątkach 
przedstawie ' , pisał, reżyserował przerabiał na sc e n ę 
najprzeróżniej ' Ze ztuki. Potem ukończył uniwersytet, ba, został 
nawet adwoka em - jednak natura artysty zwyciężyła. W 1748 roku 
Goldoni porzucił dobrze płatny zawód prawnika i związał się na tałe 
z teatrem. Podpisał nawet umowę, na mocy której miał dostarczać co 
roku I O sztuk. Dwa lata później za zgodą obydwu stron podniesiono 
tę I iczbę do sztuk 16. Wychodziło, że będzie musiał pisać po dwie 
'Ztuk i mie ięcznie - więc pi ał. Zy kiwał sławę, pieniądze i wrogów. 
Do tych ostatnich należał hrabia Carlo Gozzi , również dramaturg 
i równie genialny. I on to - mówiąc trywialni - „wygryzł" 

Goldoniego z Wenecji. Sposób znalazł tyleż dowcipny, co wredny: 
ośmieszył naszego mistrza w kilku wych komedyjkach. Goldoni 
udał 'ię na luótko do Rzymu a w 1762 roku wylądował w Paryżu, 
gdzie związał się z Theatre Italien. Próbował także pi ać po 
francusku, w 1771 roku wystawił w Comedie-Frarn;aise 
Dobroc::ynnego zrzędę. Dwa lata później również po francu ku 
napisał Ostentacyjnego skąpca - na tym podbój Paryża się kończył . 
Goldoni pi ał jeszcze po francusku pamiętniki (lvfoje =ycie, rnój 
teatr), ale w dramacie już sukcesów nie odniósł. Zmarł w nędzy 
podczas Wielkiej Rewolucji. 

Goldon i napisał ponad 200 ( łownie: dwieście) sztuk. Do tego 
trzeba je zez dodać libretta op rowe tragedie , intermezza 
i przeróżne drobiazgi sceniczne. Był refom1atorem teatru - co wcale 
nie było takie proste. Aktorzy byli przyzwyczajeni do schematów 
commedii dell'arte . Goldoni odrzucał maski , chc i ał, by nawet 
komedie były poważne - nie prz stając być śmieszne. Potrafił także 
ek p rymentować: Awantura w Chioggi napisana została w dial kcie 
weneckim, w Wachlarzu ośrodkiem akcj i, a wi ęc „bohaterem" nie j est 
człowiek, lecz przechodzący z rąk do rąk wachlarz, Teatr komedii -
pokazuje na cenie pracę nad wystawianiem .. . sztuki samego 
Goldoniego Ojciec rywalem syna i zawiera wykład reguł 
nowocze nej dramaturgii . 

Sługa dwóch panów (1745) należy do wcześniej szych 
i zarazem najlepszych sztuk Goldoniego. Włoski tytuł - Arlecchino 
servitore di due padroni - lepiej ujawnia charakter tego utworu : to 
przecież commedia de ll 'arte ! Krotochwil a pełna pomyłek , 

przebieranek i zaskakujących ytuacj i, zarazem jednak tak 
udoskonalona, pogłębiona psychologicznie i dopie zczonajęzykowo. 
że można ją nazwać w pótczesną komedią charakterów. 
Schematyczny Arlekin zamienia się w pełnokrwistą po tać 
Trufaldyna - służącego, który obsługuje dwóch naraz chlebodawców, 
powoduje dziesiątki nicporozumie11 i setki komicznych ytuacji. Ale 
nie tylko osoba Trufaldyna przesądza o powodzeniu ztuki. Sługa 
dwóch panó-..1 1 wspiera się też na pomysłowej , pełnej niespodzianek 
intrydze. Dwa w jednym! A więc podwójny powód do uciechy dla 
widzów i podwójne zadanie dla aktorów. 

Bohdan Urbankowski 

Komedia dell 'arte 
Komedia ludowa, powstała we Włoszech w połowie XVJ 

wieku, wywodząca ię z tradycji antycznego mima, rzymskiej 
pantomimy i błazeń kich popisów 'redniowiecznych hi trionów. 
Powtarzalno ' ć po tac i scenicznych w każdym scenariuszu 
doprowadziła do utrwalenia się pewnych komicznych typów, 
o charakterystycznym wyglądzie i zachowaniu, zwanych maskami i 
w maskach czę to występujących. 

Rozwijająca siG równolegle, choć w opozycj i do elementar
nego dramatu humanistycznego, a szczególnie do komedii zwanej 
erudita (uczona), commedia dell'arte opiera się w dużej micrze na 
improwizacji. Aktorzy biorąc za kanwę szkicowy ccnariu z, 
swobodnie wymyślali teksty stosowne do sytuacji, tworzyli zabawne 
gagi, zwane wówczas lazzi, popisywał i si ę sztuczkami 
zręcznościowymi. owość stanowiło dopuszczenie na cenę k biet. 
Najważniej ze typowe postacie, to: dwóch starców, mistrzów -
Pantalone i Dottore, dwóch służących - Arlekin i Brighelła, 

pokojówka Colombina i Kapitano. 





Waldemar Matuszewski - ur. w 1954 r. w Shlpsku, reżyser 
teatralny i radiowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego 
(Wydział Filologii Polskiej) i warszawskiej PWST (Wydział 
Reży erii Dramatu 1981 ). Spektakl dyplomowy zrealizował pod 
opieką Tadeusza Łomnickiego w ~ atrze a Woli ("Sędziowie" 
i "Klątwa"). Wyreżyserował 38 spektakli teatralnych, wśród których 
najgłośniejszym okazał si "Ach, Combray!. .. " w war zawskim 
Teatrze Dramatycznym, według powieści Marcela Prousta 
„ W poszukiwaniu straconego cza u". W 1991 r. spektakl ten 
prezentowany był w Teatrze TV i wystąpiła w nim po raz ostatni 
I genda pol kiej ceny Ryszarda Hanin. Matuszewski współpracował 
z kilkoma innymi teatrami warszawskimi (Ateneum, Teatr 
Dramatyczny, eatr Mały Kwadrat etc.), a poza stolicą z teatrami w: 
Gdań ku, Tarnowie, Zielonej Górze Olsztynie, Gorzowie 
Koszalinie, Rze zowie. Był dyr ktorem teatrów: Lubuskiego 
w Zielonej Górze ( 1991 -96) i Pol kiego w Poznaniu ( 1998 - 2000). 
Wyreży erował 6 łuchowi k radiowych m.in.: "Pożegnanie" Wilama 
Horzycy oraz Rapsod "Króla-Ducha" Juliu za Słowackiego, a także 
"Mari "Antoniego Malczewskiego. 

Je t współtwórcąjubileuszowego filmu Adama Gzyry w TV 
„Matecznik" pt. "MAZOWSZE: od autentyku do tylizacji". 

Płocka realizacja ,.Sługi dwóch panów" Carlo Goldoniego jest 
jego pierwszą sztuką wyreżyserowaną na d skach Teatru 
Drarnatyczneg w Płocku. 

Małgorzata J'reutler - ukończyłakrakowskąAkademię Sztuk 
Pi knych - Wydział Scenografii u profe orów Andrzeja Stopki 
i Józefa Szajny. Zadebiutowała w Tea ze Polskim w Szczecinie przy 
realizacji „ Turando ' Carlo Gozziego ( 1970). Swoją arty tyczną 
karier(( rozpoczęła od proj ktowania scenografii i ostiumów do 
komedii dcJ 'arte. Kolejne lata dały jej możliwość realizacji 
w obszaTzc wszy tkich gatunków i konwencji scenicznych: musicali, 
oper. bal tów. 'dramatów i tragedii. W półpracow ła z Teatrem 
Narodow m i T atrem Wielkim w Warszawie atrcm Roma 
i Teatrem Na Woli, a także Operą Bałtycką i teatrami w Radomiu. 
Toruniu, 1\z zowie Koszalinie ... Pracowała równje · w Ro. tocku, 
Berlinie Oreźni i Czeskim Cieszyni . Przez 40 lat pracy scenicznej 
zrealizowała ponad trzysta przedstawień. które il strują ogrom 
różnorodności i bogactwo zawodowych doświadczc1i. Do 
najważniejszych zalicza ześciokrotnąpracęprzy „Tangu" Sławomira 
Mrożka, a także przy „Operze za trzy gro ze" Be olda Brechta 
i musicalu „Józef i cudowny płaszcz w technikolorze" (Webbera). 

Ciepło wspomina również woją pi rw zą pracę w t atrzc 
w Płocku - przy pektaklu „Nie było nas, był la "Jana Skotnickiego 
26.03.1995 r.). 



E\va Iżykowska - skończyła Akademię MuzycLną im. F Chopina w W<wzaw1c, 
gdzie studiowała śpiew solowy pod kierunkiem prof. K. Goławskiej , a takLe Państwową 
Wyż zą Szkoł ę Teatralną im. A. Zelwerowicza \\ Warszawie - uzyskując dyplom 

z wyróżnieniem . Kontynuowała swoje studia we Włoszech - '' Sienie i Mediolanie. 
W 1981 roku zadc.:biuLO\\ ała na . ceme La cali '' tytułowej roli w operze Rita 

Donizclliego. Jest laureatką . zcrcgu krnJowych i międzynarodowych konkurSÓ\\, jak 
Ogólnopolski Konkurs Muzyki K. zymanow ·kiego. Belvedere w Wiedniu. Mozart 
Competitionw le. sandrii ... 

W Polsc ~ zadebiutowała\\ 1979 roku partią Fiordilig1 \ operze Cosift.111 111/fe 

w Teatrze Muzycznym \\ łup. ku: w 198 ł roku wziqła udział w prawykonaniu opery 
Z. Rudzińskiego 1\4aneklln· \\ Operze Wrocławskiej . W latach nastqpnych występowała 

m. in. w poznańskim Teatrze Wielkim. w Operze Wrocławskiej, Operze Krakowskiej 

i w Teatrze Wielkim '' \\arszawie. Otrzymała nagrodę Miasta Poznania dla Młodych 
Twórców Sztuki W 1986 roku zadebiutowała na sccnH.: wiedeńskiej Kammeroper rolą 
Neddy w Pajacach L oncavalla. pektakl ten 1oslal uznany przez krytykę" icde1i · ką za 
przedstawienie roku 1986. W latach 1987-1991 była c olislką opery \\ Luc.:cm1c 

w zwajcarii . Dokonała . zeregu nagrań dla: Polskiego Radia. Radio Vaticano. Telewizji 

Austriackiej, a także dla tclewizj1. lllipiń k1ej. brazylijskiej i koreań. kicJ. Pro\\adziła 

zajęcia w Korei Południowej. jak rówrncż Master Cla. s w USA, Włoszech. oraz Austrii. 
Obecnie jest profe!>orcm Uniwersytetu uzycznego F Chopma \\Warszawie 

Artur Dobr.rnński. ur. \\ 1965 r. \\ CzęstochO\\ ie - Lancer/., choreograf: 

absolwent tudium Choreograficznego \\ Krakowie ( 1990). Dyplom uzyska I pod 
kierunkiem prof Janiny Strzembosz. wychowawczyni wiciu pokokń tancerzy 

i choreografów. Zadebiutował v. Teatrze Bagatela w Krakowie. przy realizacji . pcktaklu 

opartym na poczJI .lana Brzechwy. Specjalizuje się w tańcu w. półczcsnym i tmicach 
historycznych . Przez dwadzieścia lat prac) twórczej v.spółpracuwał z wieloma teatrami. 

m.in. : Operą i pcrctką Krakowską. Teatrem im . .I. Osterwy\\ Lublinie. Teatrem Śląskim 
w Katowicach, Teatrem im. . Jaracza v. Olsztynie. Teatrem Ulicznym KTO, Teatrem 

Tańca KO TRA T oraz polskimi t zagranicznymi zespołami tańcÓ\\ historycznych z: 
Anglii , stonii Łotwy i Litwy. Współpracował na scenic 111.in z: rroC Jackiem 
Toma ·ikicm, Przemysławem ' I iwą i Markiem Sicczkarkicm. Jest za łożycielem 

i choreografem Teatru Otwartej Kreacji TOK. który zdobył prcstiżow y grant 

z Europej kiego Funduszu W pólpracy w Tańcu Wspólcze. nym (CoDaCo). 
przyznawanym młodym obiecującym choreografom europejskim oraz Grand Prix na 

Pr zcntacj ach W ·półczcsnych Fom1 Tanecznych w Kaliszu, w latach: 1999. 2000 i 2003. 
Wy tępował w teatrach w: owym Yorku ( 1999), Zurychu (200 I), Wilnie (200 I). Sankt 

Petersburgu (2002) i Paryżu (2003 ). 

Z wykształcenia polonistka i dziennikilrka W wiclc1.: szacownym gronie 

·órców spod znaku Melpomeny znalazłam się dzięki łaskawości losu . . 
Pr/.ez wicie lat pracowałam w Polskim Radiu - 1 właśnie tam mogłam łą zyć moje 

umiejętności z m1łoscią do tcatm. 
Dzięki t. rn kohcznościom .. otwierałam·· (w 1975 roku) " raz z r occzanami teatr 
premierami „Krakowiaków i górali„ oraz „Romi:a i Julii" ... 

A \ 1977 roku w Teatrze na \\loli poznałam reżysera Waldemara 

Matuve\\sk1ego. Kibicowałam Jego pracy na różnych scenach, aż pewnego dn ia 

dołączyłam do grona Jego współpraco\\ n ików. 
I tak ,.Sługa dwóch panów" slULy nam dwojgu .. . 

Ap z wdzięczno:·c1 do artystów. dz11(ki którym z niawykłą lubośc ią zatapiam 
ię w magicznej scenerii i atmosferze Tespi$owcgu \vozu od czasu do czasu podrzucam 

im tytuły do realizacji. bądź sama układam scenariusze .. 
Ewa StJ•ma1l<ika 

La Spagno/a 
Di Spag11a sono la bella 
Regina son dell'amor 
Tutti mi Dimono: „ Stella. 
Stella di rivo :,p/endOJ: " 
Di Spagna sona la bella 
Regina son dell 'amor 
Tutti mi Dimono: „ Stella, 
Stella di vivo splendOJ: " 

Stretti stretti nell'estasi d'amor blisko, 
La spagnola sa amar cosi 
Bocca a bocca la notte e il di. 
Stretti stretti nel/'estasi d'amor blisko, 
La spagnola sa amar cosi 
Bocca a bocca la notte e il di. 

Autorzy utworów muzycznych wykorzystanych w przestawieniu: 

L. Boccherini, A. Vivaldi, G. Donizetti, R. Leoncavallo, G. Paisiello, 

G. Rossini, G. Verdi, A. del Buono, E. di Capua, V. di Chiara, 

T. Cottrau, V. de Crescenzo, L. Denza, S. Gambardella L. Ricci, 

A. Staffem. 
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Teatr Dra atyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. 

Dyrektor: Marek Mokrowiecki 
Kierownik literacki: Bohdan Ur bankowski 

Scenograf: Marian Fiszer 

Biuro Obslugi Widza - kierownik Jolanta Milewska 
Sp cjalista ds. organizac.ii imprez - Maria Żak 

tel. 024 262-48-40, 024 266-38-00 wew. 808 
www.teatrplock.pl 

W repertuarze teatru 

DUŻA SCENA 

Maciej Kowalewski „Obywatel M. - historyja" 
John Gay ,,Opera żebracza" 
John Tobias ,,Dzikie żądze" 

William Thackeray „Pierście11 i róża" 

SCENA KAMERALNA 

Katarzyna Ostrowska „Cappuccino je t'aime" 
Topor „Hotel Pałace" 

Sławomir Mrożek „Emigranci" 
Mirko Stieber „Proszę ... zrób mi dziecko" 
Antoni Czechow „Romans z Czechowem" 

Koordynator pracy artystycznej - Ewa Cichocka 
pecjalista ds.- programowo-reklamowych - Leszek Skierski 

Kierownik techniczny - Józef Muszy1iski 
Główny realizator światła - Zbigniew Charz. ński 

Realizatorzy światla - Robert Liberek, Paweł Olecki 
Główny akustyk - Krzysztof Wierzbicki 

Realizacja dźwięku - Piotr Tobota 
Główny specjalista ds. fotografii i poligrafii 

Waldemar I.awendowski 
Garderobiane - Elżbiet a Jóźwiak, Magda Jóźwiak 

Brygadier sceny - Roman Nowakowski 
Zespól techniczny - Cezary Jaworski, Andrzej Lemański, 

Piotr li nkiel, Piotr Muszyński 
Rekwizytor - Krzysztof Popczuk 

Pracownia fryzjersko-perukarska -
Jadwiga Foryszewska, Małgorzata Jitdrzcjcwska 

Pracownia krawiecka damska -
Lucyna Pstrąg, Weronika Dzikowska 

Pracownia krawiecka mę ' ka -
Hanna Chmielewska, lawomir Krokwa 

Pracownia malarsko-modelatorska -
Marek Szala, Marek Szymborski 

Pracownia stolarska -
Stefan hlopkowiak, Mariusz Tudela 
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