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Dyrektor Naczelny 
Przemysław Tejkowski 

Słowo od reżysera 

Wybrał dyrektor Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej spośród wielu 

propozycji repertuarowych wędrownego 
reżysera i osiemnastowieczną włoską komedię. 

Przy okazji i pod pretekstem XVI Rzeszowskich Spotkań 
Karnawałowych, zapragnął zrobić swojej widowni wspólny 
radosny prezent, a zespołowi aktorskiemu znowu podnieść 

poprzeczkę. „Sługa dwóch panów" Carlo Goldoniego ma swoje 
mądre przesłanie, ale jest przede wszystkim zaproszeniem do 

zabawy, zabawy kun-sztownej: widzowie obcują bowiem z arcydziełem 
z gatunku commedia dell'arte, a aktorzy z zadaniami wymagającymi 
wszelkich sprawności ich zawodu. Ale najważniejsza jest tu Radość. 

Obudzić słońce, śpiew i ducha zabawy w sobie a następnie na widowni -
oto najważniejszy przy okazji „Sługi ... " zamiar dyrekcji, realizatorów i zespołu 

aktorskiego spod szyldu Wandy Siemaszkowej. Często zaniedbujemy tę 
przyrodzoną Nam potrzebę zabawy, a przecież ten, kto wymyślił Teatr uczynił 

to także dla tej 11dziecięcej" potrzeby właśnie. Każdy z Nas jest „podszyty" 
dzieckiem, ale krępują Nas przeróżne wstydy, przekonanie, że "nie 

wypada", potrzebujemy pretekstu, okazji, ośmielenia ze strony innych 
aby wrócić do „piaskownicy dzieciństwa", aby wspólnie z innymi 

"dziećmi" stwarzać świat od nowa i po swojemu, według opartych na 
przeżywaniu beztroskiej Radości zasad. Wypada mi właściwie 
tylko zaprosić bywalców przybytku pod adresem Sokoła 7 do 

opartej na arcydziele Goldoniego wspólnoty śmiechu 
i czystej jak uśmiech dziecka - Trufaldyna - głównego 

bohatera komedii - zabawy! A tych najśmielszych 
do wspólnego śpiewania!. .. 

O, sole mio!. .. 

Waldemar Matuszewski 



Che bella cosa na jurnata 'e sole, 

n'aria serena doppo na tempesta! 

Pe' //'aria fresca pare gia' na festa ... 

Che bella cosa na jurnata 'e sole. 

Ma n 'atu sole 

cchiu' bel/o, oi ne'. 

'o sole mio 

sta 'nfronte a te! 

o sole, o sole mio 

sta 'nfronte a te! 

sta 'nfronte a te! 

Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne, 

me vene quase 'na malincunia; 

sotto 'a fenesta toia restarria 

quanno fa notte e 'o sole se ne scenne. 

Ma n 'atu sole 

cchiu' bel/o, oi ne'. 

'o sole mio 

sta 'nfronte a tef 

p sole, o sole mio 

sta 'nfronte a te! 

ta 'nfronte a te! 



RLO OLDONI 
WŁOSKJ KOMEDIOPISARZ, PRAWNIK 

Urodził się 25 lutego 170 w Wenecji. We wczesnej młodości uległ uro
kom teatru i zaczął pisać sztuki, został nawet członkiem wędrownej trupy. 
Jednak nie porzucił myśli o mieszczańskim stylu życia i po uzyskaniu dy
plomu uniwersyteckiego kontynuował karierę adwokacką. W 1748 roku po 
ukończeniu przeszło 40 łat, gdy był już autorem ponad 30 sztuk, porzucił 
zawód prawnika. Zawarł umowę z zespołem Medebacha i zobowiązał się 
dostarczać dla niego I O ztuk rocznie. Dwa lata później powiększył tę 
liczbę do 16 sztuk. Następnie związał się_ z innym teatrem, jednak nie uda
ło mu się uniknąć ostrej rywalizacji z dwoma innymi dramatopisarzami 
weneckimi: Pietro Chiarim i Carlo Gozzim. Zniechęcony wypowiedziami 
Gozziego w 1762 roku opuścił Wenecję i przeniósł się_ na stałe do Paryża, 
by wesprzeć występujący tam teatr wło ki. Gdy współpraca z teatrem nie 
przynosiła oczekiwanych rezultatów, został tymcza owo nauczycielem na 
dworze wersalskim. 
Goldoni przeciwstawił się_ i odnowił formę schyłkowej commedia dcll'artc. 
Gło ił powrót do pełnego, literackiego tekstu, do realizmu w przed tawic
niu obyczajów, do prostego języka bez wymyślności barokowego stylu. 
Przeprowadzenie tej zmiany nic było łatwe. Goldoni musiał przekonać nie 
tylko publiczność, ale i aktorów, niechętnych do podporządkowania się 
woli autora, ani też odrzucenia maski i skupieniu się na mimice twarzy. 
Początkowo uciekał się do kompromisu i szczegółowo opracowywał je
dynie główną rolę, re zta ztuki zachowywała charakter cenariusza. 
Walcząc z dekadencją commedia delł'arte, zarazem czerpał z niej obficie, 
a jego twórczość je t arty tycznym dopełnieniem plebejskiej farsy włos
kiej. Był autorem ponad 200 komedii, z których o trwałej wartości pozos
tało kilkanaście pełnych werwy, życzliwie spoglądających na człowieka, 
których pogodny optymizm tchnie atmosferą oświecenia. Był mistrzem 
w oddaniu środowiska, obyczajów i języka ludzi z Wenecji. 
Zmarł w nędzy 6 lutego 1793 w Paryżu podczas rewolucji francu kiej, 
w momencie gdy Konwent Narodowy postanowił przyjść mu z pomocą. 
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Commedia 
dell~arte 

komedia ludowa, powstała we Włoszech 

w połowie XVI wieku, wywodząca się z tra

dycji antycznego mima, rzymskiej pantomimy 

i błazeńskich popisów średniowiecznych 

histrionów. Komedia, w której niezwykle 

ważną rolę odgrywała plastyka. Stanowiła 

ona nieodłączną część tego zabawnego 

przedsięwzięcia. Powtarzalność postaci 

scenicznych w każdym scenariuszu 

doprowadziła do utrwalenia się pewnych 

· komicznych typów, o charakterystycznym 

wyglądzie i zachowaniu, zwanych maskami 

i w maskach często występujących. 

4/i, :--~~ Rozwijająca się równolegle, choć w opozycji, 

.-:- _. ~ 
1 
do elitarnego dramatu humanistycznego, 

t1 ~ m:Q a szczególnie do komedii zwanej erudita 

- r ~ ·=:~ (uczona) , commedia del/'arte opierała się 
Ir,, . ł· ·, w dużej mierze na zasadzie improwizacji. 

,Ir" '·: ~ ~ ,~__ :.j 1, ! Aktorzy, biorąc sobie za kanwę szkicowy 
~j. J I ł I ...,.. g ł• , 9 t · ~ ·. . r: scenariusz, swobodnie improwizowali, 

--- .... ~ - ~-L 

·~~~..,=-~--~ wymyślali teksty stosowane do sytuacji, 

tworzyli zabawne gagi, zwane wówczas 

r.~R~~!I'"; -11~' """'"''-'..- lazze, popisywali się sztuczkami 

zręcznościowymi. Nowość stanowiło 

1 
dopuszczenie na scenę kobiet. 

1 
• Najważniejsze typowe postacie to: 

dwóch starców, mistrzów - Pantalone 

i Dottore, dwóch służących - Arlekin 

i Brighella, pokojówka Kolombina 

i Kapitan, który również jest mistrzem. 

~ernouaHa. 
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Cucuru('u . 

Scapino. 

ro •- ..,. . . . „. „~ \ .. , . „ 
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Scar amucia ~~ Frzcasso. 
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Di Spagna sono la bella 
regina son dell'amor 

tutti mi dicono: „Stella, 

stel/a di vivo splendor." 

Di Spagna sono la bella 

regina son dell'amor 

tutti mi dicono: „Stella, 

stel/a di vivo splendor. " 

Stretti stretti nell'estasi d'amor blisko, 

la spagnola sa amar cosi 

bocca a bocca la notte e il di. 

Stretti stretti nell'estasi d'amor 

la spagnola sa amar cosi 

bocca a bocca la notte e il di. 

Amo con tutto l'ardore 

a chi e sincvero con me 

degli anni miei il vigore 

io fo ben presto veder. 

Amo con tutto l'ardore 

a chi e sincvero con me 

degli anni miei il vigore 

io fo ben presto veder. 

Stretti stretti nell'estasi d'amor 

la spagnola sa amar cosi 

bocca a bocca la notte e il di. 

Stretti stretti nel/'estasi d'amor 

o~ . !J.;50~ la spagnola sa amar cosi 
.:;.....- bocca a bocca la notte e il di. 
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