
Sluha dvou pánů v Domě kultury Orlová

Dne  13.  10.  2010  se  všechny  čtyři  ročníky  gymnázia  Jana  Šabršuly  zúčastnily 

představení s názvem Sluha dvou pánů (opět jsme úspěšně zaplnili celé tři řady  ). Jedno 

z nejznámějších  děl  Carla  Goldoniho  ve  spoustě  z nás  vzbudilo  hodně  různorodé  pocity. 

Ztvárnění Slezského divadla Opava, už na první pohled uzpůsobené pro žáky základních škol, 

se  mi  zdálo  –  jak  bych  to  vyjádřila-  zvláštní.  Nevyvážené  výkony  herců  působily  dost 

nesourodě. Chvíli  100% splynutí  herce s postavou, procítěný projev,  dynamika monologů, 

zapojení  celého  těla  i  mysli  (včetně  mimických  svalů,  což  u  spousty  herců  chybělo), 

s příchodem jiného herce preferování vlastního exhibicionismu, ignorace vlastností postavy, 

vymáhání potlesku levným humorem.

V předloze je hlavní  postava,  sluha Trufaldino,  popsán jako zběhlý a vychytralý,  i 

když nevzdělaný muž. Ve hře to byl sprostý, plivající buran, sólista, který pro podtržení svých 

monologů akorát pořád křičel, o změně stylu mluvy jsme si mohli nechat zdát. 

Celou hrou se proplétá spousta dějových linií.  Silvínek miluje Klárinku, Trufaldino 

chce požádat o ruku služebnou, přestrojená Beatrice hledá svého milence Florinda, Florindo 

se schovává kvůli vraždě Beatriciina bratra Frederika, otec Klárinky se jí s dobrým úmyslem 

snaží  provdat  za  Beatrice,  přestrojenou  za  vlastního  mrtvého  bratra,  celé  se  to  úžasně 

zamotává – tak krásný příběh, a kazí Vám ho dupající, ječící perverzák. Ale jedno se mu musí 

nechat: služebnou Smeraldu balí opravdu ukázkově .

Snad jediné, co mě rozesmávalo, byla zoufalá snaha Silvínka, Klárinčina nápadníka, o 

její ruku. Převleky, výstupy, ztvárnění lásky trochu jinak, skvělý výkon. Na něj byla radost 

pohledět. I sehranost herců byla místy obdivuhodná, občas byly poznat chyby v dialozích. 

Kdybych měla představení zhodnotit celkově za svou osobu, bylo by to asi 5/10. Byly 

tam i vtipné momenty, kterým se smál celý sál, ale většinou brzy po nich přišel tragikomický 

výstup,  který mi opět zkazil  chuť.  Ovšem podle ohlasů diváků, kteří  nám v hledišti  dělali 

společnost, by bylo hodnocení tuším minimálně 15/10. 

Možná jsem jen rozmazlený divák, většina 3.A vystoupení hodnotila kladně. Možná 

bych hru hodnotila jinak a všímala si jiných kladů, kdybych se den předtím nerozmlsala na 

Lakomci v Divadle Petra Bezruče. Tato dvě představení byla bezpochyby nesrovnatelná. Není 

se čemu divit, Bezruči už jsou trochu „vyšší dívčí“. Tak či tak, tohle byla podle mě spíš fraška 

než umění.

Každopádně jsem ráda, že jsem se tohoto představení mohla zúčastnit,  kultury není 

nikdy dost. 
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