
Činohra Národního divadla  slaví rekord! 
Diváky oblíbená inscenace SLUHA DVOU PÁNŮ se v sobotu 27. září svou 403. reprízou  zařadí po bok 
dosud nejhraněj�í inscenace v historii - Örkényho Kočičí hry s Danou Medřickou v hlavní roli, kterou 
následně �trumfne�... 
 
Inscenace v re�ii Ivana Rajmonta, si od premiéry v roce 1994 stále nachází své početné publikum, které 
zcela zaplňuje hledi�tě Národního i Stavovského divadla. 
 
Goldoni napsal Sluhu dvou pánů původně jako scénář commedie dell´arte pro geniálního herce  Antonia 
Sacchiho s pevným textem pouze ve třech a� čtyřech scénách v ka�dém dějství. Úplný text zaznamenal 
Goldoni dodatečně podle Sacchiho improvizací pro kni�ní vydání svých her roku 1753. Mo�ná ho k 
tomu vedla i obava, aby v podání slab�ích komiků hra neupadala. 
 
Truffaldina u nás hraje ji� čtrnáct let Miroslav Donutil, který rozvíjí tradici hereckých improvizací 
commedie dell´arte k velké radosti mnoha diváků.  
 
Sluha dvou pánů je zralým plodem commedie dell´arte � má tradiční postavy a situace. Odehrává se v 
úzkém rodinném rámci, kde jsou hlavní událostí zásnuby, které komplikuje sluha Truffaldino, mazaný a 
přihlouplý zároveň. Rozehrává komedii záměn a nedorozumění, poháněn svým věčným hladem, skrze 
nečekané peripetie a� ke �ťastnému konci. Obklopují ho tradiční postavy � masky commedie dell´arte � 
ustaraný tatík Pantalone, přemoudřelý doktor a jejich zamilované děti, dobrodru�ný pár milenců, 
hostinský Brighella, slu�ka Smeraldina. 
 
�Lidé se mě často ptají, zda po třinácti letech v roli Truffaldina nejsem unavený. Nejsem, proto�e jsem 
od začátku diváka učinil jedním ze svých hereckých partnerů. Opírám se o jeho pohledy, výraz, gesta. A 
proto�e na ka�dé představení přijdou jiní lidé, hraju poka�dé s novým partnerem. To je osvě�ující. Něco 
jiného je únava fyzická, tu cítím. Sluha dvou pánů je fyzicky náročná inscenace, a čím jsem star�í, tím 
víc si to uvědomuju. 
Miroslav Donutil, člen činohry ND 
 
�Málokteré představení se ji� během svého �ivota, tj. během reprízování, stane legendou � u Sluhy 
dvou pánů se to podařilo. Z bě�ného činoherního titulu se stal evergreen a hit, který divácký zájem dr�í 
na repertoáru ji� čtrnáctou sezonu a dá se předpokládat, �e to zdaleka není sezona poslední.  
Upřímně doufám, �e se i Vy přidáte k těm tisícovkám diváků, kterým tato inscenace přinesla úsměv a 
potě�ení!� 
Michal Dočekal, �éf činohry ND 
 
�Asi není českého diváka, který by neviděl, nebo minimálně nesly�el o na�í inscenaci Sluha dvou pánů. 
Výkon Miroslava Donutila se stal událostí, kterou si mnozí z diváků v pravidelných intervalech znovu 
dopřávají. A to mne jako ředitele divadla nesmírně tě�í...� 
Ondřej Černý, ředitel ND 
 
� Není to paráda? Tolik sluhů hledá pána a já mám hnedka dva! Ale co si teď počnu? Slou�it dvěma 
pánům, to přece nejde. �e ne? A proč ne? nebyla by to krása, slou�it oběma, pobírat dva platy a 
dostávat dva obědy? Byla by to krása a ne, �e ne, kdyby na to teda nepři�li. A kdyby na to při�li, co se 
mě mů�e stát? Nic. Kdy� mě vyhodí jeden, zůstanu u toho druhého. Na mou du�i, já to zkusím! A kdyby 
to jenom jeden den vydr�elo, zkusím to! U� za tu zku�enost to stojí. A jde se na to, napřed pro po�tu, 
pro oba dva!�  
Trufaldino, Sluha dvou pánů-  Carlo Goldoni 
 



V průběhu uvádění inscenace se od premiéry 22. září roku 1994 v rolích vystřídali: 
/tučně současné obsazení/ 
 
Pantalone de Bisognosi Karel Pospí�il, Juraj Slezáček, Oldřich Vlček, Ivan Rajmont 
Clarice, jeho dcera Barbara Kodetová, Sabina Králová, Kateřina Holánová, Jana Janěková ml. 
Doktor Lombardi Petr Pelzer / Oldřich Vlček 
Silvio, jeho syn  David Matásek, Alexej Py�ko, Vilém Udatný, Jan Bidlas 
Beatrice Rasponi Milu�e �plechtová, Sabina Králová, Antonie Talacková 
Florindo Aretusi  Miroslav Etzler, Oldřich Kaiser, Alexej Py�ko, Vilém Udatný, Jan Hájek 
Brighella, hostinský Jan Novotný 
Smeraldina, komorná Hana Igonda �evčíková, Jana Janěková ml., Jaromíra Mílová 
Truffaldino, sluha Miroslav Donutil 
Čí�ník, nosič  Ivan Rajmont, Milan Stehlík / Rudolf Stärz 
 
 
V případě zájmu o fotografie, recenzní vstupenky, či zprostředkování rozhovoru, mne neváhejte 
kontaktovat: 
 
Tomá� Staněk 
public relations činohra ND 
+420 605 207 249 
+420 224 902 126 
www.narodni-divadlo.cz 
 
 

 
 

 


