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KOMEDIA DELL'ARTE 

ro włosku arte to nie tylko sztuka, ale także: urriejętność wykonania, 
zawód, korporacja zawodowa. Ta nazwa commedia deU'arte - komedia 
zawodowa, określa zawodowy charakter tego tea·ru i odróżnia go od 
innych teatrów rodzaju włoskiego Renesansu, w kt..irych panował swego 
rod·1.aju dyletantyzm. Niekiedy rozszerza się interpretację tej nazwy, 
przyjmuj ąc, że tylko aktor zawodowy zdolny był grać nie korzystając 
z opracowanego tekstu, czego nie potrafiłby żaden dyletant. Sciśle mó
wią c , tak nie jest, bo dyletanci nie tylko grali improwizując, ale często 
brali wybitny udział w tworzeniu tego rodzaju widowisk. 

SamJ nazwa commedi a dell'arte jest stosunkowo niedawna. Przed
t em m·.i wiło się: commedia all'improvviso, commedi a a soggetto albo 
commedia di zanni. We Francji mówiło się po prostu comedie italienne. 
Niekiedy nazywano ten teatr commedia popolare albo wreszcie comedic 
de masqucs. Rzeczywiście komedia dell'arte jest c !ymś bardzo skompli
kowanym i trudno zna!eżć nazwę, która by ją ści.lłe określała. 

Improwizacja teks tu była dla tego rodzaju teatru cechą charaktery
>;lyc zną zasadniczej doniosłości , lecz mimo to nie była jedynym zasadni
czym elementem gry (o czym poniżej). Sogetto - temat, dawałby defi
nicj ę oczywiście zb yt szeroką, niesłuszna byłaby r:1wnież nazwa komedia 
w~ os l< a, gdyż Włosi mieli także komedię literac :tą (commedia eruditri 
a!bo sostenuta). Maski popularne posługiwały się 1 ·ównież często tekstem 
uprzednio napisanym. Zanni (komiczni pokojowe)) dzielili się powodze
niem z innymi postaciami, które stały się szyi •ko bardzo popularne. 
Z drugiej s trony teatr ten ulegał także wpływem literatury i gustom 
klasy oi.wieconej. Wreszcie niektórzy aktorzy występowali bez masek. 
podczas gdy aktorzy występujący w sztukach literackich posługiwali sit~ 
często maskami. 

Cechą najbardziej charakterystyczną, taką wlaśnie, która może słu
żyć za podstawę dokładnego zdefiniowania komedii dell'arte, była zbio
rowa twórczość aktorów, którzy wspólnie wypracowywali tekst przed
stawienia bez udziału indywidualnego autora. Aktorzy dobierali dla 
swojego przedstawienia odpowiedni temat zapożyczony z jakiejś komedii 



starożytnej lub współczesnej a~bo też temat własnego pomysłu; temat 
ten przystosowali do swego teatru, modyfikując go i łącząc niekiedy 
w jedną całość elementy pochodzące z różnych źródeł, następnie grali 
podług tak uzyskanego schematu akcji teatralnej (scenario), a tekst 
każdej roli był prawie całkowicie pozostawiony inwencji aktora, któr y · 
ją odtwarzał. 

Wszystkie role, mimo ich wielkiej rozmaitości, sprowadzały się do 
pewnych podstawowych typów, z których jedne miały charakter lite
racki - na przykład Zakochani (lnnamorati), podczas gdy inne były 
inspirowane przez popularne maski; modyfikowane nieco wpływem 
teatru literackiego. 

(CONSTANT MIC - Konstanty Miklaszewski „KOMEDIA DELL'ARTE", 
OSSOLINEUM 1961, str. 21-22). 

Zespół komedii clell 'arte 
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OS OB V: 

Pantalone 

Rosaura, jego córka 

Signora Dottore Lombardi 

Silvio, jej syn 

Beatrice . 

Florindo Aretusi 

Brighella, oberżysta 

Smeraldina, pokojówka Rosaury 

Orsina, pokojówka Rosaury 

Truffaldino 

I Służący 

II Służący 

RYSZARD MACHOWSKI 

JOANNA BIESIADA 

~MARTA SOBOLEWSKA 

HENRYK ROZEN 

LUBOMIRA TARAPACKA 

ZYGMUNT SIERAKOWSKI 

JOZEF STRUMIŃSKI 

WANDA BAJEROWNA 

MAGDALENA KUSIŃSK/1. 

MACIEJ STASZEWSKI 

BRONISŁAW SURMIAK 

ROMAN METZLER 
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Komiczna serenada 

SŁUGA DWOCH I?ANOW 

Tytuł oryginału „Sługi dwóch panów" brzmi „Ill servitore di du<! 
pad roni". Zarys scenariusza stworzył Goldoni w latach 1744-1743, 
a w r. 1749 dorobił do scenariusza całkowity tekst literacki, przy czym 
wykorzystał liczne fragmenty improwizacji aktorskiej. PierwodruK 
„Sługi dwóch panów" znajduje się w szóstym tomie zbiorcwego wydania 
komedii Goldoniego, które w roku 1751 zaczął drukować wydawca 
boloński Eredi Pisarii (tom VI wyszedł w 1754 roku). 

Dnia 4 marca 1763 roku „Sługa dwóch panów" wystawiony został 
w Paryżu w języku włoskim, w tym samym roku też ukazał się pierwszy 
anonimowy przekład francuski tej komedii. Przekład niemiecki wyszedl 
w 1762 r. w Hamburgu. 

W Polsce „Sługa dwóch panów" posiada bogatą historię sceniczną. 
Polska prapremiera tej komedii odbyła się 15 kwietnia 1803 roku 
w teatrze warszawskim prowadzonym \'{Ówczas przez Wojciecha Bogu
sławskiego. W roli głównej wystąpił znakomity aktor Alojzy Zółkowski. 
Przedstawienie wznawiano w latach 1804-1810 i 1813-1816. Poza War
.,;zawą Bogusławski wystawiał „Sługę dwóch panów" w wielu miastach, 
a między innymi w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Kaliszu i Białymstoku. 

Dnia 11 września 1829 r. komedia Goldoniego grana była na otwarciu 
teatru „Rozmaitości" w Warszawie z Józefem Majewskim w roli głów
nej. Wznawiana rokrocznie po dwa , trzy razy utrzymała ~ię na scenie 
do 1843 roku. 

We Lwowie wystawił „Sługę dwóch panów" Jan Nepomucen Kamiń
ski dnia 28 listopada 1814 roku. Przedstawienie wznawiano wielokrotnie 
do roku 1841. Potem, tak jak wszędzie, komedia zeszła ze sceny. Dopiero 
w r. 1895 wystawił ją w swoim przekładzie aktor, reżyser, tłumac~ 
j dramaturg lwowski, Adolf Walewski. Sam też reżyserował sztukę i grał 
rolę główną. 

Po wielu latach wystawiono ją w teatrze im. J. Słowackiego w Kra
kowie dnia 15 stycznia 1921 roku. 

Wielkim wydarzeniem w dziejach sceny polskiej stało się wystawienie 
„Sługi dwóch panów" w Teatrze Polskim w Warszawie pod dyrekcj<1 
Arnolda Szyfmana, w przekładzie Edwarda Boye, w reżyserii Leona 
Schillera, w kostiumach i dekoracjach Karola Frycza, z muzyką Broni
sława Rutkowskiego. Rolę Truffaldina kreował znakomity aktor Mariusz 
Maszyński. Sztuka szła 13 razy. Premiera odbyła się dnia 27 stycznia 
1927 roku. 

Po woinie po raz pierwszy „Sługę dwóch panów" wystawił Pań
stwowy Teatr im. St. Jaracza w Łodzi w rokµ 1951. 

Pierwszym drukowanym i wydanym w książce przekładem polskim 
„Slugi dwóch panów" jest przekład Zofii Jachimeckiej z r. 1956 (Carlo 
Goldoni „Komedie", PIW Warszawa 1957). 
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(tel. 66-44, 39-15) 

ICasa czynna od godz. 10 do 13 i od 16 do 19 

FILIA TEATRU W ELBLĄGU: 

kierownik administracji 
STANISŁAW MACIEJAK 

(tel. 25-00) 

Organizator widowni 
NINA BŁESZYŃSKA 

Kierownik sceny 
ARKADIUSZ BOGDANOWICZ 

Główny elektryk 
TADEUSZ GEREJ 

kasa teatralna czynna od godz. 10 do 14 i od 17.30 do 19 
w dni świąteczne od godz. 10 do 12 i od 17 do 19 

Kierownik sceny objazdowej 
WOJCIECH STACHOWICZ 
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