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PROLOG 

Zaczynamy baśń żywą! 
Wiwat, życie złudy! 
Awięc-
Awięc-
A więc-
Zaczynamy przedstawienie -
dla kochanków pouczenie -
dla tęskniących piękne śnienie -
dla młodych natchnienie -
dla starszych przypomnienie -
dla znużonych odpocznienie -
dla strapionych ukojenie -
dla wierzących uwiecznienie -
dla sceptyków okamgnienie -
dla czujących rozrzewnienie -
a dla wszystkich przemienienie -
Zaczynamy przedstawienie! 
W tam-tam dźwięcznie wali miot -
O, Turandot! - O, Turandot! 
Jak banvną piłkę naszą sztukę 
przerzucimy z sceny w życie -
łap! - przez rampę - hop I - poleci -
wy ją sercem pochwycicie! 
Raz i drugi w tam-tam wybil młot -
O, Turandot ! 
O, Turandot! O, Tur andot! Turandot! 

Nie wiadomo z całą pewnosc1ą, 
skąd się wzięła commedia dell'artc. Być 
może , była jedynie produktem zapotrze
bowania spotecznego Włoch XVI wieku. 
Istnieje jedn ak dostateczna ilość dowodów 
wskazujących na to że ta renesansowa for
ma rozrywki czerpała swe natchnienie od 
średniowiecznych igrców, którzy 7. kolei 
byli spadkobiercami tradycji rzymskich 
mimów. 

Mniej więcej w połowic XVI wie
ku pojawiają się we Włoszech pierwsze 
ślady przedstawień dramatycznych, w któ
rych występują późniejsze charakterysty
czne postacie: Pantalone, Dottore i zanni 
(wśród nich najpopularniejsi: Arlechino, 
Truffaldino, Tartaglia, Brighella), oraz że 
w n iezwykle szybk im czasie te mal po
czątkowo grupy aktorów rozrosły się w 
zespoły o międzynarodowej slawie. Wło
skie h'upy aktorskie wędrowały z kraju do 
kraju, a w każdym czekało aktorów życzli
we przyjęcie i w każdym z tych krajów cha
rakterystyczne postacie ulegały stopnio
wym przemianom. Przez dwieście lat pra
wie commedia dell'ar te była najpopular
niejszą formą rozrywki teatralnej w w iQk
szości krajów kon tynen lu europejskiego. 
Upadek jej przyśpieszyły nieustanne wy
jazdy Wł chów za granicę, gdzie paczyli 
swój styl, a skąd przywozili do swojego 
kraju nowe zwyczaje. Właściwa commedia 
dell'arte zn iknęła, n iemniej zasługi jej dla 
teatru są niezmierne. Scen a włoska nie po
wstawila nam z wych czasów żadnej god
nej zapamiętania sztuki, stworzyła jednak 
formę teatru, która przetrwała p dzień 
dzisiejszy, i formę dramatyczną, która mi
mo iż byla przem'ijająca , przemawiała w 
calej Europie nie tylk o do publiczności lu
dowej, lecz również do największych dra
maturgów XVII i XVIII wieku. 



Carlo Goni (1720-1806) i Carlo 
Goldoni (1707-1793), wychowani w We
necji. gdzie commedia dell'arte zapuściła 
na1glęb . ej korzenie byli /)baj glębokn prze
siąknięci włoską ludnwq tradycją kome
diową, a zarazem 7. runtu subie przeciw-
tawni na to. jak .k spoż:y tkować. 

W VIII wieku o powodzeniu 
przedstawien ia decydowaly już dekoracje, 
lko.!tium . tra es ej , in teresujące tytuly, 
skompliko ~rana inscenizacja i różnego ro
dzaju atrakcje. Ten nowy rod?.aj siągnął 
swój największy rnzkwit w ziełach duże
go talentu Carlo Gozziego. Najbardziej re
pre:ientatywne z utworó v Gozziego są ba
śnie - groteskowe, ab uTdaln , pełne dzi
wów teatralnych, zar zem ściśle związane 
z rzeczy\\-· istością. żartobliwie ironic:.:ne w 
koncepc.·i , przesiąknięte satyrą literacką. 
Weród n ich są grane do dziś: Miłość do 
trz ·h pomarańczy, KT v.k, KTól Jeleń i 
K, iężniczl-;,a T ;.i,randot . 

(Na po.:! t:i.wie Nicoll:.L W swi cie A1·Zeki
na i K. ~,1:ik a„z~ vs'.„ie;,, Commedia del
l'arte) 



OD REŻYSERA 

Italia wiek XVI czy XVII. Na 
placu miejskim koło prymitywnej e trady 
grupa wędrownych komediantów przygo
towuje się do przedstawienia. Treści je z
czc ni znają, w ostatniej chwili poda im 
j:} reżyser. Wiedzą natom.iast Iw~o będą 
grać - stale postacie. Dwóch chciwych a 
lubieżnych starców, żolnierz samochwal, 
kochankowie, subretki, dwaj służący na 
kanwie scenariusza otrzymanego przed 
pektaklem, prowadzić będą swoje impro

wizacje. Przedstawienie wzbogacają popi
sami sprawnościowymi na zasadzie osob
nych, albo wtopionych w akcję ztuki, in
termediów. Tak np. Arlekin kopnięty \Y 

brzuch wywraca do tylu koziołka, nic roz
lewając trzymanego na tacy wina, po czym 
wstaje i wypija je przez zemstę. A wiQc: 
salto do tyłu z miejsca plus niebagatelny 
popis typu ekwilibrystycznego. Różna była 
funkcja popisów w intermediach. Czasem 
przyzywano na pomoc iluzję, aby poprzez 
sztuki magiczne zachęcić widzów do zaku
pu lekar ·(\ , czasem popisywano sic; tresu 
rą nYicrz<1t, drażnieniem węży, . ztukami 
fakirskimi, cLy wykonywano produkcje 
żonglerskie. \V zachowanych pamiętnikacla 
z XVI wieku tak wygląda opis przedsta
wie1tia: „Tymczasem cały plac zapełnił się 
kuglarzami... Ten pokazuje jakie < pot w•
ry dzh nc i straszne, tamten polyka paku
ły i pluje ogniem, ten macza ręce w rozto
pionym tłuszczu, inny znów myje twarz w 
roztopionym ołowiu. Jeden z nich udaje, że 
odcina nos swemu towarzyszowi magicz
nym nożem, a drugi wyciąga z gardła dzie
sięć łokci powroza ... ". Podróżnik angielski 
T. Coryat, który w r. 1608 zwiedzał Wcne
cj<;, zostmvił nam również opis tych przed-
tawień: „Ob erwowalem rzeczy bardzo 
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ciekawo wśród tych, które pokazywali ku
glarze. I tak widziałem, jak jeden z nich 
trzymał na ręku żmiję przez kwadran i ba
wił ię .jej żądłem, bez krzywdy dla iebie, 
wtedy gdy inny w takiej sytuacji byłby 
śmiertelnie pokąsany„. Widziałem kugla
rza, który pokiere zował sobie rękę do tego 
stopnia, że żal go było, a krew lała się str•
mieniem, ale po chwili, gdy namazał rękę, 
nie wiem, jakim olejem, nie tylko krew 
pr.l tała ię lać, ale i rany tak dobrze ~ię 
zabliźniły, że gdy nam pokazał znovm rę
kQ, nie można było odnaleźć najmniejszego 
śladu rany ... Widziałem także, jak niektó
rzy ku~Jarze wykonywali sztuki żongler
skie, które wydawałyby . ię nieprawdopo
dobne, gdyby je opowiedziano." 

Gdzie szukać śladów bujnego lu
dowego teatru jarmarcznego? Czy prze
trwał gdzieś, czy jakie· jego elementy ist
nieją do dzisiaj, czy dzieło dawnych arty
stów na zawsze zginęło w zapomnieniu? 

Przetrwały zbiory scenariuszy, 
trochę sztychów przedstawiających arty
stów commedia dell'arle, nieco zapisków 
w półczesnych widzów. To tyle.„ Ale i coś 
jeszcze. Co roku od kwietnia do li topada 
pod płótnami namiotów cyrkowych pr8du
kują się arlyści najbardziej powszeclaaego 
teatru. Popi . prawno· ciowy podany vr ar
tystycznej formie - każdy numer jest za
mknięty dramaturgicznie, posiada wła •Y 
rytm i logikę - wszystko jedno, czy laę
dzie to wyst p akrobatów parterow eh, 
trapezis tów, żonglerów, ekwilibrystów, tre
serów, iluzjonistów, rowerzystów czy wr&t
karzy. I jeszcze jedno: w każdym cyrku 
bawi publiczno· ć dwóch k lownów; jest to 
przecież nic innego jak dalekie odbicie 
dwóch zannich z commedia dell'art i w y
wodzących się z n ich dziewiętnastowiecz
nych I lasycznych klown ów Białego i Ry
żego . Z k lownady cyrkowej pochodzi hu
mor Charlie Chaplina. Od commedia dell '
arte poprzez maneż cyrkowy aż na ekran 
filmow y, taki jest rodowód postaci Chapli
na. 



zluka cyrkowa jest pow zechna 
na całym ~wiecie. Ws y tko jedno czy bę
dzie to sł nny z tresu ry niemiecki cyrk Bu-
cha, specjalizujący się w akrobacji cyrk 

poi ki, najwięk. ze \ i.dowisko <wiata a:yli 
„The Greatc t Show on Earth" w tnyare
nowym cyrl-u Uinglinga na Florydzie, czy 
najbardziej dojrzały pod względem reży-
crskim, ~ le t ż nic tracący nic z wyczynu, 

cyrk radzi cki. Wszędzie tysiące widzów z 
zapartym tchem :Iedzi spektakl. Urzeka 
ich coraz to nowy element prawdy, ni~po
dzianki wyczynu, za -miewa się z perype
tii klowoów, w których mimo ni jedno
krotnego prymi<ywizmu w środkach od
działywania, tkwi spora doz·- mądrości hl
dowcj i O'ltymizmu. 

Wojciech Jesionka 



Poszukiwania tw · rców teatral
n ych w celu wzb o·ace ia i odświeżenia 
skostniałych fonn teatru rozpoczęły się w 
ostatnich latach X IX wieku, a ich naj
owocnic.iszy okres, tzw. Wi lka Reforma 
Teatru. dokonał siQ w pierwszym dwudzie
stoleciu wieku XX. Konstanty Stanisław
ski, Edward Gordon Craig, Aleksander 
Tairow, Wsiewołod Meyerhold. Max Rein
hc rdt, Je\. gi ni .i Wa htangow - wielcy 
ref rmat rz · teatru - stworzyli teorie 
bardzo odm ienne od siebi . Jak pisze Je
rzy Koenig we wstępie do ,.N tatek reży
sera" Tairowa „Rozbieżno: ci te najłatwiej 
dostrzec w ich spo jrzeniu na wym arzony 
id al aktur~ . Stan i le vski wykształcił typ 
aktora-anal it. ka szukając go i umiejącego 

wyraz i ć prawdę wewnętrzną kreowanej 
postaci .„ Meyerh old stworzył typ aktora
-akrobaty żąd al od niego - wzorem tra
dyc.i i com nP dia dell'arle - prz de wszy
stkim prawno: ci f izycznej , wyrazistego 
precyz jnei::;o ru hu i gesLu, znajomości 
gimnastyki akr batycznej, śpiewu tańca -
o par tego n a założeniach biomechan iki. Tai
row żąda od aktora sprawności technicznej 
tancerza baletowego." Akrobatykę - ele
ment ztuki cyrkow j, v yk orzystal Tairow 
w swoich prz dstawieniach Księżniczki 
Bram billi wg Hoffma nna ·i W achlarza Gol
d oniego. W „Notatk ach reżysera" pisze: 
„W n ieposkromion ej fan tas tyce Hoffman
na znajdujem bogaty materiał, którego 
rytm odpowiada naszym dążeniom do 
osiągnięc i a dynam iki działań scen icznych 
(„.) „Zniekształcając' Hoffmann a to jest 
przekształcając go dla po trzeb sceny, opie
ramy się na naszych możliwościach twór
czych i w iele twor zymy sami, oo zbliża nas 
do naszego celu osta tecznego - do samo
dzieln ego tworzenia ca lego spektaklu"'. 

W inny sposób wykmzystał do
świadczenia cyrkowe .\Iax Reinl1ardt. Pi
sze o nich Juliusz Bab w „Teatrze współ
czesnym·: „Już w r. 1910 przeszedł Rein
hardt do cyrku, aby tutaj przy uży iu po
tężnych mas statystów zainscenizować 
Króla Edypa Sofoklesa, Chóry na arenie, 
wzno zące okrzyki ku Edypowi stojącemu 
w gorze, przed potężną bramą pałacową -
należały z pewnością do wielkich dziel re
żyserskich Rei n hard ta. Je ·1 i chciało się 
~ednak ~ywodzić stąd pospiesznie teorię, 
ze cyrk, Jako jedyna spuścizna formy tea
tr~ ~ntycznego, niezbędny jest dla praw
dz1w1e skutecznych inscenizacji greckiego 
~fram~t~, to praktyka Reinhardta rychło 
r dobrtrue zadala kl:am śmiesznym głosicie
lom tych pryncypialnych doktryn. Pełen 
~alaz~zości człowiek teatru zapragnął 
Je.szcze Jednego instrumentu oddziaływa
nia, oto wszystko.'' 

J. A. 



EPILOG 

Już si~ skończ.·ła nasza sztuka! 
Treść łacno znajdzie, k to poszuka 
bez epilo~u i pomoc~· -
a \vięc życzymy dobrej nocy! 

Może i kog-oś tam vleczy 
ten taniec :nnie•my pośróc mieczy 
hu1cz~ y' : 1!lu i Z'lchwycie -
lecz to gra t)' Jko - to nie życie: 

Tak, to gn. tylko - efekt sztuki 
wiernvm h1chankom dl 1 n:1uki -
tę~h iącym S{!rcom - honor wieści, 
a zaś uparty Ś\\ iat nic\ ·ieści 
tcorclyczny znajdzie wyldad 
i w zal,oi1 ·ze Piu lCJdry przykład! 
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