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Carlo Gozzi, wielki pisarz włoski, urodził się w roku 1720 
w Wenecji. Przez pewien czas był żołnierzem ale szybko po·
rzucil ten zawód żeby zająć się literaturą i teatrem. Gozzi 
tworzył baśnie sceniczne, komedie i wiersze przez czterdzieści 

prawie lat. „Kruk", „Ptaszek zielonopióry", „Król jeleń'', 

„Turandot", to najbardziej znane jego utwory teatralne. Pod 
koniec swego życia spisał także pamiętniki. Umarł w roku 1806. 

Pierwsze przedstawienie sztuki Gozziego odbyło się przed 
dwustu z górą laty: w roku 171611 wystawiono bajkę pod ty
tułem „Miłość do trzech pomarańczy"· Zapis tej sztuki nie 
dochował się jednak do naszych czasów. Zaginął. Mimo tego 
wiemy o niej dużo. Wiemy dlatego, że autor bardzo dokładnie 
opisał przedstawienie swojej bajki. I ten opis zachował się. 

Na jego podstawie Pani Joanna Walter napisała baśń, którą 

dziś zobaczycie. 
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Dziś zobaczycie w wielkiej obfitości 
cuda, zdarzenia nieoczekiwane; 
mogły dojść do W as o nich wiadomości, 
lecz w naszych stronach nie były widziane. 

* 
Tematów mamy wbród - dość by się stali 
starzy i młodzi weseli jak dzieci. 
Rodzice dobrzy i wyrozumiali 
pewno przywiodą tu swoje berbecie. 

* 
Chęć do zabaw y, milość i uznanie 
sprawią, że wszyscy śmiać się będą zdrowo. 
A my się klniemy na srebro i złoto, 

że tych Komedii nie widział nikt dotąd. 

Tam już czekają na znak inspicjent a, 
a mnie, by zdradzić temat, język swędzi, 

ale się boję, że Wasz gniew rozpętam, 
że mnie zechcecie gw izdami wypędzić. 
Trndno; gw izd, wrzaski, to też jest puenta. 
Rzecz o Miłości do Pomarańcz będzie. 
Cóż to t akiego? Chyba bajka? Właśnie; 
czy pamiętacie jeszcze Babci baśnie? 

Fragment „Prologu" c. Gozzlego. 

Tłum. Joanna Walter. 



Czy wiecie co to jest komedia dell'arte? Jeśli nie, to spró
bujemy kilka słów Wam o niej powiedzieć. 

Komedia dell'arte (niektórzy nazywają ją także „komedią 

masek") to pewien gatunek ludowych sztuk teatralnych, który 
narodził się około 400 lat temu we Włoszech. Pisano i grano 
te utwory zupełnie inaczej aniżeli inne sztuki. Autor komedii 
dell'arte wybierał temat dla swego dzieła, ustalał kolejność 

wydarzeń, które miały być ukazane, obmyślał akcję, układał 
tylko scenariusz przedstawienia a całą resztę pozostawiał 

aktorom. Oni już sami dobierali słowa, sami wymyślali na 
scenie różne dowcipy, figlarne sztuczki, którymi bawili wi
dzów: aktorzy improwizowali więc w czasie przedstawienia 
na temat zadany im przez autora komedii dell'arte. 

W utworach tego typu występowały niemal zawsze te same 
osoby, doskonale znane ówczesnym widzom. Prawie zawsze 
pojawiał się chudy i stary Pantalone, śmieszny i zwinny Truf
faldino (Arlekin), a często także Brighella i Smeraldina ... 
Aktorzy grywający te postaci, występowali nierzadko w skó-
rzanych maskach na twarzy. · 

Wspominamy Wam o tym wszystkim dlatego, że nasza opo
wieść o „Miłości do trzech pomarańczy" jest chyba trochę 

podobna do tych starych przedstawień komedii dell'arte. 

Tekst „Piosenki królewskiego błazna" napisał Tadeusz Kubiak 
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