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Commedia dell'arte t1' gatunek sceniczny w)·wodzący s1~ ze 
staroitalskiej far~y. a nader popularny we Włoszech od początku 
XVII-ego wieku. Aktorzy v.ystępowali µod gołym niebem. na 
e:->tradach, na tle kurtynki. Czt:::Sć z. ruch grała bez masek - za
kochanych młodzieńców i komiC7ne zakochane - inni z.aś w mas
kach oznaczających postacie stale powtarzające sit::: w sztukach 
nurtu com.media dell 'arte takie jak Arlekin, Capitano, Colomb1na. 
Duttore, Pantalone, Truffaldino czy Unghella 
Cechą charakteryst)czną dla commcrlia dell'arte była impr0w1 

zacja. Autor pisał Jedynie ogólny scenariusz oraz co najw:yżeJ 
fragmenty dialogu, reszt(: 1mprow1zowali aktorzy Zadarnt· tu 
ułatwiał 1m fakt, ze w ciągu swej kariery artystyczne1 każdy 
z nich niemal z reguły grał okre~lony typ postaci. luh \.\ręcz 
wyst.:::pował \V jednej i Lej samej masce. 

Maska dyktowała styl Je~t on zawsze p„7l'J<ł~kraw·t·n1t~m 
1 stylizacją rysów, stąd tez J!Cst aktorski był przcJaskrawwny 1 sty 
łlzawany. Aktor nieraz uchylał maski i podkreSlał, ze t•> nw rze. 
czywisto~ć. lecz teatr; że me portretuje danej po tac1. lecz gra J'..\ 
w sposób '->.·łasc1wy sobie 1 swoJeJ masce. Nie nasladowano zyc1·1. 
lecz wyrazano go, a wyrażano w sposób me tvlko teatralny ale 
1 uteatralizowany Commedia dell'arlc wyrózniała się wu.~c pod
kre~leniem aktorstwa. tratru f1kcyjnosci 1 bardzo Llnym elemen
tem zabawy tcatralnl~J Znamienną J<'J ccchą hyłv z.a lraw ont qst-
rzem satyry alUZJP do aktualnych wydari.eń, bądz d( a w1c 
szych si-arów arty"Slyci.nvch 1 htf!rackich 

\V pułowil' 0s1emnastf'~O w1ek11 w teatrzl' \1.:lo:'k1m nastt:1 uic 
przełom Goldom zrezygnował w swych komediach z 1hatPrnv. 
commed:1 dell'arte. !o;\\'OJf' postacie 1 ich u..;vtunwarnl' 1 olccznr 
czerpał z zyc1a Mask~ zastąpił dbalosc1ą o psycholog1cznt.: 1 awdo 
podobicnstwo. o rc<Jl1zm 

Miodszy od Goldoni~go Carlo Gn1.Z1 (1722-1806) prOtiuJ w kr· e 
"c -starr. ludowe tradyqc commcdu dcll'arU· p1..;z.e ~zer~ tuk 
w JCJ stylu, wystawia Je 
.,Mdosć du t··zrch pomarańczy" byla zapl'Wne JPdną .iJh<lr-

dz.iPj charakterv,.t_vczny('h dla tego nurtu. Gozz1 napisał tylkn 1r1 
lo,i.!, kilka zalcd\Vte fragmenló\V w:erszowancg J dialogu ora. d' 
klad:i.' c;cenar1usz. op1-><.1Jącv co .'1ę dnPjr w poszcz.l·gólnyci. .,. 
tuacjach. Heszt~ dialogów 1m1JrO\\ 1.nwal k1eruJąc ..;ię o\' m 
scenariuszem, aktorzy 

Ostrze a1uz11 satyrycznych skit.'row~m· hyło w rywali l1lt-rack1ch 
Ciozz1'ego. ~11ały one o ·mif'•;zy{' klik<:! .-.ztuk Goldorrn.'J.!O. TeJ wc::1r 
~twy rlzi~a·Jszy \\"1dz h' 1uz niL· odebrał. Plan akcJ1 wc-.part) 
z~1stal na m')lvw~ch starowłosk1eJ, ludoweJ haSm Lecz J('J boha 
krami zostały tradyCYJ?H' jJOstac1e cnmm('dii dell'arte: ponury drab 
Brighella jest tu sługą mC'cnego Waleta Karo. starzejący ~ie: Pan 
t<:ilone --- p1rrwszym m111istrcm. a nenvowy Tartalia - ksi~ciem 

Fakt iż mC' zachowały się dialogi tC'j ~ztuki pobudzał wvobral.. 
11.1.: wif'lu pisarzy którz~· usiłowali ją zrekonstruować bądż stwo 
rzyć na kosćcu Jej ~cenariusza coS, ca gatunkiem tratralne zaba
wy i c:ati.tnklem J)()ezji miało do nieJ nawiązywać 

Prokofiew w roku 1919 napisał na ll'n temat swą słynną operr.;
\V ten sposób powstała i sztuka Joanny Walter: jako próba 

rekon~trukcji pierwowioru Gozzi'ego jego stylu i gatunku Jeg(J 
dowcipu. 

W komedii dell'arte było coś z kabaretu a kabaretu nie mozna 
sobie wyobrazić be~ igrania pojęciami i sprawami które są nam 
bliskie i współczesne w wieku osiemnastym i wówczas pojmowane 
jako anachronizm z.ast.ąpiła autorka poj.:::ciam1 odczuwanymi jako 
anachroniczne przez nas, Polaków XX wieku. Stąd padnie tu m.in 
nazwisko Fredry czy Słowackiego. Część tych aluzji odpadła 
w wersji skróconej, p rzystosowane) do teatru lalek. 

Jak u Gozzi'ego, w opartym na jego scenariuszu tekście Joanny 
Walter poro.im'> wielkich uczuć i wielkich namiętności wszystko 
Jest jednocześnie i zabawą teatralną , groteską i kpiną. I nawet 
monstrualna olbrzymka Kreonta, gdy przegrawszy - zażyczy so
bie nagłej śmie:-ci od pioruna, uzasadni to tym, iż rola doszczęt
nie jej zbrzydła. 

Zginie więc od pioruna z tym większym, a jakże teatralnym 
efektem! 

I teatralne - tylko teatralne będzie tutaJ zło. Pomimo wszjst
kich intryg - jak w starych baśniach i stosownie do stare) 
baśni - zwycięża dobro. Zwycięża w fajerwerku teatralnej za
b•wy. 
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