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Sztukę improwizo
wania można nazwać 
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w wykonaniu komi
ków- i gn orantów, 
lecz staje się piękną 
zaletą w wykonaniu 
znakomitych akto
rów. 
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Komedia dell'arte (wł. commedia dell'arte) to określenie zawodowego te
atru aktorów włoskich ro/.winiytego we Włoszech w XVI i XVll wicku i u
powszechnionego w wielu krajach Europy. Dla ściślejszego nazwani<1 istoty 
komedii dell'arte posługiwano się też innymi termimmi: COMMEDIA A 
SOGGETIO - komedia oparta na zarysie szeregu scen mających jeden te
mat (soggetto). Czerpano tematy z najrozmaitszych źródeł: znanych pows;r.cch
nie opm\icści. komedii antycznych, współczesnych komedii litcrnckich. po
pularnych dzieł prozą, zdarzeń historycznych i poddawano zespołowemu opra
cowaniu, którego celem było stworzenie scenarius7.a teatralnego przcdst(łwic
nia. Taki scenariusz spisany był w dwóch egzemplarzach i "ywicsmny po 
lewej i prawej stronic za sceną. Przekazywał wykonawcom zarys akcji. wyli
cz.al ważniejsze sytuacje oraz potrzebne w sztuce rekwizyty; COMMEDIA 
ALL'IMPROVVISO - komedi" improwizow(łna , teatr alitcrncki. po1h""·io
ny tekstu pisanego. Był zbiorową twórczością aktorów, inspirowan;1 potr1.cb<t 
chwili, na poczekaniu improwizowaną; CO.MMEDIA DI MASCHERE - ko
media masek. Jedną z najważniejszych cech komedii dełl ' artc był szereg ty
powych postacL które pojm\iając się w konwencjonalnych na ogól s~1uac

jach. występowały w ustalonych tradycją kostiumach oraz w maskach ;r.akry
waj<\cych górną część twarzy. Taka maska zmuszała aktora do doskonałego 
opanowania środków ekspresji cielesnej, operowania wyrazistym gestem. nie
jednokrotnie zastępującym slowo. COMMEDIA ALL'ITALIANA - kome
dia włoska, termin najrzadziej używany, n(łjbardziej dyskutowany. Zrodził 
się z faktu. iż ten typ teatru powstał we Włoszech, tam przeżył okres naj
większego rozkwitu i tam przestał istnieć. 

Główne postaci komedii dell' arte: 
dwaj starcy - Pantalone, zawsze kupiec z Wenecji. bogaty. podejrzli\\y. 

podejmujący niewczesne z.aloty do kobiet, stając się pośmiewiskiem dla oto
czeni"; Dottore - typ uczonego prawnika z Bolonii, ozdoba wszech fakulte
tów, mylący wszystko beznadziejnie w zbyt długich przemówieniach, przeła
dowanych łacińskimi sentencjami, „gotowymi" na każdą okazję. 

pierwszy i drugi zanni - dwaj służący, zestawieni na zasadzie silnego 
kontrastu : przebiegły, bystry Brighella i głupkowaty, niezdarny Arlekino (łub 
Truffaldino, Trivcllino. Pcdrolino ... ), obaj marzyli przede wszystkim o dob
·rym jedzeniu. 

Kapitano - typ żołnierza-samochwała. 
Kolombina - sprytna słu7,ąca-intT)'gantka. 

dwie pary z.akochanych. 
Aktorzy specjalizowali się (często na cale życie) w odtwar7.aniu którejś 

z postaci, znali „rolę" doskonałe , zespalali się z nią do tego stopnia. że mogli 
korzystać z rozległej swobody w komponowaniu scenicznego tekstu. 

Lazzi (\\I. działanie) - były nieodzmrnym, trudnym elementem kome
dii dell' arte uro;rmaicającym akcję, z przcbiegięm której nie miały nic wspól
nego. Służyły do ożywienia słabnącej uwagi widzów, aktorom dawały moż
ność zademonstrowania umicjytności zawodowych w pantomimie, akrobaty
ce, w improwizowaniu dialogu. 

Obowiązujące w komedii dell 'arte, a ogromnie lubiane przez publiczność, 
wszelkie bij(łtyki, bla1.enady. nieporommicnia, kugl"rskie sztuki, przekręcanie 
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i zniekształcanie słów - to wszystko zależało od potrzeby chwili, nastroju, 
inwencji i fantazji wykonawców. I wiadomym było, że im bardziej inteligen
tny aktor, z poczuciem humoru, ońentacją w najnowszych zdarzeniach, im 
bardziej oczytany i umiejący wnikliwie patrzeć na świat - tym lepsze są 
role, sceny, przedstawienia. 

Aktor komedii dell'arte musiał być akrobatą, mimem, tancerzem, śpie
wakiem, gimnastykiem - wtedy ten teatr ujawniał w pełni swą prostotę oraz 
swoje zawiłości groteski i bufoneńi. Od aktorów wymagano nadzwyczajnego 
zgrania, doskonałej gry zespołowej. 

Komedia dclł'artc dopuściła na scenę - jako pierwsza w Europie - ko
biety, dobrze prZ)jętc przez opinię publiczną, a nawet kler, który krytycznie 
ustosunkowywał się do młodych, uszminkowanych chłopców grających role 
kobiece, gdyż „czę:-to prowokowali specjalnego rodzaju ekscesy". 

Zespoły komedii dell 'arte grały przede wszystkim dla szerokiej publicz
ności, najczęściej na ul i cach, na placach, mając za dekorację drewniany 
podest-estradę, a w tle led\\ic narysowaną perspektywę na białej płachcie ma
teriału. 

Nier7.adko większe, dobre zespoły zv.1ązane były z dworami arystokracji 
i grały w pałacach. Powszechnie wiadomym było, że „swą biżuterię aktorzy 
sprawiali sobie z.a pieniądze otrzymane z dworskich skarbców, lecz na chleb 
z masłem zarabiali podcz.as przedsta>~eń publicznych". 

Kulminacyjny etap rozwoju komedii dell'arte przypadł na drugą połowę 
XVI i pierwsz.ą XVII \\icku, kiedy działały trupy, na czele których stali wy
bitni aktorzy: Giovani Battista Andreini, Tiberio Fiorilli, Flaminio Scala, Syl
vio Fiorilło, kiedy grali na scenach tacy artyści jak Antoni.o Sacchi, Isabella 
Andreini, Teodora Mcdcbach, Tństano Martincłli ... 

Zespoły komedii dell'artc zdobyły międzynarodową sławę, przyczyniały 
się do powstania wiciu teatrów narodowych. Znalazły się niemal we wszyst
kich krajach Europy, również w Polsce - na dworach Władysława IV i Jana 
III Sobieskiego. Najwcześniej z.awędrowali do Francji, która stala się drugą 
ojczyzną włoskich aktorów. W Paryżu Comedie-ltalienne konkurowała przez 
długie łata z Comćdic-Fran~aise. W każdym kraju specyficzne postaci kome
dii dell' arte przeniknęły - z wieloma zmianami - do nowych literatur. Ar
lekino i Brighella stopili się w postać jurnego Hunswursta w krajach niemiec
kich: Francja z Arlekina stworzyła smutnego Pierrota, a ze sprytnej Colom
biny - subtelną Columbinę. Brighella, noszący też często imię Pulcinella, 
stał się w Anglii Punchcm.„. 

Komedia dell' arte w swym najlepszym wydaniu jest synonimem mistrzow
skiego opanowania rzemiosła aktorskiego w teatrze, który za cel głów11y sta
wiał sobie rozba\~enic publiczności. 

Przez niemal dwieście łat komedia dell' arte była najpopularniejszą formą 
rozrywki teatralnej w prawic całej Europie. 

Ale kiedy impro\\~ z.acja stawała się prostacka, żarty banalne, a tematy wul
garne, kiedy odeszli najlepsi aktorzy, a inni zatracili umiar w błazenadach, 
zaprzepaścili czystą groteskę, kiedy żywiołowy humor zastąpiony został przez 

Komedia dell'arte to zaczyn ożywczego fermentu. Ilekroć teatr pod jakąkolwiek 
szerokością geograficzną, zagrzebie się aż do utraty tchu, w koleinie wyświechta
nych konwencji, ta ponadczasowa forma gry scenicznej zawsze przychodzi mu w su
kurs i wykazuje działanie pobudzające. 

Margot Berthold 
Carlo Cloldoni 
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kabotynizm - \\tedy, a stało się tak w XVIII wieku, komedia dell'arte prze
stawała być sztuką, ginęła. Barokowa od środka nie zgadzala się także z du
chem \\ieku Woltera i Monteskiusz.a. 

Umierającą komedię dell'arte obrał za przedmiot teatralnej reformy sta
teczny mieszczanin, pełen umiaru i zdrowego rozsądku, adwokat Carlo Gol
doni. 

Wielcy artyści, wielcy twórcy, reformatorzy współczesnego teatru euro
pejskiego - Jacques Copeau, Charles Dulłin , Wsicwolod Meyerhold, Jew
gienij Wachtangow, Giorgio Strehler, zobaczyli w sztuce komedii dell 'arte 
„czystą teatralność" i wykorzystali tę niezwykłą tradycję w niektórych swoich 
wybitnych pracach. 

Adwokat, doktor praw z dyplomem 
Uniwerytctu w Pad\\1c, Carlo Goldoni, 
nic mając w swej kancelarii zbyt wiciu 
klientów, poświęcał wolne chwile na 
układanie almanachu na rok 1732, za
wierającego krytykę obyczajów współ
czesnych. Almanach ogłoszony został 
drukiem pod tytułem Do.~iadczenia 

przeszłości astrologiem przyszłości. 
U wydawcy autor zarobił 12 cekinów, 
u czytelników odniósł niekłamany suk
ces. 

Zachęcony powodzeniem literackie
go debiutu, odwoławszy się do mło
dzieńczych prób komediowych, Goldo
ni postanowił napisać sztukę teatralną. 
Nie komedię - lecz lepiej płatne lib
retto operowe. Powstała liryczna trage
dia Ama/asunta, według autora godna 
sceny Teatru Książęcego w Mediolanie. 
Tam jednak szanse Goldoniego prze
padły u śpiewaków operowych. Ale 
powstały nowe, wynikające ze spotka
nia aktorów komedii dell'arte z trupy 
Vitaliego. Dla nich napisał Goldoni in
termezzo. W pracy wykorzystał mło
dzieńcze doświadczenia zebrane przy 
pisaniu międzyaktów i pamiętał o tym, 
że ważniejsze od reguł komedii są wy
magania aktorów. 

Miłosne swary Bettiny, dziewczyny 
z ludu, z Bulc?,hinem, weneckim gon
dolierem - oto, wedle ówczesnej mo
dy ułożony tytuł pierwszego utworu 



Nade wszystko cenię 
sobie spokój w zespole 
i bardziej mi zależy na 
osobie obyczajnej niż 
na aktorze zdolnym na
w et, ale niesfornym 
i złośliwym. 

Układanie sztuk dla 
teatru nazywacie pań
stwo piękną profesją, 
przyjemnym zawodem? 
Gdybyście więcej o tym 
wiedzieli, na pewno 
zmienilibyście zdanie. 
Ze wszystkich moich 
zajęć to było naj bar
dziej pracowite, naj
trudniejsze i najbardziej 
uciążliwe. 

Komedia była skłon-
, . 

nosc1ą mego serca, 
a dobra komedia stano
wiła cel mego życia. 
Byłoby niesłuszne, gdy
by powodowała mną 
ambicja zbliżenia się do 
mistrzów, lecz ja pra
gnąłem przede wszyst
kim naprawić błędy 
w mojej ojczyźnie. 

Carlo Goldoni 
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teatralnego Goldoniego, pienvszego, który został ogłoszony drukiem i zagra
ny przez zawodowych aktorów. 

Goldoni już się z teatrem nie rozstai. Z czasem porzucił zawód prawnika. 
W roku l 748 został zaangażowany na stanowisko głównego „poety" zespołu 
aktorskiego słynnego Medebacha. W tym teatrze osiągnął Goldoni swój naj
wyżsr.y cel: reformę włoskiego teatru , polegającą na odejściu od komedii 
dell 'arte i z.astąpieniu jej teatrem realistycznym, komedią charakterów opartą 
na obserwacji mieszc7.aństwa, klasy wtedy postępowej , na obsernacji ludu 
włoskiego. choć mecenasi teatru i publiczność tej drugiej praktyki nie przyj
mowali z nadzwycz.ajnym entuzjazmem. 

Krytyka komedii dell' arte, z początkiem XVIII wieku już nic świetnej, 
ale mało twórczej, wyparcie jej ze scen włoskich, było aktem wielkiej odwagi 
i próbą zmierzenia się z potęgą - z tradycją. 

Goldoni był świadomy rozmiarów i ciężaru swego planu, wiedział o tym, 
że rozpętuje wojnę. Więc zaczął ją ostrożnie, działał rozważnie, stopniowo. 
Nie burzył tradycji gwałtownie, szanował przeszłość i przyzwyczajenia pub
liczności, umiejętnie łączył stare z nowym. „Nie moglem reformować wszys
tkiego od razu, aby nie zrazić miłośników narodowej komedii. Czekałem na 
spr:0jający moment." - mówi w Pamiętnikach. Na początku napisał wiele 
sztuk bardzo bliskich komedii dell' arte - wśród nich takie: Momolo ś·wiato
wiec, Sługa dwóch panów, Dzielna kobieta, Oszust, Bliźniacy weneccy. 
Te sztuki jeszcze respektowały reguły komedii dell' arte i już pokazywały ele
menty reformy - maskom towarzyszyły charaktery, tradycyjne intrygi sąsia
dowały z wątkami przedstawiającymi rzeczywistość, przy nieokreślonych miej
scach akcji widać było konkretne nazwy miast, ich dzielnic, ulic. Jeszcze był 
Pantalone, ale już nie lubieżny starzec. lecz rozważny mieszczanin. ojciec 
rodziny. człowiek sprawiedliwy i honorowy. Jeszcze pozostał Dottore, jeszcze 
sypał łacińskimi sentencjami, ale stał się bohaterem bardziej statecznym, u
nikał mocnych trunków Odmienili się żdecydO\vanie dwaj zanni - niezbyt 
mądl)' i nieporadny Arlekino przeistoczył się w służącego pełnego inicjaty
\V)', dowcipnego. pomysłowego. Odebrał aktywność drugiemu zanniemu -
Brighelli, ktÓI)' wyciszony przeszedł na drugi plan. Mają oni konkretne i
miona i nazwiska - TmfTaldino powie, że nazywa się Tmffaldino Batocchio 
z doliny Bergamo. Ich towarzyszka w komedii dell' arte, Kolombina, z.acho
wala u Goldoniego naj,vięcej cech pierwotnych, nadal była dowcipna, psot
na, odważna, bez kompleksów wobec chlebodawców. Zyskała u Goldoniego 
psychologiczną motywację swego działania. 

Goldoni doskonale wiedział o tym, że reforma, choć w najlepszej wierze 
pomyślana i słuszna. nie uda się bez udziału dobl)·ch aktorów. Do swych po
mysłów. racji, programów, przekonał artystów Mcdebacha. Bardzo dobrych 
aktorów, którzy nauczyli się na pamięć napisanego tekstu sztuki, 7.aakcepto
wali nowe na scenic charaktery, tematy, postaci. 

Momentem przełomowym w dziele prowadzenia reformy teatru była 
w 1750 roku premiera sztuki Goldoniego Teatr komediowy, w której autor 
dawał dowody \1yższości swego teatru nad komedią dell'artc. także powie
dział o tym, ż.c dobl)' teatr to nic innego jak bardzo dobrzy. wciąż kształcący 
się akto~zy i dobra literatura. Chociaż sztuka-manifest poniosła frekwcnc)j
ną klapę, to no\\y teatr Goldoniego zyskiwał coraz więks7.e powodzenie i pfZ)j
mowany był właściwie bez oporów. 

Nic dzi\\11ego - komedie nowego teatru Goldoniego (Ji..1irandolina, Gbu
ry, Grac::, Awantwy w Chioggi, lgarz, Pamela, Placyk, Jeden z ostatnich 
wieczorów karnawału) pokazujące żywiołowy obraz osiemnastowiecznego 
mieszczaństwa, przedsta\\iającc najczęściej obywateli Wenecji, wspaniałe cha
raktel)', wreszcie życie podobne do tego, jakie wiedli \\idzowic przychodzący 
do teatm - te sztuki Ldccydowały o wysokiej w teatrze pozycji ich autora, 
dowod7ily jego talentu i potwierdzały słuszność wprowadzonej reformy. Tak 
długo , jak długo na ten temat nic odzywał się Carlo Gozzi. 

Goldoni miał przeciwników - przy takiej pracy. takich śmiałych 
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wystąpieniach , nie mogło być inaczej. Słynna polemika z Pietrem Chiarim 
miała wszelkie cechy walki konkurentów o widzów. ale walki. która przeciw
ników zmus1ała do intelektualnego wysiłku i twórczej pracy. Natomiast po
jawienie się Gozziego - inteligentnego. błyskotliwego 3l)'Stokraty, jego bez
pardonowe ataki na Goldoniego wyraż.ane w nic\\ybrednych paszkwilach, o
kaz.aly się być groźną wojną. 

Gozzi, z.agorz.ały tradycjonalista, przeciwnik \\prowadz.ania do teatru ko
medii charakterów, w obronie fantazji i wesołości komedii dell' arte napisał 
baśnie z tez.ą (.\,/ilość· do tr::ech pomarw1c::y, Kruk, Turandot, Król Jeletl -
te najbardziej znane). w ktÓl)'Ch skutecznie przywróci! teatrowi starą kon
wencję, ku -zno\.\'u - \\ielkicmu z.adowoleniu publiczności. Wprawdzie i on 
mowę improwizowaną zastępował w swych sztukach tekstem pisanym, ale 
ten ważny fakt dziwnie nie miał \\pływu na dobre samopoczucie zwycięzcy 
w sporze z Goldonim. 

Goldoni nie ukl)'\val , że przed Gozzim uciekł z Wenecji. W roku 1762 
wyjechał do Paryża i miał nadzieję na podjęcie pracy w zespole Comćdie
ltalienne. Ale o reformie teatru nic chciano tam słyszeć, grano farsy i ich 
domagano się od Goldoniego. Pisał o aktorach: „Komedii pisanych nie chcą 
się uczyć, impro\\izowanych nic umieją grać.„" A jednak sytuacja finansowa 
zmusiła go do układania scenariuszy dla improwizatorów. do pisania fars, -
do pracy dla takiego teatru, z jakim walczył w ojczyźnie. Kiedy więc nada
rzyła się sposobność z.ajęcia stanowiska lektora języka włoskiego na królew
skim dworze, Goldoni teatr porzucił. 

Pisał jeszcze sztuki według 7.asad swojej reformy (IVachlar::, Dohroc::yn
ny zrzęda), ale grano je sporadycznie. Jedynie libretta pisane do oper ko
micznych Mozarta, Haydna, Salicriego, Paisclła przynosiły Goldoniemu 
niewielkie dochody. Obszerny tom Pamiętników, dedykowanych Ludwikowi 
XY1, \\}danych w Pal)·żu w l 787 roku jest ostatnim du7.ym dziełem, jakie 
zostało po Goldonim. 

Kiedy władze rewoluc)jne, dla oszczędności, z.awiesiły wypłaty z listy kró
lewskiej, 85-letni, tracący wzrok pisarz, nie miał środków do życia. Na proś
bę zgloswną w Konwencie Narodowym przez dramaturga Marie-Josepha Chć
niera przyznano Goldoniemu stalą zapomogę. Ale, jak to często właśnie w ta
kich sytuacjach bywa, decyzję w tej sprawie podjęto zbyt późno - w dzień 
po śmierci pisarz.a. Pochowano go na paryskim cmentarzu Saint-Laurent, we 
wspólnej mogile, gdyż jego żona nie miała pieniędzy na opłacenie osobnego 
grobu. 

„Gdy pochłonięty bylem pracą i swoimi zajęciami , nads7.edl z Wenecji list, 
który wprowadził mnie w rozterkę. wzburzył moją krew i wszystkie moje myśli . 

Był to list do Sacchicgo. 
Aktor ten powracał właśnie do Włoch. Wiedział, że jestem w Pizie, prosił 

mnie o komedię, poddawał nawet temat, poz.osta\\iając mi wolną rękę w op-
racowaniu jego wedle własnej fantazji. . 

Cóż 7.a pokusa dla mnie I Sacchi był wyśmienitym aktorem, teatr był moją 
namiętnością. Czułem całą swoją istotą, jak odżywają we mnie dawne z.ami
lowania, ten sam ogień , ten sam entuzjazm. Tematem. jaki mi proponowano, 
był Sługa dwóch panów. Wiedziałem jaki efekt wydobyć mogę z treści sztuki 
i głównego aktora, który miał ją \\·ykonać. Umierałem z ochoty spróbowania 
raz jesz.cze„. nie wiedzfalem, co robić„. Procesy, klienci, tłumnie napływali„ . 
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Ale mój biedny Sacchi„. Ale Sługa dwóch pa
nów „. Spróbujmy jeszcze ten jeden raz„. Ależ 
nie„. Ależ tak„. W końcu piszę list, odpowiadam, 
zobowiązuję się. 

Pracowałem w dzień dla palestry, a w nocy dla 
teatru . Ukończylcm sztukę, wysiałem ją do We
necji. Nikt o tym nie wiedział, tylko żona moja 
dopuszczona była do sekretu. („.) 

W jakiś cu1s później Sacchi za'\\iadomil mnie 
o sukcesie mojej sztuki. Sługa dwóch pan6w był 
oklaskiwany, miał powodzenie, że trudno o \\ięk
sze. Sacchi przyslal mi upominek, jakiego nic o
czekiwalcm, lecz prosił jeszcze o jedną sztukę, po
zostawiając mi wolny wybór tematu." - tak opi
sywał Goldoni w Pamiętnikach powstani~ jednej 
z najsłynniejszych S\vych komedii. 

Temat sługi pracującego naraz dla dwóch pa
nów nale71łł do starego repertuaru komedii dcll'ar
te. MożJiwość tworzenia komiC?JJych 5)'1uacji wy
nikających z takiego układu była ogromna. Dlate
go aktorzy ten wątek grali bardzo chętnie. 

Antonio Sacchi, wybitny aktor włoskiej kome
dii improwizowanej, zamawiając w 1745 roku 
u Goldoniego nową sztukę na znany temat, kie
rował swą prośbę do autora już cicsz.ącego się dob
rą sławą i cząsto granego przez trupy komedii 
dełl'arte. Sztuki Goldoniego z.alccały się z.awiły
mi, lecz precyzyjnie skonstruowanymi intrygami 
- jak oceniano: „podobało się nagromadzenie 

i spiętrzenie wypadków." W komedii improwizowanej Goldoniego grał Sac
chi już wcześniej. Były to Trzydzieści dwie niedole Arlekina i Sacchi, jako 
1:)1ułowy Arlekin, odniósł sukces. Więc teraz, prosząc Goldoniego o Sługę 
dwóch panów przekonany był o tym, że prośbę kieruje do właściwej osoby: 
utalentowanego, pomysłowego, odznacz.ająccgo się poczuciem humoru ko
mediopisarza, posiadającego jeszcze i taką, nad \\yraz u.adką, umiejętność, 
że kiedy pisał dialogi, budował między bohaterami sytuacje, robił to tak dos
konałe, z taką precyzją, że teatralnie scena była gotowa, dziś powiedzielibyś
my: wyreżyserowana przez autora na kartach sztuki. 

Powiem pani jeszcze jedną rzecz istotną, o której wielu zapomina. 
Kiedy gra pani z innym aktorem proszę myśleć o nim, skupić na nim 
wzrok i uwagę, a nie rozglądać się tu i tam po scenie 1 po lożach, z czego 
wynikają tylko opłakane skutki. Po pierwsze gniewa to publiczność, 
która w roztargnionym aktorze widzi ignoranta lub zarozumialca. Po 
drugie obraża się występującego wspólnie kolegę. Po trzecie, wtedy 
nie wiemy dokładnie o czym mówić i niespodziewanie docierają do nas 
słowa suflera, gramy niezręcznie i nienaturalnie. Wszystko to razem 
szkodzi naszemu zawodowi i powoduje, że padają sztuki. 

Carlo Goldoni 
Marcello Moretti 
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Gdy dodamy, że Goldoni wysoko cenił talent aktorski Sacchiego. że pisał 
o nim w Pamiętnikach z uznaniem: „„. inni Arlekini powtarz.ali się tylko, 
Sacchi nadawał sztuce nutę świeżości, za pomocą wciąż nowych dowcipów 
i nieoczekiwanych, ciętych odpo\\icdzi."- to z tego jasno wynikać będzie, 
że spotkanie dwóch takich ludzi teatru może przyczynić się tylko do powsta
nia sukcesu . I tak było . 

Sługa dwóch panów jest do dziś ozdobą teatru. Ozdobą i nadzwycz.ajną 
trudnością gdy teatr, grając tę komedię. zechce respektować dziedzictwo sztuki 
komedii dełl'arte. Ślad tej sztuki. 

Czyniąc z.adość prośbie Sacchiego, Goldoni napisał kilka scen w każdym 
akcie i role „poważne", zaś wykonawcy roli Truffaldina pozostawi! calkowitą 
swobodę impro\\it.acji. Dopiero w 1753 roku. chcąc Sługę dwóch panów wy
dać drukiem, Goldoni sztukę uzupełnił i napisał tekst roli Truffaldina. A wie
dząc o tym, że dostanie się ona w n;;ce innych aktorów, prosił we Wstępie 
f:)'ch, którzy „grać będą rolę Truffaldina, aby - jeśli zechcą dodać coś od 
siebie - powstrzymywali się od wulgarnych słów i od sprośnych żartów. " 

Po wielu łatach, w c7.asie pobytu w Paryżu, kiedy pisał Goldoni w języku 
francuskim farsy dla aktorów Comedie-Italienne, raz jesz.cze powrócił do Sługi 
dwóch panów i z tego starego tematu wyv„iódł farsę pod tytułem Arlekin słu
gą dwóch panów. Ale sam wicdzial, że jest to utwór chybiony i nie dorównu
je komedii napisanej na ?.amówienie Sacchiego. 

Współczesnemu teatrowi Sługę dwóch panÓJ,i' w sposób twórczy przywró
cili dwaj reżyserzy: Max Reinhardt w roku 1924 w Theater in der Joseph
stadt w Wiedniu, po nim Giorgio Strehler, który na scenie Piccolo Teatro 
w Mediolanie między rokiem 194 7 a 1977 zrealizował pięć wersji Sługi dwóch 
panów. Z nich trzy są teatralnymi arcydziełami. Także wielką lekcją przywo
ływania we współczesnym teatrze sztuki komedii dell 'arte. 

W Polsce po raz pierwszy zagrano Sługę dwóch panów w 1803 roku 
w Warszawie pod całkiem innym tytułem: Kartofel Palka. Rolę Truffaldina 
grai Alojzy Żólkowski. Komedię Goldoniego otrzymaliśmy wtedy z drugiej 
ręki - na język polski przełożono niemiecką adaptację komedii. Dopiero 
Edward Boye dal przekład z oryginału i w jego tlumaczeniu Sługę dwóch pa
nów reżyserowal w l 927 roku Leon Schiller. 

m.d. 

~~ @ae&~ 

Go/ifo_,,i t mada 
Dla wszystkich - i dla Morettiego - oswajanie się z "maską" było pro

cesem zderzającym się z bliżej nieokreśloną ilością faktów: od braku pewnej 
żywej tradycji, a więc zwyczaju mentalnego i fizycznego, po brak prawdziwej 
techniki i odpowiednich „narzędzi". 

Aktorzy pierwszej inscenizacji Sługi dwóch panów występowali w skrom
nych maskach z tektury i tiulu nakładanych na siebie warstwami. Wykony
waliśmy je, można powiedzjcć, własnymi rękami , dzień po dniu. Były to „pie
kielne", nie\rygodnc maski, ich wystające części od razu wpijały się w ciało 
sprawiając ból. Pozbawione elasf:)1 czności , szczelnie przytrzymywane przy 
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twarzy przez prymitym1c gumki. uniemożliwiały swobodny ruch powiek. po
wodowały nieostrość \\·idzcnia i doprowadzały do łzawienia oczu, do ciągłe
go i niewidzialnego płaczu . 

Aktorzy zaczęli wówc1.as, każdy po swojemu, wykładać je dziwnymi podu
szeczkami z waty, od wewnątrz podtrzymywanymi plastrem. Rewers maski 
nabierał w ten sposób wyglądu doprawdy poetycznego - pomijając już oko
liczność, że w c1.asie jej używania pot aktora wsiąkał w tekturę, nadweręż.ając 
stopniowo spoistość maski. Pod koniec spektaklu ściskaliśmy w rękach kilka 
czarnych, mokrych szmatek, które dopiero nazajutrz nabierały znowu okreś
lonego kształtu i twardości . 

Istniał jeszcze osobisty dramat aktorów, którzy w maskach czuli się „ob
co". Było to zjawisko psychiczne: mając twarz zakrytą aktor mniej „czuł'' 
samego siebie i towarzyszy. Ponadto wydawało mu się, że jest „bez wyrazu". 
pozbawiono go przecież silnej broni , jaką była gra twarzą . Aktor musiał jesz
cze wypracować „ruchomość" maski , w tym z.akresie także odkrywając na 
nowo pewną pogrzebaną tradycję, której nikt już nas nie mógł nauczyć . 

W pierwszej inscenizacji Sługi dwóch panów Marcello Moretti swoją rolę 
odegrał ostatecznie bez maski. Rozstrzygną! rzecz brutalnie, malując sobie 
maskę na twarzy. Tak było wygodniej, jemu zwłaszcza. pozostającemu w ciąg
łym ruchu. lecz był to również głębszy przejaw niechęci aktora wobec maski . 
Maska jest narzędziem tajemniczym, strasznym. Mnie osobiście zawsze prze
ra7.ała i przerai.ać nie przestaje. Z maską na twarzy stajemy na progu teatral
nego misterium, odżywają demony, niezmienne, statyczne, nieruchome twarze. 

Kiedy ma pani wolny dzień i nie gra pani, proszę chodzić do innych 
teatrów i obserwować jak grają dobrzy aktorzy, bo jest to zawód, któ
rego należy się uczyć bardziej z praktyki aniżeli z reguł. Aktor musi 
się nieustannie szkolić. 

Carlo Goldoni 

r 
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które tkwią u korzeni teatru. Od razu na przykład zorientowaliśmy się. że 
aktor na scenie nie może dotykać maski gestem Z'l\-yczajnym (przykładać rę
ki do czoła, zbliżać palca do oczu, zakrywać twarzy rękoma) . Gest staje się 
absurdalny, sztuczny, chybiony. Dla wypracowania własnej ekspresji aktor 
musi naszkicować, zamarkować gest ręką, a nie wykonywać go „realistycz
nie" na masce. Jednym słowem maska nie znosi konkretności gestu rzeczy
wistego. Maska jest rytualna. („. ) 

Maska zaczęła przyjmować się stopniowo. Przede wszystkim d1jęki Am
ielowi Sartoriemu, drogiemu naszemu Amletowi, który ---dosłownie z nicze
go i bez większej presji z naszej strony -wznO\vił zagubioną technikę mist
rzów maski z XVI, XVII i XVIII wicku. Po niekończących się próbach wy
konał on mianowicie swoje pierwsze maski ze skóry. („.) 

Marcello Moretti zadebiutował w ciemnej masce typu „kot", by przejść 
następnie do typu „lis". Poprzest.ał - co było prawdziwym osiągnięciem -
na typie na wskroś oryginalnym: masce prymitywnego błazna. której szorst
kość łagodziła OCZ)">viścic stylistyczna kadencja Sługi dwóch panóv.• Goldo
niego. 

On pierwszy uzmysłowił sobie i innym „ruchomość" maski. Odkrył, że 
usta nabierają przy masce o wicie większego znaczenia niż przy twarzy od
słoniętej . Istotnie ledwo zaznaczone białą linią, wystające spod górnej części 
maski ruchome i żywe usta, nabierały niewiarygodnej wprost siły \vyrazu. Do
konał też odkrycia kilku rozmaitych rodzajów ekspresji maski, które - po 
skatalogowaniu __.:._ służyły mi później za punkt '"yjścia do cierpliwej pracy 
z aktorami. 

Maska już go „posiadła". Któregoś wieczoru Marcello, człowiek skrom
ny, skryty i samotny. oświadczył mi, że bez maski czuje się już jak bez ubra
nia („.) 

Marcello był oczywiście o swego Arlekina 1.azdrosny. Przy okazji naszego 
amerykańskiego tournee, na którym wymagano stale gwarancji zmiennika, 
co pociągało za sobą konieczność nauczenia młodszego kolegi posługiwania 
się maską. okazał się jednak nauczycielem sumiennym, pedantycznym i bez 
reszty oddanym tej misji. 

Marcello pomagał mi w kształceniu młodego, nowego Arlekina poza go
dzinami prób. („. ) Stary i przyszły Arlekin, obydwaj w dresach, foiczyli w pół
mroku sceny. Doskonałe pamiętam, że robili to po cichu, w aurze tajemnicy. 
(„ .) Dzień po dniu Marcello obserwował proces narodzin tego nowego Arle
kina. Nieśmiałego, niepewnego siebie Arlekina kroc7.ąccgo dokładnie jego 
śladami, imitującego jego głos i ruchy, w którym jednak, tu i ówdzie, poja
wiały się już iskierki Arlekina odmiennego od stworzonej przezeń postaci . 
I patrzył na tamtego z uczuciem bardzo złożonym. z wyrazem miłości i po
gardy. obojętności i samoobrony. 

Młody Arlekin, Ferruccio Soleri. nabierał z czasem nawet pewnych przyz
wycz.ajeń Moretticgo z etapu prób: po każdej scenie okręcał sobie szyję wiel
kim ręcznikiem , po obiedzie drugi wielki ręcznik owijał dookoła twarzy. I tak 
opatuleni obaj Arlekino\\ic kręcili się w C7.asie przerw po pustej scenie. („.) 

Giorgio Strehler, O teatr dla ludzi. 

Fragmenty rozdziału Pamięci Marcella Morctticgo. 

Pnełożyl Andncj Zieliński. 
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