


K o M E D A 

Obok greckiej tragedii naj
starsza forma dramatu 

europejskiego. Podczas 
greckich turniejów dra
maturgicznych (marco
we Wielkie Dionizje, 

styczniowe Lenaje) ko
medie były zrazu dopu

szczane do udziału tylko 
w tych drugich, potem za Arystofanesa (przełom 

V i IV wieku p.n.e.), już do obu . Komedia, wraz z nazwą , pochodzi 

od komosu, czyli attyckiej procesji kultowej, odbywanej w imię bo
ga miłości i wina, Dionizosa, rodzaju lekko nieprzyzwoitej maskara
dy, podczas której pito, tańczono, śpiewano i przerzucano się saty
rycznymi docinkami na aktualne tematy. Komedię najlepiej charak
teryzuje jej odwrotność wobec tragedii, co widać już choćby po 
tym, że żaden tragik grecki nie nap i sał komedii, a komediopisarz -
tragedii. Dopiero wieki później udało się Szekspirowi, no ale ten był 

wyjątkiem wszystkich czasów. Do dziś gatunki te bywają całkowicie 
rozdzielne, bo i tak było od początku. Jeśli tragedia dotyczy ludzi 
wielkich i wzniosłych (królów, herosów, wodzów) , komedia obraca 
się wśród pospólstwa albo co najwyżej klasy średniej. W tragedii 
wszystko zmierza ku nieszczęśliwemu końcowi i bywa zbiegiem lo
sowych okoliczności często od ludzi niezależnych, jak w Królu Edy
pie czy Orestei; komedia pomimo przeróżnych perypetii wyglądają

cych na szczególnie złośliwy zbiór przeszkód stawianych bohate
rom, nieodmiennie kończy się dobrze i rzeczywistość wraca na swo
je miejsce, zaś ludzie mądrzeją. Tragedia jest surowa w swojej ma

jestatycznej i przejrzystej konstrukcji, komedia jest miszmaszem ule
pionym z różnych gatunkowo materii i długi czas, bo do XVIII wie

ku, była zlepkiem scen i scenek czasem trzymających się przewo
dniej fabuły, a czasem obliczonych li tylko na rozśmieszenie publicz
ności . Istotą komedii jest bowiem rozluźniający śmiech oraz założe
nie, że nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście . Bohaterowie ko

miczni doznają przygód wynikających z przyrodzonej głupoty, złe
go charakteru, zbyt wielkiego mniemania o sobie, co zostaje ukara
ne, a zwyciężają spryciarze albo co najmniej przyzwoici . Ojcem ko
medii jest Arystofanes, autor m.in. Chmur, Żab, Ptaków, Tesmoforii . 
Nie tylko stworzył od razu arcydzieła, ale i dał podwaliny pod waż

ny rodzaj komedii, mianowicie komedię polityczną, wyszydzającą 
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Odmiana komedii charakteryzują

ca się szybkim przebiegiem akcji, 
w której imbroglio intrygi ma 

większe znaczenie niż głębia 

w odmalowaniu charakterów. 

Podobnie jak komedia intrygi, 

k.s. oparta jest na ustawicznych 

zmianach sytuacji dramatycznych; faworyzuje przy tym takie efekty, 

jak niespodzianka, zaskoczenie, qui pro quo, coup de theatre. (Przy
kłady: Komedia omyłek W. Shakespeare' a, Mąż i żona A. Fredry). 

KOMEDIA 
TEMPERAMENTÓW 

Jedna z odmian komedii tea-~ ,,._~.._&r..-..1. 
tru elżbietańskiego, w której rv, '~ 
postacie działają zgodnie '----' 
z własnym temperamentem 1 \.<i~~~~„~ 
zależnym - jak uważano - ~ 

od proporcji „humorów", 

czyli ustrojowych substancji 

P.P. 

płynnych, których proporcja określa ich charakter (temperament) 

i wpływa na ich zachowania. Najbardziej znanym twórcą tego typu 

komedii jest B. Jonson jako autor sztuk Every Man in His Humour 

(1598) i Every Man out His Humour (1599). Odmiana ta jest bliska ko

medii charakterów, która ujmuje jednak zachowania ludzkie w szer

szym kontekście: społecznym, ekonomicznym, moralnym. 
P.P. 

. ~~· ~ "' .(/ K O M E D I O B A L E T 
._( ' Komedia, w której akcję wplecione są sceny bale-

towe mające charakter intermediów między scena-

mi lub aktami (np. intermedia baletowe J.-B. Lul

J jj ly'ego w sztukach Moliere'a). Uważa się je zwykle za 

partie dodane, nawet drugorzędne w stosunku do te~ 

, kstu komedii, choć niekiedy dramaturg usiłuje - jak 

t iere w Natrętach - powiązać wstawki baletowe 
1 

trygą komedii. Komediobalet oparty jest zazwyczaj 

na „fastrygujących" akcję wejściach baletu. 
~ pp 
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Najteatralniejszy z rodzajów teatru. Powstał 

we Włoszech, w XVI wieku, z buntu przeciw 

wszystkiemu, co zmierzało do sztywności, 

układności, grzecznej poprawności . To sztuka 

czystego żywiołu gry, radości tworzenia na go

rąco, na oczach widza, teatr improwizowany 

i rozśmieszający, beztroski i lekki. Nie używał li

teratury, bo krępowała wyobraźnię aktorów. Posługiwał się tylko bar

dzo umownymi scenariuszami z grubsza określającymi akcję, zawsze 

zresztą podobną, bo rozgrywającą się między tymi samymi prawie 

postaciami. Przed spektaklem aktorzy szybko omawiali, co dzisiaj za

grają, a jakby któremu pomyliło się ze scenariuszem wczorajszym czy 

przedwczorajszym, zawsze mógł zajrzeć do jednego z dwóch egzem

plarzy tekstu z zarysem akcji, zawieszonego po obu stronach sceny. 

Wszystko szło o tyle łatwo, że każdy aktor był przypisany do tej samej 

postaci, której odgrywanie opanowywał do perfekcji (emploi). Mógł 

być grubym, bogatym kupcem Pantalone zakochanym w młodej pa

nience, co czyniło zeń pośmiewisko wszystkich. Mógł być chudym, 

starym Doktorem, ogromnie uczonym, ale plączącym wiadomości 

na każdym kroku. Albo którymś z nieodłącznej pary służących (za

nni) : tępawym Brighellą bądź bystrym Arlekinem, zakochanym 

w pięknej Kolombinie. Albo groźnym i strasznym, niestety tylko we 

własnych opowieściach, Kapitanem, w istocie tchórzem o drżących 

łydkach. No i mógł być którymś bądź którąś z młodych Zakocha

nych. Każda z postaci miała swój specjalny, barwny strój, służący zaś 

tudzież obaj groteskowi starcy nosili półmaski skórzane na oczy 

i nos. Aktorzy, wyspecjalizowani w tych rolach, osiągali mistrzostwo 

wzbudzające powszechny podziw. Byli pierwszymi naprawdę zawo

dowymi aktorami europejskiego teatru, inteligentnymi i często świet

nie wykształconymi, co niby nijak się miało do rodzaju wykonywanej 

sztuki, ale tylko na pozór, bo z pewnością pomagało w swobodnych 

i błyskotliwych improwizacjach. Komedia dell' arte (co znaczy: kome

dia sztuki grania, profesjonalnej biegłości) stała się w XVI i XVll wie

ku popularna w całej Europie, zawędrowała nawet do Polski . 

W początkach XVIII wieku ustąpiła miejsca teatrowi bardziej literac

kiemu, aż przeszła do legendy. Dziś bywa wskrzeszana od święta, 
głównie w swojej włoskiej ojczyźnie, ale już jako cytat ze świe nej 

tradycji. Najwybitniejszymi dramaturgami, piszącymi sztuki na rpo-

tywach komedii dell'arte, byli Carlo Goldoni i Carlo Gozzi. ! 
TN. 



przypadkiem zatytułowana Najżałośniejsza komedia i najokrutniej

sza śmierć Pyrama i Tyzbe. W komedii, jak wiadomo, nikt nie ma pra

wa umrzeć, w tragedii jak najbardziej; z kolei tragedia nie powinna 
być rozrywkowa. Tragikomedia jest więc połączeniem ognia z wodą: 

wydarzenia tragiczne pobudzają do śmiechu, komiczne miewają 

czasem dramatyczny przebieg. Najsłynniejszą tragikomedią europej

ską jest Cyd XVll-wiecznego dramaturga francuskiego Pierre'a Cor

neille'a. Wojenno-miłosna historia opisana w tym utworze, zrazu 

zmierzająca ku szczęśliwemu końcowi, została w konsekwencji za

wiedzionych ambicji pewnego dworaka odwrócona w tragedię: 

dworak ów ginie w pojedynku. Teoretycznie nic dobrego nie może 

się już zdarzyć, i tak dłuższy czas wygląda: sypie się wszystko. Ale mi

łość zwycięża; wskutek zbiegu okoliczności, dzięki talentowi do szer

mierki oraz mądrym decyzjom władcy udaje się rzecz doprowadzić 

do szczęśliwego końca . Odwrotność tej konstrukcji zawiera Tango 

Sławomira Mrożka, współczesny przypadek tragikomedii . Tam wszy

stko jest bardzo śmieszne prawie do końca, czyli do momentu, 

w którym pewien ponury typ bestialsko morduje głównego bohate

ra; ta śmierć zmienia wszystko i nic śmiesznego dalej już nie będzie . 

T.N. 

KOMEDIA ŁZA W A 
Wczesna forma dramy mieszczańskiej XVIII w. (G.E. Lessing, D. Dide
rot oraz uznawany za twórcę k.ł . - N. de La Chaussee) i melodrama

tu; tematyka k.ł„ zwykle nasycona tendencją moralistyczną, krążyła 

wokół codziennego życia mieszczaństwa i miała prowokować silne 

wzruszenia, a nawet łzy publiczności. P.P. 

KOMEDIA 
OBYCZAJOWA 

Mieszczanin szlachcicem Moliere'a, Mieszczki modne F.-C. Dancourta, 

Tucaret, czyli finansista A.-R. Lesage'a, Mądremu biada A.S. Gribojedo
wa, Spazmy modne W. Bogusławskiego, Sarmatyzm F. Zabłockiego; do 

konwencji komediodramatu obyczajowego sięgał często dramat reali
styczny i naturalistyczny (G. Zapolska) . 

P.P. 

KOMEDIA SZUFLADKOWA 
Sztuka komiczna składająca się z szeregu skeczów lub krótkich scen 

będących zwykle wariacjami tego samego konfliktu czy tematu; mno

żenie epizodów prowadzi w k.sz. do ich dramaturgicznego usamo

dzielnienia się . Natręci Moliera są najbardziej znanym przykładem 

k.sz„ składającej się z wielu scenek tworzących galerię portretową lu

dzi natrętnych w społeczeństwie francuskim XVll w. (Warszawską pre

mierę Natrętów w r. 1765 w przeróbce polskiej autorstwa A. Bielaw

skiego uznaje się za narodziny polskiego teatru narodowego). 

P.P. 

SUPLEMENT 

.-~ B Ł A Z E N 
Klaun, komik, trefniś, żartowniś . Postać dwuznacz

na, znana już od wczesnego średniowiecza jako 

uosobienie niejasności, nieporządku; ktoś, kto 

burzy i przewraca, wyśmiewa i podważa . 

Śmieszy - ale i napawa lękiem, bo pochodzi 

z piekła raczej niż z nieba. Głupek dziwnie 

inteligentny. Osobistość popularna we 

wszelkich widowiskach cyrkowych, burle

skach, farsach . Błazen ubrany w pstrokaty, 

za duży kostium, z mocną charakteryza

.~~...._....._ cją, bywał ulubionym przedmiotem 

drwin, estradowym popychadłem popadającym bez przerwy 

w różne absurdalne tarapaty. Ale istnieje też błazen dramatyczny, bła

zen ironiczny, ktoś mądry, mający swoje własne zdanie w wielu cał

kiem poważnych sprawach. Takiego błazna, Stańczyka, miał na swoim 

dworze polski król Zygmunt Stary i potem jego syn, Zygmunt li Au

gust; nie przypadkiem uwiecznił go wpierw narodowy nasz malarz, 

Jan Matejko, a potem wielce ważną postacią swego Wesela uczynił 

Stanisław Wyspiański. Instytucja nadwornego błazna była w renesan
sowej Europie bardzo rozpowszechniona, i choć niewielu błaznów, 

jak nasz Stańczyk, przeszło do historii, bywali tam zatrudniani ci 

przede wszystkim, którzy umieli nie tylko rozweselać władców, ale 

i znajdować błyskotliwe odpowiedzi na polityczne niekiedy pytania. 
Takich właśnie uwiecznił Szekspir w swoich kilku sztukach: to błazen 

z Króla Leara, Jakub i Probierczyk (tłumaczono go też jako Lakmus) 

z Jak wam się podoba, także Falstaff z cyklu o królu Henryku IV. Inne 
Szekspirowskie błazny (Stefano i Trynkulo z Burzy, Malwolio z Wie

czoru Trzech Króli) są albo rzeczywistymi klaunami, albo błaznami mi

mo woli. Mają ścisły związek z postaciami z komedii del l'arte, tej wy

l ęgarni zabawnych, groźnych albo tylko głupich błaznów różnego au

toramentu, z których rodu jest nasz Papkin z Fredrowskiej Zemsty, 

wzorowany po części na Kapitanie, po części na Arlekinie. 
T.N. 

KOMEDIANT 
W potocznym sensie - ktoś „robiący komedię", udający, wymigują

cy się od czegoś. Pięcioletni komediant, nie chcąc jeść pysznej ka

szki, łapie się za brzuszek z cierpiącym wyrazem twarzy albo pokła

da się na stole, bo jest niesłychanie i nieodwoła lni e śpiący. Coś więc 

gra - w jawnej sprzeczności z życiową powinnością. W teatrze ko

mediant (z francuskiego: comed ien) to w dawnym żargonie aktor 

po prostu. I niekoniecznie ten od komedii. W ogóle od grania, czy

li udawania. Określenie raczej lekceważące, ale przez długie wieki 

aktor nie był kimś, kto zasługuje na szacunek i poważanie, w odróż

nieniu powiedzmy od kupca czy astro loga. 
T.N. 

KOMIKOWAĆ 
Nie tyle grać w komedii, co grać komedię, wygłupiać się nie w po

rę albo nie na temat. Komikowanie o wiele lepiej sprawdza się po

za sceną niż na niej, bo towarzysko bywa dowcipnie, a na scenie 

przeszkadzające i czasem denerwujące. „Nie komikuj!" - przywołu

je do porządku reżyser, gdy ten, zamiast porządnie grać, robi miny 

i chce być strasznie śmieszny. 
T.N. 

S K E C Z 
Krótka, odgrywana przez niewielu aktorów scenka przedstawiająca 

jakąś sytuację komiczną, nastawiona przede wszystkim na wzbu

dzenie śmiechu, be specjalnej troski o charakterystykę postaci i po

głębienie intrygi. S. o zabarwieniu humorystycznym lub satyrycz

nym stanowią często osobne „numery" w przedstawieniach estra

dowych, kabaretowych lub music-hallu. Mogą mieć charakter paro

dii (jakiegoś znanego tekstu albo osobistości) lub też przybierać for

mę groteski, burleski (kino, telewizja) czy satyry życia codziennego. 

P.P. 




