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:J}f ilość do trzech pomarańczy 
( r 1anw re delle tre melarance) 

według Carlo Gozziego napisała Joanna Walter 
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PRZEBIEG ZDARZEŃ 

Król Karo, władca odległego królestwa rozpacza nad losem swojego 
syna, księcia Tartalii, którego od dawna nęka dziw na choroba. 

Dziesięć lat temu ponura wróżka Fatamorgana - działając w zmowie 
z Waletem Karo, pierwszym ministrem króla i Klaryssą, królewską 

siostrzenicą, która ma wielką chrapkę na rychłe przejęcie tronu - rzuciła na 
księcia zły czar. 

Tartalia zapadł na ciężką melancholię, która objawia się wielkim 
smutkiem, jeszcze większym przygnębieniem i zupełną niechęcią do 
życia . Nie pomaga j ą żadne maści, leki, pigułki i mikstury. Jeżeli nikt nie 
zdoła rozweselić księc ia - grozi mu śmierć. 

Król, za radą swego ministra Pantalone, za rządza festyny, zabawy, 
turnieje, a przede wszystkim każe sprowadzić na dwór słynnego śmieszka 
Truffaldina . W nim cała nadzieja. 

Na nic jednak wszelkie starania. Księc ia nic nie cieszy. Nagle wśród 

gośc i króla pojawia się Fatamorgana. Tru ffaldino sprawia, że ponura 
wróżka wywij a potężnego fikołka i jak długa pada na ziemię, co serdecznie 
rozbawia Tartalię . Wszyscy się wielce radują, bo śmiech uzdrawia ks ięc ia . 

Ale kłopoty dopiero się zaczynają . Wściekła Fatamorgana rzuca na 
Tartal ię nowe przekleństwo : w zbudza w nim tęsknot ę do trzech poma
rańczy ukrytych gdzieś daleko, w zaczarow anym zamku . Mimo sprzeci
wów króla książę rusza w raz z Truffaldinem w niebezpieczną podróż 

i dzięki pomocy czarodziej a Celia zdobywa trzy pomarańcze . Pozostawia 
je na chwilę pod opieką Truffaldina. 

Choci aż niemądry Truffaldino wie, że nie wolno napoczynać poma
rańczy, j eśli w po bliżu nie ma źródła, rozcina jedną gnębiony pragnie
niem. Wychodzi z niej młoda dziewczyna i błaga o łyk wody. Przerażony 
Truffaldino rozcina drugi owoc, aby napoić dziewczynę sokiem, ale 
i z drugiej wychodzi panienka - obie konaj ą z pragnienia. 

Już, ju ż Truffald ino ma rozc iąć trzecią pomarańczę , gdy pojawia się 
książę Tartalia, zabiera mu j ą z gniewem i sam rozcina. Kiedy wyłania się 
z niej t rzecia, piękna dziewczyna, Tartalia podaj e jej wodę z jeziora. 
Ratuj e dziewczynę przed zgubą i dowiaduj e się, że jest to ks iężniczka 

Ninetta. Zakochany książę obiecuje j ą poślubić . 

Gdy oddala s i ę, aby przygotować za ślu biny, zła Smeraldina, służka 
Fatamorgany, zmienia ks iężniczkę Ninettę w gołębicę i sama zajmuje jej 
miejsce. I kiedy wydaje się, że Tartalia, związany obietnicą, będzie mu siał 

poj ąć za żonę tę podstępną dziewuchę, Tru ffaldinowi udaje się przywró
cić Ninetcie ludzkie kształty i sztuka kończy się szczęśliwie zgodnie 
z za sadą, że 11 zbrodnia w baj ce zawsze jest karaną, dobro za ś bajka każe 
wynagrodzić" . 

C63' KONKURS 1Sb 
Zapraszamy naszych najmłodszych widzów do wzięc ia udzia łu w konkursie 

na vracę plas tyczną zwiqzanq z przedstawieniem 11Nliłość do trzech ;;0111arm1czy 11
• 

Dowolną liczbę prac w wybranej technice1 Of?atrzonq imieniem, nazwiskiem i adresem 
autora prosimy przesyłać do 20 lutego 2003 roku na adres.· 

Wrocławski Teat r Współczesny 

50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 
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niezmiernie rad jestem, że aktorowie wrocławscy Teatru Współczesnego 

dają Wam sztukę „Miłość do trzech pomarańczy': samą w sobie wesołą 

i szczególną, która tę jeszcze ma zaletę, że zawiera poruszenia teatralnych 

machin, muzykę, tańce, okazały popis sztuk magicznych, błaznowanie do 

śmiechu poruszające, oraz rozmaite przebieranki i figle. Co czyni mi na

dzieję, że łaskawie przyjąć ją zechcecie. Oraz, że zapamiętacie, iż sz tuka ta 

jest owocem mojej miłości do komedii dell'arte ( commedia dell'arte), teatru, 

który był, jest i zawsze będzie chlubą Italii. Bieg dziejów i doświadczenie 
ili!l!!--f.;1-......,.~ 

pewnym mnie uczyniły, że komedia dell'arte nigdy nie wygaśnie ani też ist-

nieć nie przestaną jej bohaterowie. 

~,, fr t<at' <łużyi ~ n;, tylko zob~;,, al, i n~u, wil' 

radość mi wielką uczynicie poświęcając chwil kilka moim wywodom. 

Pozwólcie, że najpierw się Wam przedstawię. Urodziłem się w pięknej 

Wenecji l 3 grudnia l 720 roku w ubogiej rodzinie szlacheckiej jako drugi 

syn państwa Gozzich. 

W l 7 44 roku zająłem się, podobnie jak mój brat Gaspar, pisaniem. 

Najpierw była to poezja i rozmaite utwory prozą. Przyczyniłem się do zało

żenia Accademia dei Granelleschi, grupy literatów, która chciała uchronić li

teraturę włoską przed obcymi wpływami. W latach l7 6 l-66 ułożyłem dla 

trupy słynnego komika Antonia Sacchiego dziesięć baśni scenicznych, zwanych 

,ifiabe': z których „Miłość do trzech pomarańczy': „Księżniczka Turandot': 

„Kruk" i „Król Jelonek" cieszyły się szczególnym powodzeniem. Grane są 

zresztą przez rozmaite teatry do dzisiaj. 

Zawszem dążył do ożywienia mojej ukochanej, tradycyjnej komedii 

dell'arte, której oddałem swój talent, walczyłem o nią i gorąco spierałem się 

z tymi, którzy chcieli ją zmieniać. A przede wszystkim z panem Carlo Goldonim, 

który równ ież układał sztuki dla teatru. Niechętne przyznać muszę, że np. 

jego „Sługa dwóch panów" j est do dziś powszechnie znany i grywany. 

Moje ,ifiabe" były bardzo popularne w Italii, a większe jeszcze uzna

nie znalazły w innych krajach europej skich. Pamiętać trzeba, że objazdowe 

teatry włoskie zainspirowały narodową komedię w Niemczech, w Europie 

Wschodniej oraz w Hiszpanii. Inne narodowe formy dramatyczne przejęły 

sporo z dziedzictwa komedii dell'arte. Molier, który pracował z włoskimi 

trupami aktorskimi we Francji, Ben Jon son i William Szekspir w Anglii 

włączali do swych dzieł postacie i rozwiązania sceniczne, które wypraco-

wała komedia dell'arte. Widowiska teatru lalek, angielska arlekinada, 

francuska pantomima - wszystkie te formy czerpały pomysły z komedii 

dell'arte. Podz iwiali ją m.in. Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk Schiller, 

Gotthold Ephraim Lessing - giganci literatury i teatru niemieckiego. Na 

podstawie mojej „Księżniczki Turandot" powstały opery Ferrucia Buso

niego oraz Giacomo Pucciniego, a na „Miłości do trzech pomarańczy" 

Carlo Cozzi 1718- / 8() I 

Sergiusz Prokofiew oparł swoją operę. Do tradycji komedii dell'arte 

nawiązywali wielcy reformatorzy teatru XX wieku - Copeau, Dullin, 

Meyerhold, Wachtangow. Słynne przedstawienia stworzył Giorgio 

Strehler w swoim Piccolo Teatro w Mediolanie. Żywioł komedii 

dell'arte odnajdujemy też np. w filmowych burleskach wielkiego Char

lie Chaplina. 

Nie muszę Was zapewniać, że wielką radość sprawia mi żywot

ność tradycji komedii dell'arte, której wariacją jest również oglądane 

przez Was przedstawienie. 

1(media dell'arte, komedia ze scenariuszem ( commedia 

a soggeto)~dia improwizowana (commedia all'improvviso), 

komedia masek ( commedia di maschere), komedia włoska ( commedia 

all'italiana) - to wszystko są określenia tej samej formy teatralnej, 

która bardzo dawno temu narodziła się w Italii. Jej źródeł zaś na

leży szukać u średniowiecznych igrców (jongleurs), którzy z kolei 

byli spadkobiercami mimów, popularnej w starożytnej Grecji 

i Rzymie farsy ( mimem nazywano też aktora w takiej farsie wy

stępującego). 

Komedia dell'arte była najpierw ludowym, wędrownym wi

dowiskiem, które z czasem przekształciło się teatr zawodowy, aby 

od XVI do XVIll wieku zawładnąć całą Europą. 

Komedia dell 'arte oznaczała dla mnie zawsze fantazję i we

sołość. Był to teatr kochany przez publiczność - tę prostą i tę świa

tłą. Był też kochany przez aktorów, którym zawdzięczał swój wigor 

i powodzenie. 

To wspaniałe, żywiołowe widowisko nie korzystało z napisa

nego tekstu sz tuki. Polegało na improwizacji. Kierownik trupy ak-
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torskiej miał jedynie prosty scenariusz z główną intrygą i chwyta

mi komicznymi nazywanymi „lazzi': w których zabawne postaci 

mogły się wygłupiać ile chciały. Aktorowie byli więc jednocześnie 

swoimi własnymi autorami, improwizując dialog stosownie do 

okazji. Każdy aktor miał odrębną rolę i często gra ł ją aż do śmier

ci, zdobywając w niej najwyższą biegłość i kunszt. 

Kompania komedii dell'arte składała się z szeregu typowych 

postaci, które występowały w ustalonych tradycją kostiumach oraz 

w maskach zakrywających górną część twarzy (stąd nazwa: kome-

dia masek; określenie "maska" oznaczało też postać). Byli to: 

Pantalone - poważny kupiec wenecki, skory do wygłaszania długich 

tyrad i dawania innym "dobrych" rad, Dottore - uczony prawnik 

z Bolonii, łatwowierny i lubieżny, Capitano - żołnierz-fanfaron, 

tchórz przechwalający się swymi domniemanymi bohaterskimi wy

czynami oraz Z-anni, czyli służący, którzy byli najczęściej akrobata-

mi lub żonglerami i przybierali rozmaite imiona, jako to: Panzanino, 

Buratino, Pedrolino ( lub Pierrot), Scapino, Frotellino, Trappolino, 

Brighella i dwaj najbardziej znani - Arlekin i Pulcinella (Poliszynel), 

którzy dzięki swoim wymyślnym )azzi" byli motorami widowiska, 

Kolombina lub Snuraldina - bystra służąca-intrygantka oraz dwie 

pary zakochanych (zazwyczaj występujące bez masek). 

W mojej "Miłości do trzech pomarańczy" najsłynniejsza, nieśmier-

telna figura komedii dell'arte - Arlekin nosi imię Truffaldino. Bo też 

każda z głównych masek w różnych częściach Italii nosiła często inne imię, 

choć zasadnicze cechy jej charakteru pozostawały niezmienne. Truffaldino, 

Tartalia, Pantalone, Brighella, Smeraldina - to w "Pomarańczach" 

bohaterowie wzięci z klasycznej komedii dell'arte, której stare motywy 

połączyłem tu z baśniową fantastyką. 

się o przygotowaniach 

premiery "Pomarańczy" we Wrocławiu odbyłem spotkanie z czterema 

wielkimi kompozytorami, którzy tak jak ja przebywają już w iferach 

niebieskich. Panowie: Johann Sebastian Bach z Niemiec, Antonio 

Vivaldi - mój krajan z Wenecji, Jean-Baptiste Lully, Francuz 

włoskiego pochodzenia i H enry Purcell z Anglii z wielką ochotą 

przystali na to, aby w mojej i Waszej "Miłości do trzech pomarańczy" 

wykorzystać ich wspan iałe barokowe kompozycje, których (jestem tego 

pewien) wysłuchacie z wielką przyjemnością, i które dodadzą tej baśni 

dodatlu,wego blasku. S~s~y&ie zatem. "Adagio D minor" pana Bacha, 

"Concerto in G minor" i "Concerto in A major" pana Vivaldiego, "Marche 

pour la ceremonie des Tures" pana Lully'ego, uwerturę do opery "Eneasz 

i Dydona" pana Purcella oraz anonimową kompozycję z XVIII wieku. 

~/ro,;" cbq jemu wyj•fuif '/'"'"< =•~'"" „Po~"'"Y" 
Wszak w programie i na afiszu do przedstawienia podana jest następująca 

informacja: "«Miłość do trzech pomarańczy» według Carlo Gozziego napisała 

Joanna Walter". I tak jest dobrze, bo ta sztuka ma właściwie nie dwóch, 

a trzech autorów. 

N azwisko pierwszego nie j est znane. Treść sztuki wziąłem bowiem ze 

słynnej bajki ze zbioru "Bajka bajek" (Lo cunto de li cunti), wydanej w l 636 r., 

wyjątkowej księgi napisanej w języku neapolita11skim, w której pan Giambattista 

Basile zapisał bajki opowiadane dzieciom przez babcie, przekazywane ustnie 

z pokolenia na pokolenie. 

Drugim, i bez wątpienia naj bardz iej znany m autorem, jestem oczywiście 

ja - hrabia Carlo Gozzi. "Miłość do trzech pomarańczy" była moim pierw

szym utworem sceniczny m, który napisałem w formie scenariusza. Scenariusz 

ten, niestety, nie zachował się. Czy można się temu dziwić? Wszak od pra

premiery Pomarańczy, która odbyła się 2 l stycznia l 7 6 l roku minęło już 

24 l lat. Na szczęście bardzo drobiazgowo opisałem to pierwsze przedstawie

nie w innym miejscu i ten tekst dotrwał do dz isiaj. 

Właśnie na jego podstawie pani Joanna Walter, aktorka oraz 

tłumaczka literatury francuskiej i włoskiej, a przede wszystkim miłośniczka 

moich utworów i komedii dell'arte napisała polską wersję "Miłości do 

trzech pomarańczy': tę, którą słyszycie ze sceny. 

M.ając nadzieję, że ff)> również polubicie moje "Pomarańcze': dziękuję Wam 

za życzliwą uwagę poświęconą moim wywodom i serdecznie zapraszam na 

przedstawienie. 

Wielce oddany 

Carlo hrabiaJśjozzj 
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