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Commedia dell' arte. 
Czy jest druga konwencja w teatrze, o któreJ tyle osób słyszało. a o której tak malo napra\\di;: sii;: 

wie') 

Wszyscy wiedzą, że włoska, że Arlekin, Pantalone, że maski, no i i.c jak commedio. to ma być 
śmiesmie. 

Ale jak to robić? 
Jak to robić w kraju, w którym takiej tradycji w teatrze nie ma? Jak to robić w kra.1u . w którym 

w szkołach teatralnych aktorzy nie mają zajęć z improwizacji, gdzie nikt nie uczy ich pracy z clownow
skim nosem albo z maską dell' arte? 

A tu Go 1 d O n i. Ten, który zastał commedię dell ·arte w opłakanym stanie i pragnąc ją uszla

chetnić zaczął pisać sztuki, dzięki którym odszedł od njej bardzo daleko. 
A jeszcze, Goldoni w Wenecji, to zupełnie co innego niż Goldoni w Szczecinie. 
Język jego sztuk utkany jest radością dialektu, odmiennością lokalnych barw, nieprzetłumaczalnych 

na język polski. 
Goldoni w Wenecji, nawet dziś , jest u siebie w domu - to te same dŻ\vięki. ta sama architektura, 

temperatura, ta sama geografia, co niegdyś Na dodatek dzięki obejmującej ostatnie pól wicku pracy 
Giorgio Strehlera i Picołło Teatro di Milana, tudziez jego uu_niów i naśladowców, commedia de// 'orle 
znów stała się codziennością we Włoszech i we wszystkich krajach śródziemnomorskich. w których 
kiedyś była tradycją. To jest ich Shakespeare, ich Molier. ich Fredro. 

Maski. 
Arlekin albo Truffaldino. Pantalone. Dottore. Brighełla 
A może zamiast Brighclłi - Pulcinella? W końcu obaj są na tym samym szczeblu drabiny społecz

nej . Obaj to Zanni Ale inne maski. Brighclla jest z pólno y. Pulcinella z południa . Inne maski - inny 
sposób grania, inny glos. U Goldoniego jest Brighclła Ale rola jest tak napisana, i.c zatracone zostnly 
pierwotne cechy tej postaci Awansował na oberżystę . 7.emu nic miałby awansować Pulcinella') Zwłasz
cza, że przy braku konniktów jest barwą smaczniejszą poprzez swoją J..rąglość i rubaszność . W kuchar
skiej czapce bardziej mu do twarzy niż Brighclłi. 

Zobaczymy po warsztatach. 

Warsztaty. 
Właśnie. ie można rozpoc1,ąć prób od rozdania ról i przeczytania tekslu Rozpoczynam) od dwuty

godnimvych 1.ajęć warsztatowych, w czasie których nauczymy s i ę być ze sobą w ramach pewnej kon
wcncj i. 

Ćwiczenia : techniczne, wnrsztalowc, nauka no zenia mnski na twarzy. s1.U kania postaci. oddania ciała 
i glosu na usługi t)m dzj\\n~m stworom zaklętym w martwy pr1.cdmiot, jakim jest maska. póki nic spocz-
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nie na twarzy aktora. Ich imiona są tylko słowami, nim odpowiednio wypowiedziane, staną się postaciami. 
Maska na twarzy. Jaka? Koniecznie skórzana. 
A więc praca nie tylko ze scenografem, ale również z rzeźbiarzem. A więc odlewy twarzy, gips, 

glina, plastelina, drewno, skóra„. 
Ale zanim przyjdą te właściwe, skórzane, w czasie warsztatów czeka nas mozolna praca za szmatka

mi na twarzy, z maskami roboczymi, z clownowskim nosem. 

Nauka teatru bez czwartej ściany, teatru napiętych zmysłów i konkretnych technicznych umiejętnoś-
ci. A więc świadomość spojrzenia; godziny spędzone na kontrolowaniu spojrzeń: miejsce - partner -
rekwizy1y. I znowu kroczek, spojrzenie, partner, spojrzenie i „radar" nastawiony na punkt odniesienia, 
jakim jest publiczność. Publiczność nie jest tylko niemym świadkiem ukrytym w ciemności. Jest zwier
ciadłem. W jej reakcjach się przeglądamy, z jej reakcjami gramy. Jej spojrzenia są ró\vnie \Vażne jak 
spojrzenia partnerów. Jej reakcje budują rytm i temperaturę przedstawienia. 

Maska demaskuje bezlitośnie nasze słabości. Schowani za przedmiot- musimy całym ciałem igło
sem oddać się tej nowej twarzy. To kosztuje. Po zajęciach - litry potu. „Wiem, jak czuli się pierwsi 
kosmonauci po powrocie na Ziemię." - to słowa jednej z koleżanek tuż po zakończeniu udanej impro
w1zaCJI. 

Dawniej sza commedia de u ·arte, to świat zespołów zajmujących się wyłącznie tego rodzaju 

teatrem. Te same postaci w ró711ych konfiguracjach i scenariuszach, grane wciąż przez tych samych 
aktorów. Oni nie zmieniali repertuaru. Możemy tylko wyobrazić sobie ich doskonałość, ich tuniejętnoś
ci warsztatowe, ich świadomość gestu, tonu. 

Nie dane nam jest uczyć się od starych mistrzów commedii, przez pokolenia przekazujących swoje 
tuniejętności następcom. Ale istnieją nowi mistrzowie. Miałem szcząście zetknąć się z kilkoma z nich 
bezpośrednio w pracy. Najwięcej nauczyłem się od Mario Gonzalesa - przed laty czołowego Pantalo
ne w Złotym wieku Teatru du Solcil, a obecnie profesora Konserwatorium w Paryżu, gd1.ie prowadzi 
wspaniałe zajęcia z pracy z maską ze swoimi studentami. Ale nie tylko. Jest pedagogiem i reżyserem 
zapraszanym na wszystkie kontynenty. Prowadzi warsztaty dla zespołów aktorskich i szkół teatralnych 
w całej Francji. 

Wieloletnia obserwacja jego pracy, a przede wszystkim półroczne asystowanie mu na przełomie '91 
i '92 roku, dały mi odwagę zmierzenia się z tym magicznym podestem, na którym zjawić się ma aktorski 
zespół (tak, przede wszystkim zespół') prezentujący swoje rzemiosło. Ale również rzemiosło teatralnych 
krawców, stolarzy, malarzy, rzeźbiarza masek_ scenografa. kompozytora , choreografa O reżyserze 
rne wspomnę. 

Edward Wojtaszek 
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1. Zawodowa. Doskonała. 
Commedia dell ' arte. Commedia - wl. komedia; arte - wł. rzemiosło, sztuka, kunszt, umiejętność wykonania, zawód . 

Komedia dell'arte to określenie zawodowego teatru włoskich aktorów, rozwiniętego we Wlosz.ech w XVI i XVI! wieku i u
powszechnionego w wielu krajach Europy Wtedv na określenie tego teatru używano innych terminów: COMMEDIA A SOO
GETO - bo prt.edstawicnie teatralne oparte hyło na z.arysie szeregu scen mających 1eden temat (soggcto). Tematy czerpano 
z najrozmaitszych źródeł: znanych powszechnie opowieśc i, komedii antyczi1,·ch, współczesnvch komedii literackich. popular
nych dzieł prozą, zdarzeń historycmych i poddawano je zespołowemu opracowaniu, k1órcgo celem byle slwor?..cnic scenariusza 
teatralnego prt.edstav.1enia. Był on spisany w dwóch egzemplaw1ch i \\)''\\icszony po lewej i prawej stronie 711 sceną. Przekazy
wał wykonawcom z.arys akcji, wyliczał ważnie1s1.e sytuacje oraz polr7,.cbnc w sztuce rekwizyty; COMMEDIJ\ ALL ' IMPROV
VISO- bo był to teatr aliteracki , pozbawionv tekstu pisanego, byl zbiorową t..vórew · cią aktorów, inspirowaną potrzebą chwili , 
na poczekaniu improwizowaną, więc : „komedia impro\\izowana"; COMMEDIA DI ]l.1ASCHER - niektóre postaci wystę

powały w maskach , więc mÓ\\iono „komedia masek" . Jedną z najważniejszych cech komedii dell' arte był szereg typowvch 
postaci, które pojawiając się w konwencjonalnych na ogól sytuacjach, występowały w ustalonych tradycją kostiumach oraz 
w maskach · krywających górną cz;,:ść !war.cy, z otworami na oczv. (Dwaj starcy, pierwszy i drugi Zanni) Taka maska zmu
szała aktora do doskonałego opanowania środków ekspresji cielesnej , operowania wvraz.istym gestem. niejednokrotnie z.astępu
jącym słowo; COMMEDIA ALL ' IT AL.IAN/\ - mówiono „komedia wioska", bo ten ty p teatru powstal we Wloszcch, tam 

przeżyl okres naj\\1ękv..cgo rozkwitu i tam prt.cstal istnieć . Pierre-Louis Duchartre w La Comedie ita!il!mie powiedzial nie 
najdokładniej , ale za to bardzo trafnie: commedia dell' arte znaczy komedia doskonala. 

2. „ ... na cale życie Arlekin. " 
Główne postaci komedii dell' arte: dwaj starcy - PANTALONE, zawsze kupiec z Wenecji, bogaty, skąpy, podejr,diwy, 

podejmował niewczesne zaloty do kobiet , zwłaszcza młodych , i prz z to stawal się pośmiewiskiem dla otoczenia; DOTTO
RE --·- typ uczonego prawnika z Bolonii , ozdoba wszech fakultetów, mylący wszystko be7nadzicjnie w zbyt długich przemó
wieniach, przeładowanych łacińskimi sentencjami, „gotowymi" na każdą okazję. 

Pierwszy i drugi ZANNI. W dialekcie lombardzkim Zanni to zdrobnienie od Giovanni (poi. Jan, w zdrohnieniu Jasiek); 
w komedii dell' arte z.anni to nazwa ogólna dla komicznych służących . Byle ich dwóch , zestawionych na zasadzie silnego 
kontrastu: jeden pm:biegły, bystry, dynamiczny, drugi - głupkowaty, niezdarny, naiwny, powolny. Brighclla i Arlekin. Ten 
drugi miał liczne inne imiona - Trivellino, Bertolino, Truffaldino (trulfa po włosku znaczy oszustwo). Obaj marzyli pr1.edc 
wszystkim o dobrym jedzeniu , potem o milej i ładnej towarzyszce życia. Czasami zanni byl oberżystą, ale wyżej nie awanso
wał. Ich głównym zadaniem było rozśmieszenie widzów. Na poludniu, w Neapolu, slynnym zanni był Pulcinella - brzydki, 

kochliwy, mówił przez nos. 
KAPITANO - typ żołnierza-samochwała, dzielny w słowach, tchór7Jiwy w działaniu. 
ARLEKINA - sprytna służąca-intrygantka , mówiono o niej ,,la z.agna", ze w1.ględu na pokrewieństwo z zannim. Dowcip

na, wesoła, wygadana, odważna, nawet be-1.czelna. Swej pani pomagala w milosnych pr1.ygodach. Zalecali si~ do niej wszyscy 
z.anni , umizgali starcy. Jej frywolność nigdy nie budziła niesmaku. Najczęściej nazywała się Arlekina; także Smeraldina, Pasqu
ella, w Neapolu - Kolombina. 

DWIE PARY ZAKOCHANYCH - zawsze byli ozdobą przedsta
wienia, byli piękni, budzili uznanie dla swej urody, ubiorów 

i niezłomnych uczuć poddawanych rozmaity m próbom. 
Ak1orzy specjalizowali się, często na długie łata ,_ 

w graniu którejś postaci, dzięki ternu znali ,,rolę" 
doskonale, wzbogacali ją, doprowad1ali do per
fekcji, aż zostawali ulubieilcami publicz
ności. Ci najlepsi . „Raz Arlekin, na całe 
życie Arlekin" - mówiono. 

3. Komiczne 
wstawki. 

Czyli LAZZI - nie
odzowny, bardzo trud
ny element komedii 
dell'arte. Urozmai

cały akcję, z prze
biegiem której nic 
miałv nic wspólne
go. Służyły do oży

wi en i a słabnącej 
uwagi widzów, 
aktorom dawały 
możność zade
monstrowania u
miejętności za
wodowych 
w pantomimie, 
akrobatyce, 
w improwizowa

niu dialogu. 
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4. Mi, t r=owie. 
Obowiązkowo obec ne w komedii dell' arte, ogro mnie lu biane przez p ubliczność, wszelkie bijatyki, bl azcnady, 

nieporozumienia sytuacyjne, kuglarskie szt uki , ?J! rty, przekręcanie i znieks7lalcHnie slów, k pniaki, skoki , prLe\HOt
ki , etc., etc. -7.llleża l y od potrzeby ch\\i li, rn1:>1roju, inv.encji i fan ta.1ji wyl..onawców. I wiadomym był , ;>.e im bard7jcj 
int ligcntn. ktor, z d użym poczuciem hurn ru, wri ntov.any '' naj nowszych zdarzeniach, im bardziej OCZ}1a ny, 'l!.')'5-

portowany i um i ejący wnikliwie pat rzeć na świat tym lepsze, więc śmicS?11iej S7.e, dowcipniej sze. sprawniej zagrane 
role, sceny, przedstawien ia . 

Aktor kom dii d li arte m u sia ł być akrohatą, poetą, mimem . tanccr7..em, 2onglerem, gim nastykiem, śpiewakiem 

- w1edy ten teatr ujawnia! w pel ni swą pro. totę i swoje z wilości , skomplil..owani e groteski i bu fonerii . 
Od aktorów wymagano nadzwycza.Jncgo zgrania, doskonalej gry zespołowej ! 

5. Kobieta. 
Komedia dell'arte dopuściła na ~cenę - jak pierwszy teatr \\ Europie - l..obiety. ~o b}IO dobrze przyjęte rw1.ez 

publi wość, nawet kler, który krytyczn i u stosunkowywał się do miody h uszminl..ownnych chłopców , grających 

role kobie , gdyż „często prowokowali specjaln go rodzaju ekscc y" . 

6. Na placu. 
Ze. poly komedii dell ' arte grały przede wszystkim dla sze rok iej publi znośc i Naj częśc i ej na ulicach , na placach, 

mając za dekorację drewniany podes t-es t radę, a w tle ledwie nary waną perspektywę n ł'>1alcJ plachcie materi ału . 

7. Bi=uteria aktorów. 
Nierzad ko wi ksze, dobre zespoły związane bvly 7. dworami arystokracji i gralv w pałacach. Najlepsi aktorzy cie

szyli s i ę szacu nkiem, b ·li uwielbiani , należel i do dobrego towarzystwa 1 b_ li świetn ie o płaca ni . PO\ szechnie wiado
mym był o, że „ wą biżu terię aktorzy sprawiali sobie ;ra pieniądze otrzymune z dworskich skarbców. Na chleb z mas
łem zarabiali pod e.za przed staw ień publicznych ." Kulminacyjny tap roz1 ·oju komedii dell' arte przypa d ł na drugą 
połowę XVI i pief\ sz XVI! " icku , kiedy d7i alal , 1.Cspoly, na czele których stali wybi tn i akt r.i:y: Fra111;esco Andreini , 
Tiherio fio rilli , Flaminio Scala ... 

8. U króla Jana III Sobieskiego. 
Zespoły komedii dell 'arte zdobyłv wielką międrynarodową s l awę, przyc~11 ialy się do powstani a wiciu teatrów naro

dowych. Znalazły się niemal we wszystkich krajach Europy, również w Polsce - na dworach Wladyslawa IV i Jana ITT 
Sobieskiego. Najwcześniej zawędrowali do Francji , która stala się drugą ojczyzną włoskich aktorów. W Paryżu 

Comedie-Italienne konkurowała przez długie lata z Comedie-Fra111;aise. Postaci komedii dell' arte 
przeniknęły - z wieloma 7mianami - do nowych literatur. Artek.ino i Brighella stopili 

się w postać jurnego Hunswursta w krajach niemieckich; Francja z Arlekina sr„vo
rzyła smutnego Pierrota, a ze sprytnej Arlekiny - subtelną Colombinę; mn

ni Pulcinella stal s ię w Anglii Punchem„. 

9. Zatracili umwr. 
Komedia dcll 'arte w swym najlepszym wydaniu je. t sy

nonimem mi strzowskiego opanow nia rzemiosła aktors
kiego w tcat rt.e, który z.a cel główny stawia! sobie roz

bawienie puhliczności . Ale kiedy improwizacja sta
wała się prostacka, a tematy nudne, wulgarne, kie

dy odesz.li najlepsi aktOfZ}', a inn i 7.a tracili umiar 
w bł a1cnadach , 7..a przcpa śc i li czystą groteskę -

\\1edy, a stalo s i ę tak \ . xvm wicku . kom ed ia 
dell'arte p r?,e s tawała by~ sz1uką , ginęla. U-
miera_1ącą komedię dell' arte ohrał Z1t przed
miot teatralnej reform y stakcznv, pełen u
miaru i zdrowego roz ąd ku mieszczanin, ad
wokat Carlo Goldoni . 

i O. „ Czysta teatralno.ś:ć ". 
Komedia dell' arte to Zltc- . n oż:)·wcz '

go fermentu . Ilckro teat r pod jakąkol wiek 
szernk śc ią geograficzną. zagrL.C bic _ i ę a7 
do utraty tchu, w koleinie \\ ~wiec hta

nych konwo.:ncj1 , ta ponadczasowa forma 
gr_ sceni cznej za wsze przyc hod 7j mu 
w sukurs i \\, kazujc dz.ialnn ic pobudzu
JąCC. 
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11. Doktor 
praw. 

A d wo kat , 
do ktor praw 
z dyplomem Uni
wers}1etu w Pad
wie, Carlo Goldo
n i (1707 
1793), nie mając 

w swej kancelarii 
zbyt wic iu klien-
tów, poświęca ł 

wolne chw il e na 
układanie almana-
chu na rok I 73_, za
wi e raj ącego krytvkę 

obyczajów wspó łczes

nych. Almanach ogło~'ZO

ny w stal dru kiem pod ty-
tułe m Do.łwi dcz e11ia 
przesz/o.fe: i as trologiem przy.'iZ
lości . U wydawcy autor zarobił 
12 cekin · ' , u czytelników odniós ł 

niekłamany sukces. 
Zachęcony po wodzeniem alma

nachu, postanowił n ap i sać sztukę teat-
ra lną. Nic komedię - lecz lepiej płatne lib-
retto operowe. Powstała liryczna tragedia Ama-

las1111ta, według autora godna sceny Teatru Ksią-
żęcego w Mediolanie . Tam jednak szanse Goldoniego 
przepad! u śpiewaków operowych. Ale pojawiły s ię nowe , 
wynikające ze spotkania aktorów komedii dełl'arte z trupy Vitaliego. 
Dla nich napisal Goldoni intermezzo. W pracy wykorzystał mlodziel1czc doświadcze
nia zehrane prt.y pisaniu międzyaktów i pamiętał o tym , że ważniejsze od reguł komedii są wymagania aktorów. 

i\rfilosne swary1 Bettiny, dziewczyny z ludu, z Buleghinem, weneckim gondolierem - oto wedle ówczesnej mody uło
żony tytuł pierwszego utworu teatralnego Goldoniego , pief\vszego, który został ogłoszony drukiem i zagrany przez 
zawodowych aktorów. 

12. Główny poeta. 
Goldoni już się z teatrem nie rozstał. Z czasem porzu ci ł zawód prawnika. W roku 1748 został zaangażowany na 

stanowisko głównego „poety" zespołu aktorskiego słynnego Medebacha. W tym teatrze osiągną! swój najwy'.i:szy cel: 
reformę włoskiego teatru, polegającą na odejściu od komedii dell' arte i zastąpieniu jej teatrem reali stycznym, kome
dią charakterów, opartą na obserwacji mieszczań stwa i ludu włoskiego. 

I 3. Nie zrazić miłośników. 
Krytyka komedii dell' arte, od początku XVIII wieku już nic ś wietnej , ale mało twórczej , wyparcie jej z tea tru 

włoskiego , hylo aktem wi ł k i ej od wagi i próbą zmierzenia się z potęgą - z tradycją. 
Goldoni był świadomy rozm iarów i o.:ięża ru swego planu , wiedzi ał o tvm, że rozpętuje wojnę . Więc zac/41 ost

rożnie , działa! rozwa7.nie, stopni owo. Nic bu rzy! tradycj i gwałtownie , szanowa ł przeszłość i przyzwycza_icnia pub
liczn ości, umiejętnie łączy ! stare z no\ rn . „Nie moglem reformować w zys tkicgo od razu , aby nie zrazi ' mil Ps 111-
ków narodowej komedii . Czekałem na sprzyjający moment. " - mówi w Pamiętnikach . Na poc zątku napisał wiek 
sztuk hardzo bli sk ich komedii dell ' artc - wśród nich taki e; fo 111 o lo światowiec , Sługa d wóch pa11ów. Dziel11C1 

kobieta. Oszust, Bliźnia cy weneccy. Jes7cze re spektowały one reg uł y komed ii dell' arte i j uż pokazywa ly elementy 
reformy - maskom towarz ·szył y charaktery, tradycY,j ne intrygi sąs iadowały z wątkami przedstawiającymi rzeczy
wisto ść , przy n i eokreślon eh miejscach akcji widać bylo kon kretne nazwy miast, ich dzielnic , ulic . W Sludze dwóch 
panów, na przykład, Jeszcze byl Pantalone , ale już nie lubieżny sta r.i:e . lecz r zwa:żn mieszczanin , ojciec rodziny, 
człowiek sprawied liwy i honorowy, podobny do niejednego widza przychod ego na przedstawienia. Dottore jesz
cze sypał łaciń skim i scntcnc1om i, ale bvl j u ż bohaterem bardziej statecznym. Odmieni li s ię zdecydowanie dwaj 
zanni - głupkowaty i nieporadny Arlekin prze i stoczył się w słu ~.ącego pcl ncgo inicjatywy, dowcipnego. pomysło

wego Odehral akt_ vność Brighelli , który wye i ~zony przeszed ł n drugi plan Bohaterowie mają konkretne imiona 
i-nazwiska - Truffaldino powie, i.o.: nHt.) va s ię „Truffaldino BatoL:chi ci z doliny spod Bergamo" . Batocchio to drcw
nian • pol «.:zone z .obą dwie desc zk i, noS7i ne u pasa, parodia szpad y. ) Służąca Arlekina zac howała u Goldoniego 
najwięcej cec h pierwotnych, nadal byla dowcipna , psotna , odwal.na, bez kompleksów wobec chlebodawców. Zys
kała psvc hologie:rną motywacj ę swego działania . 
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14. Dobrzy 
aktorzy.I 

Goldoni dos
konale wicdzial 
o tym, że refor
ma, choć w naj
lepszej wier,:e ·po
myślana i najbar
dziej sluszna , nie 
uda się bez udzia-
1 u dobrych akto
rów. Więc przeko
na) artystów Medc
bacha, (bardzo dob
rych artystów), żeby 
nauc:z.yli się na pa-
mięć napisanego teks-
tu sztuki, zaakceptowali 
nowe na scenie charakte-
ry, tematy, postaci . Momen-
tem bardzo ważnym w dziele 
prowadzenia reformy teatru by-
la w 1750 roku premiera sztuki 
Goldoniego Teatr komediowy , 
w której autor dawal dowody wy.7..szoś-
ci swego teatru nad komedią dell'arte . 
Chociaż ta sztuka - manifest poniosla frek
wencyjną klapę , to jednak nowy teatr Goldonie-
go zacząl zdobywać coraz większe powodzenie 
i przyjmowany był wlaściwie bez oporów. A komedie 
Goldoniego - Mirando/ina, Gbury, Gracz, ·Awantury w Chiog
gi, Łgarz, Pamela, Placyk, Jeden z ostatnich wieczorów karnawału -- · po-
kazujące ź:)wiołowy obraz osiemnastowiecznego mieszczaństwa, przedstawiające naj-
częściej obywateli Wenecji, wspaniale charaktery, wreszcie życie podobne do tego, jakie wiedli widzowie przychodzą
cy do teatru - te sztuki zdecydowały o sukcesie reformy i o wysokiej w teatrze pozycji Goldoniego. Tak długo, jak 
długo na ten temat nie odzywał się Carlo Gozzi . 

15. Arystokrata. 
Gozzi, błyskotliwie inteligentny arvstokrata, atakował Goldoniego w nicwybr.ednych paszkwilach. Raniły dotkli

wie. Gozzi, zagorzały tradycjonalista, w teatrze przeciwnik komedii charakterów, napisał , w obronie fantazji i weso
łości kom edii dell 'artc, baśni z tezą (Mihfr: do trzech pomarańczy, Turandot, Król jele11 - te najbardziej znane), 
w których przywrócił teatrO\.vi starą kon\\'cncji,:, ku 7..adowolcniu publiczności. I on mowę improwizowną zastępowa! 
w sztukach tekstem pisanym, ale ten waż.rw fakt nic podważ..ał sukcesu Gozzicgo. 

16. W Paryżu. 
Goldoni nie ukrywał, że przed Gozzim uciekł z Wenecji. W roku 1762 wyjechal do Pary7..a i mial nadzieję na 

podjęcie pracy w zespole Comćdic-Itałicnnc. O reformie teatru nie chciano tam słyszeć, grano farsy, i ich domagano 
się od Goldoniego. Pisał o aktorach: „Komedii pisanych nic chcą s ię uczyć . improwizowanych nie umieją grać ... " Ale. 
sytuacja finansowa zmusiła go do układania scenariuszy dla improwizatorów, do pisania fars - do pracy dla takiego 
teatru , z jakim walczył w· ojczv/.nie. Kicdv więc nadart:yła się sposobność objęcia stanowiska lektora jęzvka włoskiego 
na królewskim dworze, Goldoni teatr porzucił. 

Pisał jeszcze sztuki według 1asad swojej reformy (Wachlarz. Dobroczynny zrzęda ), ale grano je sporadycznie. 
Jedynie libretta do oper komicznych Mozarta , Ha ·dna. Salicriego, przynosiły Goldoniemu niewiclk.ic dochody. Ob
szerny tom 

Pamiętników 7.adedvkowal Ludwikowi XVI. Wvdanc w Pary.Cu \\1 1787 roku były ostatnim dużym dziełem, jak.ie 
zostało po Goldonim. 

17. Stała zapomoga. 
Kiedy władze rewolucyjne, dla oszczędności , zawiesiły \\')'piaty L listy królewskiej , 85-letni , tracący wzrok pisarz, 

nie mial środkbw do ź:)1cia. Na prośbę, zglos~oną w Konwencie Narodowvm przez dramaturga Marie-Josepha Chenie
ra , pr0r,:nano Goldoniemu stałą zapomogę, ale decyzję w tej sprawie podjęto w dzień po śmierci pisarza. Pochowano 
go na paryskim cmentart.u Saint-Laurent, we wspólnej mogile, gdyż wdowa nie miała pieniędzy na opłacenie osobne
go grobu. 
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18. "Nadszedł z Wenecji list ... " 
„Gdv pochłonięty byłem pracą i swoimi zajęciami, nadszedł z Wenecji list, który wprowadzi) mnie w rozterkę, wzburzy! 

moje myśli. Był to list od Sacchiego. 
Aktor ten powracał właśnie do Włoch. Wiedział , że jestem w Pizie, prosił mnie o komedię, poddawał nawet temat, 

pozostawiając mi wolną ręki,: w opracowaniu jego wedle własnej fantazji . 
CM ia pokusa dla mnie' Sacchi byl wyśmienitym aktorem, teatr był moją namiętnością. Czułem całą swoją istotą, jak 

odżywają we mnie dawne zamiłowania, ten sam ogień, !em sam entuzjazm. Tematem,jaki mi proponowano, był Sługa dwóch 
panów. Wiedzialem jaki efekt wydobyć mogę z treści sztuki i głó'Ancgo aktora, który miał Ją wykonać . Umierałem z ochoty 
spróbowania raz jeszcze ... nie wiedziałem, co robić ... Procesy, klienci , tłumnie naplywali .. Ale mój biedny Sacchi ... /\.le Shiga 
dwóch panów ... Spróbujmy jeszcze ten Jeden raz ... Aleź nic ... Ależ tak ... W koricu piszę list, odpowiadam, zobowiązuję się. 

Pracowałem w dzjcń dla palestry, a w nocy dla teatru. Ukończylem sztukę, wysłałem ją do Wenecji . Nikt o tym nie 
wiedzial , tylko żona moja dopuszczona była do sekretu.(-) 

W jakiś czas później Sacchi Z3\~iadomił mnie o sukcesie mojej sztuki. Sługa dwóch panów był oklaskiwany, miał powo
dzenie, że trudno o większe . Sacchi przysłał mi upominek,jakicgo nic oczekiwałem, lecz prosil jeszcze o jedną sztukę, pozosta
wiając mi wolny wybór tematu." - tak opisywał Goldoni w Pamiętnikach powstanie jednej z najsłynniejszych swych komedii. 

19. Znany temat. 
Temat sługi pracującego naraz dla dwóch panów należał do starego repertuaru komedii dell 'art.e. Możliwość tworzenia 

komicznvch sytuacji wynikających z takiego układu była ogromna. Dlatego aktorzy ten wątek grali bardzo chętnie. 
Antonio Sacchi, \\')'bitny aktor komedii improwizowanej, z.amawiając w 1745 roku u Goldoniego sztukę na znany te

mat, kierował swą prośbę do autora, w którego utworach - jak oceniano - „podobało się nagromadzenie i spiętr7cnic 
wypadków." Wcześniej Sacchi grał w komedii improwizowanej Goldoniego i odniósł sukces jako odtwórca glównej roli. 
Były to Trzydzieści dwie niedole Arlekina. Także Goldoni wiedział sporo o talencie aktorskim Sacchicgo. Pisał o nim z uz
naniem: „ ... inni Arlekini powtar7..ali się tylko, Sacchi nadawa! sztuce nutę ś\vieżości za pomocą wciąż nowych dowcipów 
i nieoczekiwanych, ciętych odpowiedzi". Sługa dwóch panów szedl w dobre ręce . 

Czyniąc zadość prośbie Sacchicgo, Goldoni napisał kilka scen w każdym akcie i role „poważne", z.aś wykonawcy roli 
Truffaldina pozostawił całkowitą swobodę improwizacji . Dopiero w 1753 roku , chcąc wydać Sługę dwóch panów drukiem, 
Goldoni sztukę uzupełnił i napisał tekst głównej postaci . A wiedząc , że tę rolę wezmą w przyszłości inni aktorzy, prosił we 
Wstl(pie tych, któr,:y „grać będą rolę Truffaldina, aby -jeś li zechcą dodać coś od siebie -- powstrzymywali się od wulgar
nych słów i od sprośnych żartów." 

Po wielu latach, w czasie pobytu w Paryżu, kiedy pisał Goldoni w języku francuskim farsy dla aktorów Comćdie-Italien
ne, raz jeszcze powrócił do Sługi dwóch panów i z tego starego tematu wywiódł farsę pod tytułem Arlekin sl11gą dwóch 
panów. Ale sam wiedział, że ten utwór nie dorównuje komedii napisanej na zamówienie Sacchiego. 

20. Ozdoba teatru. 
Sługa dwóch panów jest do dziś ozdobą teatru. Ozdobą i nadzwyczajną trudnością, gdy teatr, grając ti; komedii;, zechce 

respektować dziedzictwo komedii dell 'arte. Ślad tej konwencji . 
Współczesnemu teatrowi Sługę dwóch panów w sposób twórczy 

pr,:ywrócili dwaj reżyscr,:y : Max Reinhardt w roku 1924 
w Theatcr in der Josephstadt w Wiedniu, po nim Gior-
gio Strehler, który na scenic Piccolo Teatro w Me-
diolanie między rokiem 194 7 a ł 977 zrealizował 
pięć wersji Sługi dwóch panów. 7, nich tr,:y 
są tcatralnvmi arcydziełami. Są tak7.c 
wielką lekcją prt:ywoływania na współ-
czesnej scenic teatru zwanego kome-
dią dell' arte. 

W Polsce po raz pierwszy 
zagrano Słur,ę dwóch panów 
w 1803 roku w Warszawie 
r d takim oto tytułem 
J\artn.fel Palka. Rolę 
lrutfaldina grał Alojzy 
Żółkowski. Komedię 
otr1:ymaliśmy \\·tedy 
z drugiej ręki - na 
jęZ\ k polski przclo
żono niemiecką a
daptację utworu. 
Dopiero Edward 
Boyć dal pr1ekład 

z orvginału , w jego 
tłumaczeniu Sh1gę 

dwóch panów 
reżyserował 

w 1927 roku 
Leon Schiller. 

(m.d.) 
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Dla wszystkich - i dla Morettiego - oswajanie się z "maską" było procesem zderzającym 
się z bliżej nieokreśloną ilością faktów od braku pewnej żywej tradycji , a więc zwyczaju men
talnego i fizycznego, po brak prawdziwej techniki i odpowiednich „narzędzi ". 

Aktorzy pierwszej inscenizacji Sl11gi dwóch panów występowali w skromnych maskach z te
ktury i tiulu nakładanych na siebie warstwami . Wykonywaliśmy je, można powiedzieć. własny
mi rękam i , dzień po dniu . Były to „piekielne" , niewygodne maski , ich wystające części od razu 
wpijały s i ę w ciało sprawiając ból. Pozbawione elastyczności, szczelnie przytrzymywane przy 
twarzy przez prymitywne gumki, uniemożliwi ały swobodny ruch powiek, powodowały nieos
trość widzenia i doprowadzały do łzawienia oczu, do ciągłego i niewidzialnego płaczu 

Aktorzy zaczęli wówczas, każdy po swojemu, wykładać je dziwnymi poduszeczkami z wa
ty, od wewnątrz podtrzymywanymi plastrem. Rewers maski nabierał w ten sposób v.'Yglądu 
doprawdy poetycznego - pomijając już okoliczność , że w czasie jej użyvvania pot aktora wsi ą
kał w tekturę , nadwerężając stopniowo s poistość maski . Pod koniec spektaklu ściskaliśmy wrę
kach kilka czarnych, mokrych szmatek, które dopiero nazajutrz nabierały znowu określonego 
kształtu i twardości . 

Istniał jeszcze osobisty dramat aktorów, którzy w maskach czuli się „obco". Było to zjawis
ko psychicme: 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 jeszcze wypracować „ruchomość'" maski, w tym zakresie także odkry
wając na nowo pewną pogrzebaną tradycję, której nikt już nas nie mógł nauczyć 

W pierwszej inscenizacji Sl11gi dwóch panów Marcello Moretti swoją rolę odegrał ostatecz
nie bez maski . Rozstrzygnął rzecz brutalnie, malując sobie maskę na twarzy. Tak było wygod
niej, jemu zwłaszcza, pozostającemu w ciągłym ruchu, lecz był to również głębszy przejaw 
~iechęci aktora wobec maski. Maska jest narzędziem tajemniczym, strasznym. Mnie osobiście 
zawsze przerażała i przerażać nie lJrzestaje. Z maską na twarzy stajemy na progu teatralnego 
misterium, odżywają demony, niezmienne, statycme, nieruchome twarze, które tkwią u korze
ni teatru. Od razu na przykład zorientowaliśmy się, że aktor na scenie nie może dotykać maski 
gestem zwyczajnym (przykładać ręki do czoła, zbliżać palca do oczu, zakrywać twarzy ręko
ma). Gest staje się absurdalny, sztuczny, chybiony. Dla wypra-
cowania własnej ekspresji aktor musi naszkicować, 
zamarkować gest ręką, a nie wykonywać go 
,,realistycznie" na masce. Jednym słowem 
maska nie znosi konkretności gestu 
rzeczywistego Maska jest rytu
alna. 

Pewnego razu, podczas 
końcowych aplauzów, po
leciłem aktorom, by po
kazali nareszcie wi
dzom swoje twarze 
odsłonięte. 

W przerwach 
między opusz
czeniem kurty-

. . 
ny 1 nowym JeJ 
podniesiem ak
torzy, aby nie 
tracić czasu, 
zdejmowali 
w pośpiechu 
maski i rzuca
li je za kulisy 
Wkrótce sami 
nauczyli się 

- IO -

najpierw zrzucać maski możliwie jak najszybciej , potem zaś unosili je na czoło lub trzymali 
w ręku. Od tamtej pory nie zdarzyło mi się już zobaczyć ani jednej maski ciśniętej w kąt; nawet 
w garderobie zajmowała zawsze honorowe miejsce pośród martwej natury na stoliku do cha
rakteryzacji. 

Marcello nie założył wówczas maski , ponieważ założyć jej nie mógł . ,,Zagubiłaby się eksp
resja gry. Zresztą wszyscy moi poprzednicy tak robili" - mówił, dla udokumentowania swoich 
słów znosząc mi najstarsze możliwe fotografie. 
· Maska zaczęła przyjmować się stopniowo. Przede wszystkim dzięki Amletowi Sartoriemu, 
drogiemu naszemu Amletowi, który - dosłownie z niczego i bez większej presji z naszej stro
ny - wznowił zagubioną technikę mistrzów maski z XVI, XVIJ, XVill wieku Po niekończą
cych się próbach wykonał on mianowicie swoje pierwsze maski ze skóry. (-) 

Marcello Moretti zadebiutował w ciemnej masce typu „kot'', by przejść następnie do typu 
„lis". Poprzestał - co było prawdziwym osiągnięciem - na typie na wskroś oryginalnym: 
masce prymitywnego błazna, której szorstkość łagodziła oczywiście stylistyczna kadencja Słu
gi dwóch panów Goldoniego. 

Moretti pierwszy uzmysłowił sobie i innym „ruchomość'"maski. Odkrył, że usta nabierają 
przy masce o wiele większego znaczenia niż przy twarzy odsłoniętej. Istotnie, ledwo zaznaczo
ne białą linią, wystające spod górnej części maski ruchome i żywe usta, nabierały niewiarygod
nej wprost siły wyrazu. Dokonał też odkrycia kilku rozmaitych rodzajów ekspresji maski, które 
- po skatalogowaniu - służyły mi później za punkt wyjścia do cierpliwej pracy z aktorami . 

Maska już go „posiadła" . Któregoś wieczoru Marcello, człowiek skromny, skryty i samotny, 
oświadczył mi, że bez maski czuje się już jak bez ubrania. (-) 

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

Marcello pomagał mi w kształceniu młodego, nowego Arlekina poza godzinami prób. (-) 
Stary i przyszły Arlekin, obydwaj w dresach, ćwiczyli w półmroku sceny. Doskonale pamię-

tam, że robili to po cichu, w aurze tajemnicy. (-)Dzień po dniu Marcello obserwo
wał proces narodzin te~o nowego Arlekina. Nieśmiałego, niepewnego 

siebie Arlekina, kroczącego dokładnie jego śladami, imitujące
go jego głos i ruchy, w którym jednak, tu i ówdzie, pojawia

ły się już iskierki Arlekina odmiennego od stworzonej 
przezeń postaci. I patrzył na tamtego z uczuciem bar

dzo złożonym, z wyrazem miłości i pogardy, c
bojętności i samoobrony. 

Młody Arlekin, Ferruccio Soleri, nabierał 
z czasem nawet pewnych przyzwyczajeń 

Morettiego z etapu prób: po każdej sce
nie okręcał sobie szyję wielkim ręczni

kiem, po obiedzie drugi wielki ręcz
nik owijał dookoła twarzy. I tak o

patuleni obaj Arlekinowie kręcili się 
w czasie przerw po pustej scenie. 
(- ) 

Giorgio Strehler, O teatr dla ludzi . 
Fragmenty rozdziału „Pamięci 

Marcella Morettiego" . 
Przełożył Andrzej Zieliński . 

WAiF, Warszawa 1982 r. 
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