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O Arlekinie Mahomecie Zabłockiego. 

Komedia Franciszka Zabłockiego Arlekin Mahomet jest 
właściwie utworem nieznanym. Od stu kilkudziesięciu lat 
nie wystawiana, nigdy dotąd niedrukowana, zachowała się 

w rękopisie biblioteki Towrzystwa Przyjaciół Nauk w Po
znaniu, nie omawiana w podręcznikach historii literatury, 
doczekała si~ zaledwie w:irrnianki w rozprawie Piotra Chmie
lowskiego o dramacie polskim. 

A przecież jest to utwór pełen swoistego wdzięku i wy
jątkO\'lrych zalet scenicznych, utwór, którego styl i chara
kter odpowiada w jakiś sposób wrażliwosci dzisiejszego 
widza, znudzonego teatralnymi i literackimi imitacjami 
życia. Jest bliższy Króla Ubu i teatrzyku Zielonej Gęsi 

bo, jak zgodnie stwierdzają wielcy znawcy komedii dell'arte 
Gustave Attinger i Pierre-Louis Duchartre wspólnym pra
źródłem wszystkich tego typu utworów jest stary włoski 

teatr improwizowany. 

Kiedy w roku 1785 Zabłocki pisał swego Arlekina komedia 
dell'arte w swej autentycznej formie już nie istniała. Od 
połowy wieku siedemnastego komedia wioska przeszła pro
ces przemiany od komedii niepisanej , opartej o scenariusz 
dowolnie przez aktorów wypełniany grą improwizowaną, 

do komedii pisanej, komedii uczonej, w której splatały się 

najściślej literatura i teatr, często z przewagą treści poza
teatralnych. 

Zabłocki uprawiał z powodzeniem literaturę dramatyczn:ł 
i to w najlepszym tego słowa znaczeniu, potrafił bowiem 
swoje zamierzenia -artystyczne, moralne, społeczne i poli
tyczne wypowiadać językiem przystosowanym do wymogów 
sztuk.i scenicznej. Także Arlekin Mahomet nie jest auten-
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tycznym utworem teatru dell'arte, jest natomiast zręczną 

oświeceniową stylizacją, w której splatają się elementy 
dawnej włoskiej komedij z najczystszym oświeceniowym 

racjonalizmem treści. 

Przed rokiem 1785 Zabłocki tworzył w konwencji obycza
jowo-satyrycznej, programowej konwencji Oświecenja, która 
wydala się wówczas najsprawniejszym instrumentem wycho
wawczym. Nie wszystko jednak dało się w te.i konwencji 
wypowiedzieć. Dlatego Zabłocki w późniejszym okresie swej 
twórczości w Królu w kraju rozkoszy, czy w Pasterzu 
szalonym podjął konwencję teatru barokowego, a w Arle
kinie Mahomecie konwencję teatru dell'arte. 

Owocem tego szczęśliwego pomysłu jest igraszka teatralna 
i literacka, bardzo odmienna od znanych z lektury szkolnej 
komedii Zabłockiego: Zabobonnika, Fircyka w zalotach, czy 
Sarmatyzmu, najbliżej spokrewnjona intelektualnie z ulu
bioną i chętnie przez Oświecenie europejskie uprawianą 

powiastką fiJozoficzną. 

Arlekin Mahomet jest ubworem programowo naiwnym. 
całkowicie umownym, a ta nai wno~ć miała ośmieszać po
wszechnie przyjęte do wierzenia prawdy, umowność zaś, 

jawne udawanie i sztuczność ośmieszała obowiązujący po
ważny styl teatru, który chciał być imitacją życia. 

Jest więc w Arlekinie Mahomecie, tak jak w powiastce 
racjonalistycznej, swoista przekora, subtelna ironia, jakaś 

auto-parodia. a przede wszystkim zdrowa kpina ze ślepego 
fideizmu; ale jest także zachwyt dla możliwości ludzkiego 
rozumu. Taradajka latająca tak istotna dla przygód Arle
kina jest wyrazem zachwytu dla balonów, których loty 
budziły w owym czasie entuzjazm oświeconych. Te wszy
stkie treści i dziś są jeszcze bardzo czytelne. A przy tym, 
tak jak Arlekin jest „najmahometari.szym Mahometem", 
tak utwór ten jest najteatralniejszym teatrem. Każdy akt. 
każda scena, każdy epizod zostały tak napisane, aby mogły 
się stać pretekstem do popisu aktorskiego kunsztu i demon
stracją możliwości teatru. Nie trzeba dodawać, że wszy
stko to utrzymane jest w tonie pogodnie żartobliwym, 

charakterystycznym dla utworów heroikomicznych. 
W okresie Oświecenia i później Arlekin Mahomet grywany 

bywał wielokrotnie, a w roli tytułowej występowali naj
znakomitsi aktorzy tamtych czasów: Kazimierz Owsiri.ski, 
nazwany przez Wojciecha Bogusławskiego ,.polskim gar
rick'em" a później legendarnie sławny Alojzy Żólkowski. 
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OD REŻYSERA 
Tekst Arlekina Mahometa Franciszka Zabłockiego 

'P?'zos·~ł ~ przedstawieniu niemal bez zmian, jeśli 
me llL.-zyc paru bardzo drobnych skrótów i kilku 
miejiSc w których dla jasności aik-cji zwroty włoskie 
zosta~y UZUipełnione lub zastąpione tłumaczeniem 
p:olskrm. W wymoiwie staraliśmy się :mchować smak 
języka. orygi.na~u możliwie wiernie. Zmieniony został 
natomroot podział sztuki: cztery alk.ty sprowadziliśmy 
do trzech. 

Ki!ku _słów wyjaśnienia wymaga natomiast pro
log 1 epilog. W prologu po2'la monologiem ·recyto
wanym przez ~antalona a zaipożyaz:onym z Amfi
t~'!!ona Z~.bł~ego cały powstały tekist wyszedł spod 
prora tworcow prze<lstawieruia. Parodia oipery jest 
fragmer:tem „Sałait~ włoskiej" skomponawanej przez 
R. Gene€, a opublikowanej w zbiorze pieśni ś:pie
wc:n:':'ch 1pirzez Chór, Akademicki w Krakowie. Epilog 
em.s Jest bardzo luzną kompozycją fraiffilenrt:ów ko
meclii Franciszka Bohomolca „Arlekin ~a świat ura
żony" Kończące spektakl kuplety napisał na prośbę 
teatru An dr.z.ej W al i górski. 
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GUSTAVE ATTINGER 

CO TO BYŁA KOMEDIA DELL'ARTE 

Komedia dell'arte była plas,tyoz;ną koncepcją tea
tru. Plastyczność rozumiemy ·tutaj j-ako sztukę ,pr ze
kszfałean!ia . U podstaw komectii dell'a,rte leżało więc 
pragnienie wyrwainia maiterii z pierwotinej surowości, 
po to aby jej nadać jakiś ksz,tałt. Tu definicja może 
się wydać zbyt nieokreślona , gdy się przyjmuje, że 
sztuka w ogóle polega na ,plastycznym przedstawia
niu rzeczyv.ri,stoś0i w teatrze. Ale - ipowie ktoś -
teatr sam w sobie jes t plastyczny, ponieważ wszystko 
w nim jest konwencją, a czyż ko.mven:cja nie jest 
przekształcarniem, upraszazan.iem i wyjaskrawianiem 
rzeczywi19tości? I wresz!Cie, ozy w tym gatunku sztuki 
·konwencja nie je:st ·ra!C'Zej ikonieoznością amżeli za
mierzeniem artystycznym? 
Jednakże nie idzie nam tutad o te 1podsta1wowe 

zaloże:nia, jakim jest podporządkowany teatr : o kon
wencję miejsca, czasu, dekoracji, konwencję kulis, 
brak c:uwartej ściany, konwencję amitraktów, ;postaci 
(ten człowiek jest królem), akcji (ten człowiek udaje. 
ż e umiera, ozy p .J;acz.e), przedmiotów (c:Lrewniany 
sztylet, sztuczne łzy), konwencję języka (kwestie „na 
stmnie") - nie idzie nam o te W1szystkie fizyczne 
wymogi, które spTawia.j ą, iż teaitr jest najbairdziej 
zdumiewającym oszustwem. Bowiem w ramach tych 
k_onwencji tea·tr może odipowia:dać rozmaitym i ,prze
ciw.stawnym zamierzeiniom artystyc:unym. 

'Daik więc mówiąc o pliastycmej ka.nceipoji teatru, 
s twierdzamy, iż komedia dell'arte porlporządkowy
wała wszystJk:o widowti..skru. Znaczy to, że była ona 
nie tylko p1rzedw.stawna wery:zrrnawi teatralnemu, 
ale może przede wszystkim była antyirrtelek;tualna. 
Ośrodkiem tego teatru była gra a:ktomka., 1która. nie 
polegała na zwyklej interpreta:cji, ale była ciągłym 
krroowaniem. Gest .sam w sobie wyrażał :zmaczrLie 
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więcej od tekstu, na którym się wspiocał. Dla osiąg
ni~cia takiej um.i.ejętm.<Jści pot:rizeba było techniki, 
symibolikii. wyrazu, kitóra zawiera w sobie jedno
cześnie elementy :rize:źJby i akrobatyki. Krótko mó
wiąc, Ledv."ie !Przywoł~ma myśl konlkretyzowała się, 
1J11abierała ciała, mięśni, nerwów. Wokół gry, w tym 
samym duchu, wganizowało się całe wid01Wisko, 
wdągające taniec, bałet, rpantomimę i ostartecznie 
muzykę, które to elemenrty bądź mieszały się z grą, 
bądź w intermediach stanowiły wyseipk1i 1czystej 
plasty:aznbścii.. Dekoracja - zespól ulic i okien -
od zairania podporządkowała się wymogom gry 
i akcji i - rra bardzo ograTuioronej .przesbrzeni -
oowała mak!simum możliwości. Od poc-.t:ąrtku zresztą 
nie unik~mo bynajmrui.ej wys.tawnych dekoraicji na 
pmzyikład w ceasie przedstawień dworskich; pierwsze 
pa-zedstawienia komedii <lell'arrte we F.rancji odz,na
azały się bogaatwem qprawy. Mmna by zaZ1I1aczyć, 
że później~L:a ilnwa,zj1a maszynerii była ozmaką zwy
rn.dnierruia, ale o tyle tylJko, o ile używanie mecha--

Rekwizyty komedii dell'arte. Zbiór Corsinich. 

Sztuczna palka. Świątynia Bachusa. Ogień. Dym. Worek 
mąki. Koszule. Muł. Ogród. Morze. Niebo. Chmura, 
błyskawica, wąż z ogonem, makaron dla zjaw. Po
marańcze. 

niczny1ch efektów odiw1raoał:o uwagę widz,a od samei 
akcji. Posługiwanie się maiszynerią odip'Owiadało 
przecież potrzebie SZJO!k.owania wyobraźni w.nrokowej 
widza, a improwizacja niewątpliwie ułatwiała ten 
swego rodzaju eksp!I'esjanizrn. Nie można lPflZY tym 
nie doceniać elementów słownych widowiska; miały 
one swą ważną pozy:cję; i.Jeh egzaltowana, poziba:wiona 
i11telekrtualiZ!l111U srtylistyka wzmacniała niejako pla
srtykę 'Ciała 1Plrustyiką myśli. 

Konsekwencją tego srtanu rzeczy i niewątpliwie 
najbardziej oryginalnym i najcermiej19zym wytwmem 
komedii dell'arte był typ, byt na wipół rzeczywisty 
a na wipół symbolicmiy, kitóry byl taikże plaffiycznym 
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wyimzem rzeczywistości. Ta dwoistość rzeczywistości 
i symbolu chrnruiła go z jednej stirony p11Z€d niebez
prieczeńs:twem zibytniej a.J{'tualizacji, ohwilowej i prze
mijającej, a z dirug~ej strony przed mW.miaTem lite
rackich i filozoficznych reflekisji autora dramatycz
nego, gotowego iZa.JWSZe powieI".Zia.Ć teatrowi płody 
swego rnózglll w formie dowolnie !PI'Zez siebie wy
branej, nierzadko sprzecznej z wymogami sceny. 

Aby zachować inrtegralność tYIP musiał utrzymywać 
stały kontakt z inrteripretaito.rem; ten sam aik:tor grał 
zawsze tę samą ipostać. Ta ziarżyłość typu ~ aktaira 
była sprawą kapitalną; na wpół wyimaginowany 
twó.T ożywał w pJ.astyce ciiałai i głosu aktora. Typ 
z.niknął wraz z ikome:dią dell'arte, ale przetrwało 
jego lite:mckie li. poety:akie wcielenie. Typ był ·częścią 
widowi!s:ka, był talk.że jego lPOCh<Jdną, ale dla histo
ryka literatury jesit czymś więcej aniżeli widowisko, 
bowiem ito przez mego właśll1ie komedia dell,arte 
wyszła na p~eciw dramartiurgom, podsuwając im 
goto/Wy już kse.tałrt. &:> !PI'zecież bez wzg~ędu ;n.a to 
jaikie są intencje pisarza - moralne, filozofwzne, 
społeoone, pulHy~e czy satJlI'yi.czne - to cała ta 
materia mlli5i się ucieleśn~ć. I oto ,zjawia is:ię iprzed 
pisa:rzem typ - istota, która. powstała_ pll'Z~d. nar~-: 
dzinami rpiooirskiego rp:omysłu, 1istota maJąca JUZ .swa] 
wła.sny życiorys i przecii.wstarwiająca refleksjom pisa
rza swa.ją u~szrtałtowaną ooobO!wość. Ta 1POstać prze-

Z żartów arlekińskich 

Gdy się puka do drzwi subretki 

Subretka zapytuje: .,Kto puka?" - „To kogut, który 
rozpacza i pragnie zaśpiewać kukuryku w <kurniku 
wdzięków waćpanny. To szczur. chory z głodu mi
łości. chciałby uzyskać zezwolenie na ugryzienie ka
walka sera małżeńskiego". 

rywa monolog wewnętr:zmy pisa.ICla, ZlllllU!szaj ąc go do 
dyskuS1ji. Pi!Sal1Z musi zatem myśleć językiem i ge
stem teatira.l:nym. Jeśli z tej ip;róby wyjdzie zwycię.sko, 
stworzy dzieło, którego realizm i iintelektualiZ!ll1 będ<ł 
zgod!ne z samą isto.tą teatralnej sztuki. 

T,aJki był dobrocrzynm.y wpływ komedii dell'arte 

-9-



•. ..11·„.·- a-~ „.„~ 
„ I _, „_, '6 -.,,,.,„-,.(>~. 

., ~„ - -.,,r..-.. ~-· 
, "' ../ • ...; o. "*'K..r ~ · ... łf;.,, •...,. 

na pisany bą.dź współpracujących, bądź ty1ko inrte
resujących się włbskim teatrem. W siedemnastym 
i osiemnastym wieku wipływ ten był we Francji 
zjawiskiem kapitalnym, &Zczególnie z,c1 ,ś w ptrZypaidku 
drwóch największych komediopisarzy - Moliere'a 
i Regnarda . 

Moliere, autor i aktor, na1uczył się rzemiosła na 
przy;kł!a:dzie gry słiawmego Scaramouche'a (Tiberio 
Fiorilli) . R0;21począł od najrprosts,zych rp.rzepisó:w, ru
chów, 1postawy, a w miarę dojrzewarnia jego myśl 
twórcza :kształtował·a posta1ci coraz daskonalsze pod 
względem teatrail.nym i litemctkim . W ·ciałach jego 
postaci wyczuwa się żywy k-0ściec dawnych typów. 

Rekwizyty komedii dell'arte . Zbiory Bartolego. 

Szczypce do wyrywania zębów. Maly stolik z serwetą 
i kałamarz. Brody w ilości dostatecznej. Dwa konie 
z kartonu do karuzeli. Dwie lanee z trzciny. Kapu
sta do wąchania dla którejś z postaci. Kawałek par
mezanu dla zanniego do powąchania. Dwie wielkie 
skrzynie mogące pomieścić człowieka. Maska i plaszc:~ 

dla królowej. List zakrwawiony. 

W okół moliern'\v-Sikiego teatru ro.zwij,a ł swe formy 
i rytmy tea.tr coraiz bar:dziej odległy od rzeczywi
stości. Ale wł·aśnie ten klimat 1J1ie1prra1w dopodobień
stwa ochraniał n.ia.jbat1.·dz;iej lu~ki teat r Wielkiego 
Wieku. Po Molierze, Regnard i plejada pomniejszych 
podejmowała :tę samą technikę; komedia dell'arte 
w ich ręka.eh ulegała wynaturzeniu, lecz mimo to 
przf't cwała w paryskie.i Komed;ii Włoskiej, która 
'Przej·;la wiele istotnych ce.eh swej poprzedniczki: 
widowiskowość i upodobanie do umo„wności nawet 
przy tematyce bardzo zaktuali:wwanej. 

W osiemnastym v\rieku wpływ komedii dell'arte 
jest mniej widocz,ny. Gus•t publicmości ulegał powoli 
zmia.n ie, autorzy starali się tern.u gustowi dogodzić, 
następl()lwal więc rozbrat między tekstem i grą. Stare 
intrygi farrnwe i romantyczne, talk korzystne dla 
plastyki komedii dell'arte. nie mi'<!ły już powodzenia, 
nawet kiedy usibowaino je odmladzać ,przez wprowa-
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drzen.ie no;wy:ch postaci. Teatrzyk.i jarmarczne opano
wała ·satyra obyC'ZJajowa. 
Wpływ komedi~ dell'airte ootiaije niewątpliwie ze 

zmi1~.ęaiem ostartmiej trupy wŁoskiej . G<lyibyśmy 
ohc:-ieli iproce.s ten rprzedistawić grofiC'ZIDie, uzyiskali
bysmy kJrzywą przechodzącą staipniowo od demon
stracji technitki ciała w stronę p1rrzedstarwiierua ducho
wych stainów. Z itego, scho:rtliałego u schyłkiu osiem
nastego wiek.u, teatru emanowały jednak pewne 
elementy, które rzlil!ala;zły późtn!i.ej siwą kontynuację 
i trwają do dziś w rorzroo.itych formach. 

Pisząc o tym µrzedł!użeui.iu k:omed.irl. dell'airte jeden 
z badacrzy, Duchartre posłużył się terminem rezonans. 
Termin 1ten tylko częściowo chall'aktery.ziuje wtpływ 
komedfa dell'arle na teatr XIX w. Odnosi się on 
właściwie do nfowielkiej grupy aikltorów, autorów 
i amatorów, którzy usiłowali w~rzesić dawno wy
marły gatunek (wymieńmy •tu sławnego mima Debu
Teau) lub crz:yni1i to bezwiednie. Stanowią 'Oni coś 
w ·rodzaju romamyaznej epoki komedii <lell'arte. 

. Idtzie jednak o ·coś więcej. Można iprzyjąć, że histo
na komediri. dell'a•rte jest historią pewnej szkoły 
teatru, która mimo rwmrnitośai i ewolucji form, pre
zentuje postawę ba:rdzo skonJk1retyrowaną; w&:i.dni
czymi elementami tej mlkoły jest: doskonałość rze
miosła akto:rnkiego, typowość postaci, stairam.ie o wi
zuałną stronę przedstawienia i plastyc11I10ść. Brak 
w niej natomiast elementów filowfii. Z tego .przecież 
wyłania się bardzo wyraizi!sta koncepcja teatru. 
Można więc chyba mówić o duchu komedii dell'arte, 
tak jak się mówi o duchu teatru romanty:oznego, czy 
irealistywmego. A rponieważ chOOzi tu filemal wyłącz
nie o teah k:omedid., dodajmy, że plastywność ta 
wyrraża się hairdzo żywymi rytmami i kadencjami 
w geście i w słOW1ie. 'Tuk więc komerua dell'arte 
wykracza poza historię zespołów dell'arte, a jej 
rezo111.:anse można wykrywać nie tyLko w his.torii 
teatru XIX w., a'le tatkże w teatrze dzisiejszym. 

(Fragment z książki G . Attingera pt. L'Esprit de 
la commedia dell'arte dans le thecitre francais, Paris 
1954. Tłumaczyła Jan ina Pawł'oiwicz.oiwa) 
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A. Perruci 

O Arlekinach-Bergamaskach 

W dolinach niedaleko Bergamo rodzą si·~ ludzie prości 
i bardzo zabawni. Każdy kto z nimi rozmawiał , musi przy
zna ć , że są uroczy w swojej naiwności. Dwa razy zdarzyło 
mi się podrói-ować w ich towarzystwie, a ich żarty i dowcipy 
rozpraszały nudę podróży; wydaje mi s.ię, że po to ich 
natura stworzyła , aby bawili ludzi .. . 

Każdy kraj ma swój komiczny język ludowy i w każdym 
wytwarza się swoisty sposób wymowy . . . Rola zanniego 
polega na zabawnej naiwności słów, gest.ów i na trawestacji. 
Niektóre partie mogą być naprzód przygotowane i zawie
rać jakieś porównania, na przykład: miłość porównuje się 
z osłem, z prosiakiem, kochanka ze :z;wierzętami - w stylu 
właściwym wrodzonej glupocie. Dopuszczalna jest gra słów, 
dyskusje, komplementy, wstępne prz.emowy i inne śmieszne 
kawały. ale wszystkie głupie i płaskie, jak w antycznych 
comediae ptanipediae, których język był bardzo pospo-
1 i ty . . . W t~n sposób grana rola drugiego zanni , przedsta
wiającego postać pospolitą i ociężałą w słowach i ruchach. 
wywoła śmiech. który jest celerrn gry. Dla niego poszukują 

Rekwizyty komedii deH'arte . Zbiór Locate!lego. 

Sztylet. Krew. Suknja kobieca dla ogrodnika. Ok!'wa
wione szpady. Flet. Trumna. Więzienie z okratowa
niem. Sztucuna ręka do robienia figlów. Damska ko
szula. Osiem koszul z czepkami. Osiem latarń kar
tonowych z ogniem. Sznurowa drabina. Ośla maska. 
Wieża. Delfin. Cztery żółte jarrnułlci żydowskie. 

ludzie kome<lii i na niej się bawią ... Będzie on grał rę
kami, będzie blamował rozmawiając ze swym panem, 
naśladował zwierzęta, od.powiada! bez ładu i składu, mówił 
sam do siebie, będzie prowadził ze sobą dialog. Bez powodu 
ogarnia go paniczny strach; nie rozumie lacińsk.ich słów 
albo Uumaczy je opacznie ... Może mieć również przygoto
wane jakieś komiczne opowiadanie o sporze z oberżystą, 
z celnikiem. z dziećmi. z lekarzami, ze studentami itd ., 
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i gdy opowiada o tym swemu panu. wywołuje śmiech 

W tych wypadkach może on wykorzystać własny dowcip 
i fantazję, albo zapożyczać się u poety, pisarza, choć, pra
wdę mówiąc , trudno znaleźć coś ·nowego, zabawnego i ży

wego. 
Od niedaw1na wyprowadza się pocho<lzen.ie nazwy Arle

kina od postaci diabolicznych, które stworzyła mitologia 
skandynawska i które dzialały na wyobraźnię ludzi średnio
wiecza. Mimo to typ Arlekina, ten który si~ wykrystalizo
wał w XVI wieku w komedii dell'arte, nie zachowa! 
żadnej cechy diabolicznej, chyba tylko tradycyjny guz na 
czole, w którym chcą się dopatrywać szczątkowego rogu 
Wloskt Arlekin z XVI i XVII wieku różni się od innyc!1 
zanni tylko kostiumem, zresztą wielobarwny strój nie byt 
wyłącznym monopolem iej postaci. Pierwszym znanym Arle
kinem był Alberto Ganassa z Bergamo, który począwszy 
od roku 1572 grywał ze swoją trupą w różnych miastach 
Europy. W pięćdziesięciu scenariuszach zbioru Scali spo
tykamy postać Arlekina C"lterfuieści d'\\·a razy ... Mimo tD 
postać ta nie była nigdy we Włoszech bardziej popularna od 

Z żartów arlekińskich 

O starości 

Prócz zwyczajnych pięciu zmysłów sta.rcy mają jeszcze 
trzy: zmysł kaszlu, zmysl: dyskutowania i zmysl zrzę

dzenia. 

Na pytanie o twój wiek 

Mam czterdzieści siedem lat, sześć miesięcy, dwa ty
godni-=, cztery dni , sześć godzin, i dwadzieścia pięć 

minut. 

innych za,nni: na przykład w stu scenariuszach zbioru 
Corsini Arlekin występuje tylko raz, a w scenariuszach 
zbiorów Locatelli i Bartoli ani razu. Perruci nie wymienia 
go wcale. To dowodzi że właśnie w tym czasie, kiedy 
we Francji postać Arleki:na zyskala największe powodzenie, 
popularność jego we Włoszech właściwie już upadla. Nie 
naJeży zaporni1nać, że włoski Arlekin to nie kto inny, jak 
drugi zanni. a więc naiwny prostak, ociężały i ordynarny. 
Aktor Domenico Biancolelli, bardzo popularny w Paryżu 
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jako „Dominique" w drugiej połowie XVII wieku tworzył 

nowy typ Arlekina, :mnieniając dawny jego charakter. Ten 
Włoch. który w końcu zupełnie strancuzial, zdał sobie spra
wę, grając rolę Arleki.Jl'la, że paryżanom będzie się więcej 

podobał Ariekin wykwintny, inteligentny, z eleganckimi 
manieram:i. i aiętyrn język.iem. I ten charakter nadai 
Biancolelli swemu Arlekinowi, co zys.kalo mu wielkie powo
dzenie, a także dało nowy kierunek kształtowaniu się tei 
postaci. T. Visentin~, który później ~al tę rolę w Paryżu , 

wprowadził do swojej interpretacji Arlekina patetyczne 
momenty i udawało mu się nawet pobudzić widzów do 
łez. Niewiele więc już trzeba było, aby dojść do Arlekina, 

Z żartów arlekińskich 

O takim, co utrzymuje kobietę 

Ma w swoim mies-zkaniu grządkę z warzywami, aby 
nie chodzić na targ po sałatę. 

eleganckiego amanta, nieco mefistofelicznego, trochę czaro
dzieja, dokonującego na scenie różnych przeobrażeń i sztu
czek magiaznych tą samą pałec~ą (batocchio), która w XVII 
wieku służyła mu przeważnie do bicia kolegi , pierwszego 
zanni - do tego Arlekina, który ustalił tak dobrze inany 
nam charakter pantomimy francuskiej 

Obawiam się rozczarowania czytelnika, który biorąc się 

do czytania opisu postaci Arlekina, może s.podziewał się 

dotrzeć do samego sedna komedii włoskiej. Uważam więc 

za koniec:zme podkreślić, że o Arlekinie można napisać ca!y 
bardzo interesujący tom. 

Kostium Arlekina .różnil się od kostiumu innych zanni 
ty:m, że by! nie tak obszerny i zszyty z kawałków. Ten 
strój, rpodobny do stroju rzymskiego mimus centunculus, 
podkreślać mia! ubóstwo Arlekina albo skąpstwo jego pana; 
późnieJ kostium ten był s,tylizowany i skompon<>:wany z ma
łych regula.rnych, wielobarwnych trój .kątów. Arlekin nosi! 
kapelusz z wąskimi krezami, ozdobiony ogonem królika. 
maskę miał czarną, owłosioną; niekiedy maska składała się 

z dwóch części: twarzy i brocty. Poza tym strój jego był 

podobny do kostiumu innych zanni. 

(Cytat z książki C. Mica Komedia dell,'arte, Wrocław 1961. 
str. 43, 44, 48) 
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Co to są „Lazzi"? 

Lazzi miały wielkie znaczenie w komedii włoskiej. Były 

to epizody o wielkim nasileniu komizmu, wstawiane do akcji, 
z której przebiegiem nie miały one zresztą nic wspólnego. 

Pierwotnie mówiono azzo, co oznacuiło „akcję" , a nieco 
póżniej azzo inUenilo się na l'azzo, a następnie lazzo. Tym 
terminem nazywano gesty, grę (w ścisłym znaczeniu tego 
słowa) , a także dowcipy i zręc:zme powiedzonka (bons mots). 
W rezultacie lazzi to ricae rzymskich mimów albo triki 
naszych aktorów. Jeżeli zauważono, że publiczność zaczyna 
się nudzić, .ieżeli zdażyło się, że któryś aktor zapomniał, 

co ma robić, albo nie wyszedł w porę na scenę, a także 

jeżeli trzeba było ożywić uwagP, pcxl koniec aktu, wtedy 

Rekwizyty komedii delt'arte . Zbiór Scali . 

Kije. Latarnie w ilości wystarC7..ającej. Duże lustro 
stojące. Trąba sądu ostalecznego. Dwa kostiumy dla 
upiorów. Ubranie dla wariata. Nocnik z winem białym. 
Osiem beczek na wodę. Żywy •kogut. Żywy kot. Bar
dzo piękna łódź. Głowa na podobieństwo księcia 

Maroko. Wschodzący księżyc. Ladna ławeczka w guści~ 
genueńskim . Srebrina waza z ogniem. Ubrania w stylu 
perskim dla wszystkich postaci . Traęsienie ziemi . 

aktorzy korzystali z lazzi albo tl'ików. Byli specjaliści od 
lego rodzaju intermediów, nazywano ich lazistami. Ale 
do lazzi uciekano się nie tylko w ratie konieczności. Wniosły 
one wiek urozmaicen.ia do przedstawień i dawały aktorom 
możno~ć popisania się fantazją i umiejętnościami scenicz
nymi. Scenariusze zawierają często zapowiedzi lazzi, a nawet 
szczegółowy ich opis. 

W scenariuszu Gli avvennimenti comici wiąże się dwóch 
zanni plecami do siebie i stawia się przed nimi półmiski 

z rf!a.karonem: każdy z nich próbuje nachylić się do swego 
półmiska, a tym samym podnosi kolegę, Niekiedy lazzo 
polegała na powta·rzcmiu tego samego zdania; albo w czasie 
poważnej rozmowy zjawia się służący i mówi: „nie rozma
wiajcie tak głośno, dopóki kura nie zniesie jajka". Innym 
razem służący przed podaniem panu talerza wyciera go 
o swoje spodnie, kiedy indziej przebiera guziki kostiumu 
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jeden za drugim i mówi: „kocha nie kocha". Jeżeli poziom 
publiczności i aktorów nie był wysoki, nie krępowano się 
w przedstawianiu bardzo ordynarnych lazzi, np. łapano 
i zjadano pchły albo urządzano pokaz obrzezania żyda 
W zbiorze scenariuszy Scali każde lazzo podane jest z obja
śnieniem, ale później niektóre lazzi miały takie powodzenie 
i były tak często powtarzane, że publio;;mość znała je tak 
samo, jak i aktorzy. Np. podaje się często tylko ich nazwę: 
a więc mówi się lazzi kufra, mąki, konnej .iazdy, lazzo 
„zos taw to, a weź tamto". lazzo Pulc.inelli, który urodzi ! się 
wcześniej niż jego ojciec, itd„ 

(Z książki C. Mica, Komedia dell'arte , Wrocław 1961 
str. 76-78) 
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Na czym polega użyteczność maski? 

Gra aktora zakrywającego twarz maską. polegała nie na 
ruchliwości jego fizjonomii, ale na ruchach całego ciala. 
Z teatralnego punktu widzenia jest to bardzo celowe: 
w teatrze mimika twal'Zy daje mniej więcej tak.i efekl. 
.iak kamea powieszona na ścianie. Można podziwiać z bliska 
szczegóły, ale pokoju ona nie ozdobi. W najbardziej racjo
nalnie zbudowanym teatrze większa część publiczności ogląda 

bardzo zmniejszon4 twarz aktora z dużej odległości, zaciera-

Z żartów arlekińskich 

żonaty z malą kobietą 

Ona jest mała, ale przynajmniej dla innych nic nie 
zos tanie. 

Nieślubne dziecko 

Zakazana książka, wydana bez upoważnienia cenzorów 

jącej szczegóły mirniki . Dawniej gdy świece i lampy oliwne 
da waty niedostateczne światło, niedogodności te musiały 

być jeszcze dotkliwsze. 

Mirnika twarzy ma jeszcze jedną niedogodność: jeżeli 

aktor staje przodem do publiczności, gra jego twarzy może 
być względnie dobrze widoczna dla wszystkich widzów, 
ale aktor musi działać , musi grać. chodzić, zwracać się do 
partnerów itd. Otoż twarz jego może być dobrze widoczna 
w najlepszym razie dla polowy publiczności, a jeżeli sobie 
uprzytomnimy. że często dla wyrażenia pasji, pogardy lub 
gniewu czy też bólu fizycznego wystarczy nieznaczny grymas 
lub częściowy skurcz twarzy, jasne jest. że tego nie mogą 
wszyscy równie dobrze widzieć. 

Zrezygnowawszy z maski , a skierowując cale zaintere
sowanie na własną twarz, aktor dzisiejszy zlekceważył swoj~ 
ciało jako instrument gry. Maska sama przez się wzmacnia 
silę ekspresji ciała. zgodnie z dobrze znanym prawem 
o substytucji organów i funkcji: jeżeli człowiek nie ma rąk, 
wtedy rozwijają się silniej jego nogi; dotyk zastępuje śle

pym wzrok; żeby nauczyć kawalerzystę trzymać się dobrze 
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na koniu, każe mu się jeździć bez strzemion, a nawet bez 
s,iodla. 

Ale maska ma nie tylko wychowawcze zna czenie : w idz, 
patrzący na ak<tora w masce, skupia swoją uwagę na postaci 
aktora i dużo silniej odczuwa wymowę jego ciala. Gra ciała 
w swojej istocie jest teatra l!na, Jest ona widoczna dla cale.i 
widowni i dzięki temu, że ma poniekąd charakter rzeźbiarski. 
nie zatraca ekspresji, skądkolwiek się ją ogląda; podczas 
gdy mimika twarzy jest ateatralna, widoczna tylko z miejsc 
najbliższych , najdroższych, i oddziaływanie jej jest ograni
czone wyłącznie do miejsc specjalnie korzystnych . 

(Z ks iąż,ki C. Mica, Komedia dell'arte, Wrocław 1961 

str. 111-112) 

Z żartów arlekińskich 

Jak żartem powiedzieć subretce, że jest bękartem 

Proszę wyjść prędko za mąż, żeby się waćpannie nic 
przytrafiło to samo, co jej mamie, która biedula, 
umarła nie mając nigdy męża 
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Arlekinerie w Warszawie Stanisławowskiej 

(wypisy z „Gazety Warszawskiej") 

... Kompania Sztukmistrzów, Powrozobiegunów, Korty
zantów, Posturą na drucie Tanecmików, Ekwilibrystów 
a wtoskich Maryonetek z Policenellą , będzie miata honor 
pokazywać codzień swe sztuki coraz z nowymi odmianami, 
gdy pogoda posłuży w Ogrodzie Pana Kwiatkowskiego na 
Nowym Mieście na ulicy Zakroczymskiej o godzinie 7 wraz 
z małymi fajerwerkami Pana Fabra, którymi ooiecuje 
Publico wielkie ukontentowanie. 

[„Gazeta Warszawska" 1784 nr 48 Suplement! 

Dnia 2 Marca na Teatrum tutejszym, Arlekin ł.Jędzi·~ 
reprezentował komedią pod tytułem: Arlekin rodząry sii: 
z jajka. W 'Pief'wszyrn Akcie pokaże się wschód sl:ońca 
za którego przyczyną Arlekin z. jajka wychodzi i poleci 
na powietrze. W drugim Akcie nastąpią siedmiorakie prze 
bierania Arlekina, nieustanne, w których będzie śpiewa! 
piosneczki śmies:one i arie z muzyką, będzie wywija! chrą
gieWlką, będzie tańcował taniec angielski. W trzecim akcie 
będzie wielka transfo1irnacja w której pokaże się Tea t.r 
caly iluminowany nowym dziwnym sposobem. 

[„Gazeta Warszawska" z 28 II 1784 nr 17 Supl.] 

We wtorek przyszly dnia 23 Ma.rea, Aktorowie Włoscy 
będą mieli honor dać reprezentacją Komedii nowej we trzech 
aktach pod tytułem: Reduta z Arlekinem kolegą wróżki 
Alczyny, która to komedia ozdobiona będzie różnymi machi
nami, apparencjami, przebieraniami i transformacjami no
wymi, jeszcze tu nie widzianymi. 

[ .. Gazeta Warszawska" z 20 Marca 1784 nr 23 Supl.J 

We wtorek przyszły, dnia 30 Marca, Aktorowie włoscy 
dadzą reprezentacją !komedii we trzech Aktach pod tytułem: 
Trzech książąt z Salerny czyli Nowy Kayn z Arlekinem 
Blaznem u dworu, potem grzebaczem umarłych z biedy. 
nakoniec w nagrodę zaslug katem uczyniony. Po tej sztuce 
nastąpi inna Komadya we dwóch Aktach z różnymi deko
racjami i przebraniami pod tytulem: Książka Czarodziej
ska. 

[,,Gazeta Warszawska" z 27 Marca 1784 nr 25, Supl.] 
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Arlekin Mahom,et w Wal'szawie Stanisławowskiej 

14 (stycznia 1787). Niedziela. Drama śmieszno-placzliwie
-filozofo-sowizdrzalska w 5 aktach Arlekin Mahomet albo 
taradajka latająca. Ta sztuka, dotąd na wszystkie już prawie 
przełożona języki, w Paryżu 1772 r. na teatrze włoskim 
grana, z całego Paryża approbacją przy jęta. miała wciąt 
ośmdziesiątkilka reprezentacji. Sztuka sama z siebie wesoła 
1 szczególna, tę jeszcze ma zaletę, że zawiera wieloraklt! 
odmiany, jako poruszenia machin, muzykę, śpiewanie, tance. 
marsze, wojenne ataki, i okazały popis dwóch wojsk, na 
scenie okazujących się. Co wszystko c;;:yni n ~1 dzieję, że od 
publicum łaskawie będzie przyjęta. Kończy (b ;c let] Zabawa 
turecka Kurtza. 

[Arlekin - Mahomet Zabłockiego jest przeróbką komedii 
Jean Franc;ois de Cailhava (1731-1818) pt. Arlequin Maho
met ou le cabriolet volant. 

12 (luty 1792). Niedziela. Dawno niewidziane &mieszno-placz
liwo-filozoficzno-sowizdrzalskie drama w 4 aktach Arlekin 
Mahomet albo taradajka latająca, od 4 lat tu nie repre
zentowane. Są tu: odmiany, muzyka, tańce, marsz wojsk, 
batalia, dobywanie fortecy na scenie, nadto orszak se1·aju 
tureckiego. Antrepryza nie oszczędziła niczego. Operetk&. 
w jednym akcie Nie każdy ten śpi co chrapi. 

17 (września 1792). Poniedziałek. Komedya w 4 aktach 
Arlekin Mahomet albo taradajka latająca, z atakiem for-

te.cy, tańcami i muzyką oraz przyzwoitą sobie paradą. 

* 

9 (stycznia 1793). Środa. Drama w 4 aktach Arlekin Malw
-met. Balet. Kurtza Kowal. 
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W Bigosie Hultajskim (1801) Jana Drozdowskiego znajdujemy 
wzmiankę o Arlekinie Mahomecie: 

Frontyn 

Wieśniaki na oznakę, że są gościom rady, 
Mają miód, bo jest pieniądz, a my - bufonady 
Bo !itolice zabawne mają przywileje: 
Często w nich człek nie doje, ale się uśmieje. 

Brandys (śmiejąc się) 

Prawda. Ja raz w teatrze z śmiechu rwałem boki , 
Gdy dłużnik taradajką zmykał pod obłoki. 
Myślalem, że kędy brak miary, ładu, sprawy, 
Właśnie kolasa taka służy do Warsza wy. 

Z żartów arlekińskich 

Miłości nie można zataić 

Nie mo~na zataić milośoi, podobna jest do dziury na 
czarnej pończosze. 

Dobre prowianty 

Wczorajszy chleb, dzisiej sze j'.łjko, mięso roczn iaka. 
dwuletnie wino, trzyletnia ryba, kobieta poniżej dwu· 
dziestki. 

,/ 
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