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Europejskie narodziny Arlekina. Korzenie, 
rozwój i przetrwanie błazna – najsłynniejszej 

postaci komedii dell’arte

Arlekin (pol.), Arlecchino (wł.), Harlequin (fr.), Harlekiini (fiń.) czy Harlequin 
(ang.) to słynna postać błazna znanego w całej Europie i niemal na całym świe-
cie. Jest to figura komiczna, która przetrwała na scenach teatralnych, doczekała 
się wielkich (re)interpretacji, a także pojawiła się w sztukach plastycznych, mu-
zyce i filmie. Jaka jest geneza Arlekina? Aby odpowiedzieć wyczerpująco na 
to pytanie i opisać proces powstawania postaci, należy przyjrzeć się gatunkowi 
teatralnemu, któremu w dużej mierze Arlekin zawdzięcza swoją egzystencję.

Komedia dell’arte, zwana także improwizowaną, komedią masek czy kome-
dią włoską, narodziła się w połowie XVI wieku i przetrwała jako gatunek tea-
tralny do początków XIX wieku. Chociaż komedia dell’arte kształtuje się w do-
bie renesansu, to jej korzeni należy szukać w czasach o wiele bardziej odległych 
– w starożytności, kiedy komedia starogrecka stanowiła powszechną rozrywkę 
dla ludu. Pierwszy etap rozwoju tego rodzaju teatralnego zwany jest komedią 
staroattycką wywodzącą się z doryckich improwizowanych mimów ludowych 
i opierał się na imitacji oraz karykaturze. Źródła słowa mim należy dopatrywać 
się w wyrazie mimos (gr.), mimus (łac.), od greckiego słowa mimesthai, mime-
sis – naśladować. Ta artystyczna profesja w epoce antycznej wymagała bardzo 
dużej sprawności fizycznej i poczucia humoru – ówczesny aktor był akrobatą 
i klaunem. Ekspresja mimiczna oraz ruch stanowiły główne narzędzie gry aktor-
skiej. Tematyka scenek komicznych na ogół nie obfitowała w różnorodne wątki 
i nie cieszyła się popularnością wyższych klas społecznych, natomiast zdobyła 
uznanie wśród plebsu, który często utożsamiał się z bohaterami widowisk. Teatr 
starogrecki łączy w sobie nie tylko sztukę mimiczną, ale również sztukę wokal-
ną i taniec. Powszechnym było stosowanie masek – wzmacniały one głos aktora 
i nadawały postaci określony charakter. Od połowy IV wieku przed Chrystusem 
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i w ciągu całego II stulecia zaczyna być popularna komedia nowa: powstaje ka-
non typów postaci, gestów i ruchów scenicznych. Teofrast z Eresos prezentuje 
w swoim dziele Charaktery trzydzieści portretów literackich na temat typowych 
wad ludzkich, takich jak skąpy ojciec, pobłażliwy stryj, zakochany młodzieniec, 
sprytny niewolnik, hetery czy pieczeniarze. Grecki uczony wskazał na podo-
bieństwo pomiędzy ruchem, maskami i grą aktorską a rysem psychologicznym 
postaci. Z tej inwencji obficie korzystał Menander – grecki poeta i komedio-
pisarz, tworząc postaci w oparciu o reguły zawarte w Charakterach. Śpiewa-
nie pieśni, obecność chóru czy solowe tańce aktorów (występujące na przykład 
u Eurypidesa) służyły ekspozycji emocji i uczuć bohaterów widowiska.

Cechy charakterystyczne dla teatru starogreckiego znajdują swoją kontynu-
ację w średniowieczu. Chociaż realizacja przedstawień teatralnych była dość 
ograniczona przez władze Kościoła, a wolność słowa poddana cenzurze, wiele 
spektakli odbywało się w domach prywatnych. Przeważnie widowiska miały 
charakter ludyczny i przyjmowały formę zabawy ludowej, a prym wiedli w nich 
ioculatores (żartownisie); czasami można było ujrzeć grupy aktorskie wykonu-
jące na jarmarkach skecze i różne sztuczki, jednak częściej spotykano indywi-
dualnych ulicznych artystów-komików. Zajęcie, jakim trudnili się średniowiecz-
ni komedianci, wymagało dość swobodnego zachowania, zarówno w słowie, jak 
i w geście, i dlatego zwani byli fous (błaźni, szaleńcy) albo też sots (głupcy). Ich 
dezynwolturę najlepiej oddają sprośne i wulgarne żarty czy skecze.

Grupy aktorów działające od początku XVI wieku we Włoszech stanowią 
nowocześniejszy wariant grup „żonglerów” i artystów ulicznych epoki średnio-
wiecza. W Italii okresu Cinquecenta powstawały wędrowne zespoły teatralne, 
co było zjawiskiem stosunkowo nowym: zajęcie aktora zaczynało być traktowa-
ne jako regularny zawód. Grupy artystów-aktorów wywodzących się z plebsu 
trudniły się sztuką-rzemiosłem o charakterze ludowym. Profesja aktora zaczęła 
być interpretowana jako rzemiosło, kunszt, wyuczone zajęcie, stąd określenie 
dell’arte. Nazwa ta opisywała charakter rozwijającego się gatunku teatralnego, 
co odróżniało go całkowicie od commedia erudita, czyli komedii literackiej. Ko-
lejni komedianci doskonalili swój zawód pod okiem swoich ojców, ponieważ 
zawód błazna i żonglera przechodził z pokolenia na pokolenie.

Sztuka aktorska rozwijana w komedii dell’arte osiąga inny poziom, nie jest 
to już literackie, poetyckie przedstawienie stanów emocjonalnych bohaterów; 
miejsce długich monologów zajmuje żywy, potoczny dialog lub monolog nie-
stroniący od komizmu, często prymitywnego, opartego na improwizacji. Roz-
wój komedii dell’arte jako gatunku otwiera drogę dla innego teatru – teatru lu-
dowego, bliższego rzeczywistości i ludziom z niższych warstw społecznych, 
którzy dzięki swojemu żywemu uczestnictwu i wpływowi na przebieg spekta-
klu utożsamiają się z bohaterami. Komiczna, a często nawet absurdalna otoczka 
scen i skeczy pozytywnie wpływała na odbiorcę.

Komedia improwizowana to komedia aktorów, gdzie umiejętności aktorskie 
stanowią trzon całego widowiska. Dużą rolę spełnia tu improwizacja, realizowa-
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na przez aktorów i kreśląca tak zwane charaktery-typy. Należy wszak pamiętać, 
iż owa improwizacja powinna być rozumiana jako technika gry oparta na ściśle 
określonych regułach. Komedianci nie tylko byli odpowiedzialni za rozwój ca-
łego spektaklu, pod przewodnictwem reżysera zwanego corago (termin wpro-
wadzony przez Perrucciego), ale również każdy z komików posiadał swój indy-
widualny, wyuczony na pamięć repertuar skeczy i formuł. Istnieją zbiory pism, 
zarówno rękopisy, jak i druki, w których można zapoznać się z różnymi zapi-
sami typowych scen, monologów, tyrad czy sztuczek dostosowanych do każdej 
postaci-typu. Te zapisy obejmowały zarówno ogólny opis (prozą lub wierszem) 
zachowania się postaci na scenie, jak i „pierwsze wyjście”, „powitania”, „pożeg-
nania”, „zamknięcie sceny” itd. Był to rodzaj „niezbędnika”, stałego repertua-
ru każdego „aktora dell’arte”. Od artysty zależało, jak i kiedy zastosuje swoje 
stałe kwestie czy skecze podczas określonego przedstawienia, tak aby spektakl 
stanowił jednolitą i logiczną całość. Umiejętność komedianta polegała przede 
wszystkim na wyczuciu, w którym momencie najlepiej zastosować dany skecz 
czy sztuczkę zwaną w języku włoskim lazzo. Gra mimiczna oraz język postaci 
dopełniały całe widowisko, tworząc pokaz umiejętności aktorskich, akrobatycz-
nych i zręcznościowych. Zatem komedia dell’arte to in primis komedia aktorów, 
która dzięki stylowi ich gry, interpretowania określonego typu postaci, stała się 
jednym z najsolidniejszych fundamentów nowoczesnego europejskiego teatru, 
gdzie legendarne maski narzucające charakter oraz rys psychologiczny postaci 
zostały z czasem zastąpione przez czystą grę aktorską – rolę. Wyznacza ona 
aktorom pewne granice, do których dostosowują oni swoją grę. Współcześnie 
wielu artystów powraca do modelu komedii dell’arte, i to nie ze względu na jej 
walory merytoryczne, lecz z uwagi na kunszt gry aktorskiej, stanowiący bardzo 
często podstawowy punkt odniesienia dla każdego dzisiejszego komika.

Fenomen komedii dell’arte na przełomie XVI i XVII wieku łączy w sobie tra-
dycję teatralną późnego średniowiecza, idee przyświecające w dobie renesansu 
oraz niepokojące bogactwo formy okresu baroku. Ów gatunek teatralny umiejęt-
nie i naprzemiennie stosuje grę z widzem, polegającą na stopieniu się realnego 
świata z jego iluzją. Wpływy sztuki antycznej, silna obecność folkloru, szeroki 
zasięg i popularność na skalę europejską oraz wciąż żywa inspiracja, jaką sta-
nowi ten gatunek dla współczesnych twórców różnych dziedzin artystycznych, 
sprawiają, że komedię dell’arte, a zwłaszcza jej mniej lub bardziej zawadiackie 
postaci można pojmować jako istotny komponent humanizmu europejskiego.

Jedną z najważniejszych postaci występujących w komedii dell’arte jest Arle-
kin – przebiegły sługa-błazen z Bergamo, zwany również Zannim. Powszechnie 
znana jest teoria o włoskim pochodzeniu Arlekina, równocześnie istnieje wiele 
wariantów tej postaci-typu w innych krajach europejskich. Na ukształtowanie 
się różnych wersji Zanniego miały wpływ tradycje, legendy oraz mity dane-
go kraju. Figura błazna była silnie osadzona w kontekście kulturowym danego 
terytorium, często znaczenie miały wierzenia ludowe, obrzędy, rytuały pogań-
skie, czyli wszystko to, co jest związane z ludowością. Owe czynniki miały 
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wpływ na rozwój postaci tworzącej gatunek komedii improwizowanej, co wię-
cej – postać ta przetrwała do dziś w wielu wersjach. Arlekin jest ważnym punk-
tem odniesienia w świecie i historii teatru oraz, poprzez stałą obecność w tea-
trze, staje się jednym z kluczowych bohaterów świata komedii. Częsta obecność 
na europejskich scenach oraz w teatrze ludowym uczyniła Arlekina klaunem 
Europy i dlatego zasługuje on na szczególne miejsce w historii humanizmu Sta-
rego Kontynentu.

Jakie zatem były źródła tej wielobarwnej postaci teatralnej? Jak doszło do na-
rodzin Arlekina? Jakie były jego wcześniejsze wersje? I jak odnaleźć w Holan-
dii, Rosji czy Szwecji inne figury bardzo przypominające włoskiego Arlekina, 
które przybrały typowe regionalne cechy danego terytorium, czerpiąc ze sztuki 
folklorystycznej?

Arlekin, tak jak wszystkie figury komedii dell’arte, występuje w masce. Ten 
element kostiumu, „oblicze” postaci, był znany już w starożytnej Grecji, skąd 
został przeniesiony do teatru rzymskiego. Maska zawsze traktowana była jako 
coś zewnętrznego, nienależącego do aktora. Była kostiumem-rekwizytem, któ-
ry w pewnym sensie przenosił artystę w inny wymiar: w zależności od sztu-
ki – albo surrealistyczny i metaforyczny, albo niepokojący i złowrogi czy też 
zabawny i radosny. Obecność maski w komedii improwizowanej jest przenie-
sieniem antycznej tradycji teatralnej. Prototypu postaci Arlekina warto szukać 
w sprytnym i cwanym słudze pojawiającym się już w komediach Arystofanesa, 
w rzymskich komediach Plauta oraz w prawie każdym przedstawieniu kome-
dii improwizowanej, dopiero z czasem figura ta przyjmie sławne imię. Należy 
zwrócić uwagę na cechy wspólne sługi-żartownisia oraz sługi scurrens (Doglio 
2000: 23) z komedii Plauta: ten spryciarz często swoim szelmowskim zacho-
waniem zwodzi swojego pana, stawia go w trudnej sytuacji, ale niekiedy mu 
pomaga dzięki wrodzonej podstępności. W komedii Plauta występuje również 
drugi sługa, zwany centunculus, ubrany w połatane sukno1. Wprawdzie nie zo-
stało udokumentowane ścisłe podobieństwo między komedią rzymską a kome-
dią dell’arte, jednak pewne analogie są na tyle logiczne, iż można dostrzec ewi-
dentne cechy wspólne.

Federico Doglio, dyrektor rzymskiego Ośrodka Badań nad Teatrem Śred-
niowiecznym i Renesansowym, w artykule Le origini medievali di Arlecchino 
bardzo trafnie opisuje pierwowzór komedianta dell’arte. Był to średniowieczny 
iocularis, rodzaj wędrownego artysty występującego na placach i jarmarkach, 

1 Centunculus to jedna z typowych postaci występujących w farsach rzymskich fabulae 
atellanae. Jest to mim-błazen ubrany w strój z kolorowych łat, analogia między strojem 
mimusa centunculusa a późniejszego Arlekina jest ewidentna, uznaje się zatem postać 
centunculusa za antenata Arlekina. Również inne postaci-typy występujące w farsach 
fabulae atellanae to pierwowzory figur komedii dell’arte: Pappus do złudzenia 
przypomina Pantalona, Maccus to sługa-błazen, Bucco jest prototypem Doktora, 
a Dossennus przywołuje na myśl postać Pulcinelli, który nosi kostium bardzo podobny 
do stroju późniejszego Arlekina w jego wczesnym stadium.
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ale też na dworach. Iocularis to prototyp żonglera (giullare) charakteryzujący 
się wybitnymi umiejętnościami naśladowczymi i używający gry mimicznej. Io-
culatores byli już znani w III–IV wieku, dowodem na to jest epitafium na cześć 
zmarłego aktora, w którym mowa o jego znakomitych umiejętnościach (Doglio 
2000: 24). Według wybitnego badacza komedii dell’arte Marca Apollonia Arle-
kin, inaczej zwany Zannim, zawdzięcza swoje drugie imię zdrobnieniu imienia 
Giovanni, które brzmi Gianni. W rejonie włoskiej Wenecji zdrobnienie Gianni 
przybrało formę Zani lub Zan, za nią oczywiście pojawiały się przeróżne wa-
rianty tego imienia: Zan Polo, Zan Salsiccia, Zan Ganassa (Doglio 2000: 25). 
Tak powstaje postać Zanniego – improwizującego błazna, komika i zawadiaki, 
który pojawia się najczęściej podczas antraktu i prezentuje swoje sztuczki czy 
skecze przed różną publicznością. Rozgrywa się to w czasie, gdy humanizm 
powoli przeradza się w renesans. Wtedy to, w pierwszej połowie XVI wieku, 
ukształtowały się podwaliny komedii improwizowanej. W owym okresie bardzo 
popularne były występy aktorów-błaznów: zazwyczaj przedstawiali oni swoje 
triki indywidualnie i potrafili odegrać podczas jednego popisu trzy lub cztery 
role, mając do dyspozycji tylko swój głos, mimikę oraz gesty. Każde ówczesne 
włoskie miasto mogło się poszczycić liczną grupą aktorów-błaznów, co tworzy-
ło odrębną tradycję komiczną. Struktura widowiska ulicznego opierała się na 
dialogu między Zannim a Pantalonem: skecz przedstawiał zazwyczaj sytuację 
Pantalona, który zaznajomiwszy się z kobietą lekkich obyczajów mieszkającą 
w sąsiedztwie, wysyła do niej Zanniego, aby ten podarował jej miłosny sonet. 
Oczywiście Zanni ma problemy z dostarczeniem przesyłki, ośmiesza swojego 
pana, dostarczając sonet poplamiony tłuszczem z kurczaka. Złość Pantalona nie 
zna granic, co jest źródłem komizmu i wielu wesołych sytuacji. Duża liczba 
komediantów przyjęła temat dialogów Pantalona i Zanniego za przewodni, co 
okazało się ogromnym sukcesem i wątkiem, wokół którego powstawało całe 
przedstawienie. Sytuacja ta trwała aż do 1545 roku, kiedy to w Padwie utworzy-
ła się fraternal compagnia, czyli grupa zawodowych aktorów, którzy prezento-
wali swoje sztuki w różnych miejscach, od dworu po miejskie place. Wędrowni 
artyści, zachęceni dużym zainteresowaniem publiczności, poszerzyli swój re-
pertuar o nowe skecze i scenki, co doprowadziło do zwiększenia liczby postaci: 
i tak obok Zanniego i Pantalona na ulicznej scenie pojawia się Subretka, dwoje 
Zakochanych oraz drugi Zanni. Akcja widowiska oparta jest na tak zwanym 
canovaccio, czyli zarysie scenariusza, w którym znajduje się opis danych scen; 
dialogi, sztuczki, ruch sceniczny były za każdym razem improwizowane przez 
aktorów. Niektóre postaci ulegają „podwojeniu”, pierwszy Zanni doczekuje się 
swojej „drugiej wersji”: drugiego Zanniego.

Arlekin, niekwestionowany gwiazdor komedii dell’arte, wywodzi się od fi-
gury Zanniego. Bergamo, miasto w regionie Lombardii, to rejon, w którym na-
rodziła się postać wesołego wieśniaka. Na poparcie tej tezy można przytoczyć 
badania Tommasa Garzoniego – w monografii La piazza universale di tutte le 
professioni del mondo wskazuje on na lombardzkie pochodzenie tego komiczne-
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go bohatera-sługi rodem z Bergamo, który dwa wieki później zrobi oszałamiają-
cą karierę jako kardynalna postać komedii dell’arte. Źródeł postaci należy dopa-
trywać się w historii ubogich emigrantów, w czasach licznych wojen domowych 
w Italii masowo uciekających do Wenecji, gdzie zatrudniali się jako tragarze. 
Wobec trudnej życiowej sytuacji rozwinęli w sobie doskonałe umiejętności han-
dlowo-społeczne. Ich komunikatywność, spryt i szybkość w działaniu zainspi-
rowały artystów-komików do wykorzystania tego modelu osobowości w formie 
teatralnej. Ponadto figury dwóch służących – przebiegłego i tępego – to główny 
filar komedii all’improvviso. Kolejnym naczelnym wątkiem tego komediowego 
widowiska jest wspomniana już wcześniej relacja między Zannim a Pantalo-
nem (inaczej zwanym też Magnifico) opisana przez Marca Apollonia. Jest to 
istny słowny (i nie tylko) pojedynek między panem a jego sługą, co prowadzi do 
wielu zabawnych i absurdalnych sytuacji. Publiczność uwielbiała komediantów 
dell’arte właśnie za ów aspekt ludyczny, za aktualność tematów wykorzystywa-
nych w spektaklach, za ukazanie klimatu ówczesnej rzeczywistości społecznej 
naznaczonej ostrym kontrastem między biednymi a bogatymi.

Zanni to silny i nieodłączny element komedii dell’arte. Komedianci odgry-
wający rolę Zanniego mówili dialektem z Bergamo (chociaż jeden z najznamie-
nitszych Zannich: Simone, zwany Zan Panza de Pegora, pochodził z Bolonii). 
Komizm postaci polegał na uwydatnieniu tożsamości wiejskiego emigranta 
z Bergamo, który rozpoczynał nowe życie w zamożnej Wenecji. Postać Arleki-
na w późniejszych czasach, gdy jest już mocno osadzona w komedii dell’arte, 
utrzymuje te regionalne cechy i zawsze posługuje się dialektem z Bergamo, 
tak zwanym bergamasco, bez względu na pochodzenie aktora: niekoniecznie 
musi on być Lombardczykiem, by odgrywać postać mówiącą w bergamasco. 
Za pierwszego aktora interpretującego postać wczesnego Arlekina w XVI wie-
ku przez długi czas uznawano Alberta Nasellego, zwanego także Zan Ganassa, 
jednak w 1972 roku Delia Gambelli obaliła tę teorię. Aktualnie uważa się, iż 
pierwszym odtwórcą Arlekina był Tristano Martinelli – młodszy brat Druciana, 
wybitny aktor i komik, w wieku około dwudziestu lat pracujący z grupą teatral-
ną komediantów Compagnia dei Gelosi. Martinelli grywał drugiego Zanniego, 
a z czasem jego postać przybrała imię Harlequin. Źródeł tego imienia należy 
szukać w tradycji francuskiej oraz północnoeuropejskiej.

Aby wyjaśnić etymologię imienia błazna, trzeba odwołać się do dawnej sagi 
germańskiej zwanej Caccia selvaggia lub Caccia di Wotan (Dzikie polowanie 
lub Polowanie Wotana)2. Włoska encyklopedia Treccani rzetelnie podaje genezę 
powstawania słynnego określenia.

Chrześcijaństwo przystosowało opowieść o polowaniu boga nordyckiego 
Odyna (Wotana), definiując ją jako „wierzenie ludowe”. Według legendy pod-
czas nocy Walpurgii, której towarzyszy zimowa aura, zastęp dusz zmarłych na 
koniach galopuje po ziemi i niebie pod wodzą mitycznej postaci boskiej. Wraz 

2   Tytuły polskie są tłumaczeniem autorki z języka włoskiego.



Europejskie narodziny Arlekina. Korzenie, rozwój i przetrwanie błazna…  295

z nadejściem chrześcijaństwa zaczęto interpretować dusze zmarłych jako potę-
pieńców. Istnieje kilka nazw określających tych niepokojących jeźdźców. I to od 
ich nazw, duńskiej erlkonig oraz niemieckiej Holle König, oznaczających w obu 
językach króla piekieł, wywodzi się najprawdopodobniej słowo Hellequin, które 
ewoluowało do formy Harlequin. Popularna jest teoria o diabelskim pochodze-
niu postaci, rozpowszechniona na terenach chrześcijańskich. W czasach pogań-
skich wierzono, iż Hellequins (albo Herlequins) były kobietami przemierzający-
mi pola podczas nocnego polowania i prowadzonymi przez boginię śmierci Hel. 
Jednak w kulturze francuskiej Hel był mężczyzną-bogiem, a Hellequin zama-
skowaną postacią-duchem. Inna teoria głosi, iż określenie galopujących dusz-
-wojowników mianem Hellequins miało być inspirowane inną legendą o hrabim 
z Bolougne, zwanym Hoilequin, Hellequin lub Hernequin, poległym w 882 roku 
w bitwie z Normanami. Jest to wyłącznie jedna z hipotez, ponieważ brakuje 
dokumentów dowodzących wiarygodności powiązania hrabiego z Bolougne 
z przyszłym francuskim Harlequinem.

Z czasem ewolucja francuskiej wersji postaci osiąga kolejny etap: w XI wieku 
ówczesnej publiczności ukazuje się typ śmiesznego diabła, zwany Harlequin. 
Stopniowo ów zabawny demon zmieniał się w postać ludzką charakteryzującą 
się prymitywnym i sprośnym poczuciem humoru oraz niezdarnym i tępym za-
chowaniem. Ta metamorfoza zachodziła we Francji etapami od XII aż do XIV 
wieku. Postać, posiadająca cechy wesołego diabła, ale też przebiegłego demona, 
powoli porzuca swoje piekielne pochodzenie i staje się prowincjonalnym wesoł-
kiem i spryciarzem o poczciwym obliczu.

Jak zatem Harlequin odnalazł się we włoskim teatrze? Czternastowieczna li-
teratura włoska oferuje wielkie dzieło autorstwa Dantego Alighieri Boska ko-
media, gdzie badacze dopatrzyli się obecności Alichina – to typ komicznego 
demona, który kontynuuje swój żywot poza Boską komedią: najpierw w sacra 
rappresentazione, a potem w farsach popularnych w Italii w XV wieku. Podąża-
jąc za tą hipotezą, stwierdza się, iż włoska wersja Arlekina spopularyzowała się 
szybciej niż jej francuski odpowiednik. Jednakże druga istniejąca teoria nadal 
zdaje się bardziej wiarygodna: włoski Arlekin miał się wywodzić bezpośrednio 
od drugiego Zanniego, który zrobił zawrotną karierę we Francji i którego fran-
cuskie imię posiada swoje niezależne, omówione powyżej korzenie.

Arlekin nie występuje często pod swoim imieniem w zarysach scenariuszy 
komedii dell’arte. We włoskich canovacci z okresu Seicento (XVII wiek) wid-
nieje w 22 scenopisach. Prawdziwy rozkwit Arlekina we Włoszech przypada 
właśnie na wiek XVII. W zbiorze zarysów scenariuszy autorstwa Flaminia Scali 
postać błazna pojawia się 42 razy – warto wspomnieć, iż owe canovacci, choć 
wydane w Wenecji, były pisane we Francji bądź dla odbiorcy francuskiego: ko-
medianci regularnie wystawiali swoje sztuki na ziemi francuskiej już na przeło-
mie XVI i XVII wieku3.

3 Dane liczbowe na podstawie Treccani.it. L’Enciclopedia italiana.
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Zupełnie inna sytuacja prezentuje się w samej Francji. W szkicach scenariu-
szy znajdujących się w zbiorach francuskich postać Arlekina występuje o wiele 
częściej od drugiej połowy XVI wieku, bo aż w 173 scenariuszach niepubliko-
wanych, w których rola Arlekina powierzona jest Domenicowi Biancolellemu. 
Opisy spektakli, autorstwa Biancolellego, dostępne są w wersji francuskiej i jest 
to wersja tłumaczona z włoskiego (oryginały włoskie zaginęły). Znajdujemy 
w nich bardzo dokładne opisy lazzi4 i są to wskazówki sporządzone w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej, które najprawdopodobniej autor zapisywał przede 
wszystkim z myślą o sobie.

Odnaleziono również 40 komedii opublikowanych w języku francuskim przez 
innego aktora grającego Arlekina – Evarista Gherardiego, który do istniejących 
już scen „po włosku” dodał fragmenty „po francusku”. Wszystkie skecze były 
opanowane do perfekcji przez Gherardiego i jego kolegów aktorów. Scenopis 
komedii wzbogaca niekiedy piękna ikonografia przedstawiająca zachowanie po-
staci na scenie i/lub sytuację do odegrania.

XVII wiek obfituje w wiele wersji Arlekina, zajmującego lwią część całe-
go spektaklu komedii dell’arte. Fragmenty poświęcone głównie opisom skeczy 
omawianej postaci zwane są arlekinadami (arlequinades): były to przedstawie-
nia, w których cała akcja sztuki rozgrywała się wokół Arlekina, jak również wi-
dowiska, gdzie błazen parodiował poważne dzieła teatralne comédie-française, 
na przykład Tankreda Voltaire’a.

We Włoszech postać ukazuje się w nowej odsłonie w XVIII wieku dzięki 
Antoniowi Saccowi. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowało się wiele sce-
nariuszy. Nie ma też żadnego zbioru szkiców teatralnych tamtego okresu. Ta ko-
miczna figura zdaje się wszechobecna, znajdujemy ją w utworze Carla Gozziego 
Fiabe czy w Teatro Goldoniego. Jeśli podążyć za włoskimi śladami kształto-
wania się postaci, na pierwszy plan wysuwa się prowincjonalne pochodzenie 
Arlekina (Bergamo) oraz posługiwanie się miejscowym dialektem (bergama-
sco). Wcześniej wspomniano już, iż „ojcem” Arlekina jest Tristano Martinelli, 
a nie – jak do niedawna sądzono – Zan Ganassa. Martinelli, przybywając do 
Francji jako młody aktor zespołu teatralnego Gelosi, odgrywał rolę „drugiego 
Zanniego” i wpadł na pomysł nadania postaci zupełnie innego imienia. Wybór 
padł na Harlequina – nazwę o głębokich tradycjach sięgających czasów pogań-
skich, mitologii północnoeuropejskiej i rytuałów karnawałowych. Etymologia 
i proces rozwoju imienia słynnej postaci przedstawione zostały kilka akapitów 
wyżej. Również dzięki Martinellemu kostium Zanniego ulega metamorfozie: 
klasycznym kostiumem Zanniego był strój zrobiony z worków – na wzór ubrań 

4 Lazzi to „gagi”, triki lub sztuczki stosowane w spektaklu komedii dell’arte celem nadania 
przedstawieniu właściwej dynamiki i rytmu. Zazwyczaj komedianci odgrywający 
jedną postać-typ dysponowali stałym „repertuarem” swoich gagów i znali na pamięć 
określoną liczbę sztuczek, które przedstawiali w czasie widowisk, zmieniając nieco ich 
formę, jednak temat przewodni sztuczki zawsze pozostawał ten sam, na przykład lazzo 
(sztuczka) Arlekina z muchą.
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ówczesnej biedoty. Aktor wkładał tego typu „wór” przez specjalnie wykrojone 
otwory na głowę i ręce, przebrania dopełniały spodnie w podobnym „workowa-
tym” stylu. Innowacja Martinellego polegała na naszyciu na ów „ubiór-worek” 
kolorowych łat. Doprowadziło to, nawiasem mówiąc, do konfliktu ze znajomym 
artystą Pier Marią Cecchinim5, który oskarżył Martinellego o odebranie postaci 
Zanniego jej pierwotnego charakteru poprzez ubiór kompletnie nieadekwatny do 
klasy społecznej bohatera. Zmiana imienia i ubioru pociągnęła za sobą również 
modyfikację języka, jakim Zanni dotychczas się posługiwał: nie był to już wy-
łącznie dialekt bergamasco (Marotti 2000: 57). W ten sposób rozwija się figura 
jednego z najsławniejszych błaznów scen europejskich – postaci, która z cza-
sem stanie się bardziej złożona z punktu widzenia teatralnego, zachowując jed-
nocześnie swój ludyczny, karnawałowy charakter. Zanni jest prawdopodobnie 
najbardziej charakterystycznym komponentem komedii improwizowanej, który 
podbija serca publiczności na dworach i placach Europy.

Należy zaznaczyć, iż termin improwizacja nie do końca oznacza komplet-
ną dowolność i samowolę w działaniu aktorów na scenie. Struktura sceny była 
ściśle określona w canovaccio, natomiast aktorzy często modyfikowali sposób 
gry w zależności od rodzaju odbiorcy. Ferruccio Marotti w swojej pracy Dal 
secondo Zanni ad Arlecchino: nascita di un personaggio (Od Zanniego do Ar-
lekina: narodziny postaci) podaje przykład sposobu gry Isabelli Andreini, która 
odgrywała rolę Zakochanej. Stała scena obłędu realizowana była przez aktorkę 
na dwa sposoby: przed publicznością z wyższych klas naśladowała ona różne 
postaci obecne w komedii dell’arte, podczas gdy lud zgromadzony na placu bądź 
jarmarku mógł podziwiać strip-tease Isabelli, która w obliczu szaleństwa zdzie-
rała z siebie szaty. Zatem komedianci dopasowywali formę scen i skeczy do od-
biorców, czyniąc ich również odpowiedzialnymi za rozwój przedstawienia. Za 
każdym razem spektakl wyglądał trochę inaczej, co stanowi wielkie osiągnięcie 
tego gatunku teatralnego. Tak duże różnice w rejestrach teatralnych spowodo-
wane były silnymi kontrastami społecznymi we Włoszech i w Europie w ogóle. 
Komedianci posiadali więc dwa typy widzów: arystokrację oraz plebs. To daje 
aktorom-improwizatorom dość duże pole do działania: występują dla wielu od-
biorców, w wielu miejscach, za różne stawki i z różną częstotliwością. Wędrują 
od dworu do dworu, od placu do placu i stale zmieniają swój repertuar, a nawet 
skład zespołu. Grupy Gelosi i Confidenti6 wprowadzały zmiany w trupie tea-
tralnej co roku.

5 Pier Maria Cecchini (Ferrara, 1563–1645) – aktor, komediant i przewodnik trupy 
teatralnej, uważany za jednego z najwybitniejszych aktorów XVII wieku.

6 I Gelosi, zwani także komikami Gelosi (dosł. Zazdrośni), byli najwybitniejszą grupą 
teatralną komediantów dell’arte. Rozpoczęli swoją działalność w 1568 r. i pozostali 
aktywni aż do 1601 r. Głównymi aktorami słynnej trupy teatralnej byli Isabella Andreini 
oraz jej mąż Francesco Andreini. I Confidenti to zespół komediantów dell’arte działający 
na dworze Medyceuszy od 1612 r., w którym prym wiódł Flaminio Scala.
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Nadanie Zanniemu imienia Arlekin jest niekwestionowaną zasługą Martinel-
lego. Na początku XVII wieku pomysł tak spodobał się księciu Mantui, iż ten 
postarał się o prawo wyłączności tego określenia dla Martinellego. U schyłku 
wieku natomiast jest ono zarezerwowane dla aktora Domenica Biancolellego. 
Z tego powodu nowatorskie imię nie zyskało tak dużej popularności. Dopiero 
gdy Biancolelli zdecydował się odgrywać postać nie tylko w dialekcie berga-
masco, ale także w języku francuskim, nastąpił wielki zwrot w karierze posta-
ci. Arlekin otrzymuje od publiczności (zwłaszcza od plebsu) wiele zabawnych 
imion-zdrobnień, na przykład: Truffaldino, Trivellino, Fritellino, Zaccagnino 
itp. Z czasem „drugi Zanni”, zwany później Arlekinem, stanie się popularniej-
szy od swojego towarzysza scenicznego, „pierwszego Zanniego” (Marotti 2000: 
58). Przemiana „drugiego Zanniego” w Arlekina prezentuje drugi etap ewolucji 
teatru komedii dell’arte.

Inspiracją dla komedii dell’arte są i tradycje wysokie, i ludowe; prawdopodob-
nie jest to jedna z przyczyn, dla której sztuka ta odnosi sukces w całej Europie 
przez ponad dwieście lat. Tego typu teatr otworzył zupełnie nowe możliwości 
dla sztuki teatralnej, gry aktorskiej i sztuki scenicznej w ogóle. Po dziś dzień 
aktorzy i twórcy teatralni odwołują się – bezpośrednio lub nie – do wzorów ko-
medii dell’arte.

Arlekin jako bohater komedii dell’arte związany jest silnie z tradycją wło-
ską, przedstawioną pokrótce powyżej. Równocześnie warto przyjrzeć się, w jaki 
sposób słynny komediant-błazen zadomowił się na scenach innych europejskich 
krajów i jakie źródła wpłynęły na jego pełne ukształtowanie.

W większej części Europy między XVII a XVIII wiekiem rozpoczyna się 
istny boom na komedię dell’arte, publikowane są teksty, zbiory scenopisów, 
opracowania, a bohaterowie są tym, czym Zorro lub Batman naszych czasów 
(Sartori 2000: 81). Ulubieńcem publiczności był, rzecz jasna, Arlekin, który po-
jawiał się w owym czasie nie tylko w spektaklach komedii dell’arte, ale też na 
obrazach i rycinach. Doskonałym przykładem są ryciny sporządzone przez Ge-
rarda Josepha Xavery’ego i opublikowane przez Petrusa Schenka w Amsterda-
mie (Sartori 2000: 81). Każda ilustracja prezentuje dany epizod historii z zarysu 
scenariusza (canovaccio). Rysunek współgra z didaskaliami umieszczonymi pod 
ryciną. Każdy opis dotyczy jednej postaci: w tych swego rodzaju „prototypach 
komiksu” możemy spotkać Arlekina, Mezzettina, Pierrota, Doktora, Colombinę, 
a nawet Scaramuccię7. Historia oparta na rycinach z opisem tworzy dynamicz-
ną narrację obrazkową. Całość ma charakter komiczny i żartobliwy; opowiada 
o Arlekinie, który zapada na dziwną chorobę. Z pomocą spieszy mu Pierrot, jed-
nak nic nie jest w stanie powstrzymać ataków mdłości Zanniego, nawet przyby-

7 Scaramuccia (w języku włoskim oznacza potyczkę lub sprzeczkę; po francusku zaś 
brzmi Scaramouche) to postać komiczna przedstawiająca neapolitańskiego żołnierza-
-samochwałę. Scaramuccia pojawia się w sztukach komedii dell’arte około 1680 r., 
zastępując postać Kapitana. Występował w czarnym kostiumie hiszpańskiego wojaka. 
Na końcu komedii za swoje samochwalstwo zbierał cięgi z rąk Arlekina.
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cie Doktora i zaaplikowany choremu zastrzyk. Wkrótce okazuje się, że Arlekin 
jest w stanie błogosławionym. Po narodzinach małego Arlekinka Pierrot poma-
ga Arlekinowi w opiece nad dzieckiem, co wzbudza wesołość innych bohaterów 
(Colombina). Całość ma charakter komiczny i absurdalny. Ta forma ekspresji, 
zainspirowana komedią dell’arte, dowodzi, jak silny wpływ miał na odbiorców 
ten typ widowiska i w jaki sposób obraz komedii dell’arte utrwalił się w innych 
częściach Europy.

Rosja zaznajamia się z komedią masek po roku 1731, podczas panowania 
Anny Iwanowny, która pragnie zapoznać się z modną sztuką teatralną i zapra-
sza grupę włoskich komików przybywających na rosyjski dwór z Polski. Wie-
dzę na temat komedii all’improvviso Rosjanie zdobywają poprzez lekturę sztuk 
Moliera i Goldoniego – są one inspiracją dla wielu pisarzy i aktorów. Dzieła, 
dostępne głównie w wersji francuskiej, dostarczają inteligencji rosyjskiej ogól-
nego pojęcia na temat komedii, masek czy ideologii teatralnej Goldoniego. Rosja 
pojmuje komedię dell’arte jako formę ekspresji ludowej wywodzącej się z folk-
loru i z placów średniowiecznych. Z drugiej strony komedia masek to źród-
ło rozrywki wyrosłej z tradycji ludowej oraz z rytualnych praktyk pogańskich. 
Równocześnie komedia jest dostosowana do wymogów dworskich poprzez za-
stosowanie konwencji.

Rosja zatem traktuje komedie dualistycznie, na zasadzie kontrastu realizm – 
fikcja. Świetnym przykładem na zilustrowanie owego dualizmu jest porównanie 
dwóch wybitnych rosyjskich twórców teatralnych: Stanisławskiego oraz Mejer-
cholda, co czyni Maja Molodzova (docent w Akademii Teatralnej w Petersbur-
gu) w pracy Arlecchino, Stanislavskij, Mejerchold. Le comunanze e le diversità 
dell’interpretazione russa (Arlecchino, Stanisławski, Mejerchold. Podobieństwa 
i różnice w interpretacji rosyjskiej), przedstawiając dokładną charakterystykę 
porównawczą tych dwóch niezwykłych twórców teatralnych. Stanisławski był 
zwolennikiem realizmu, sztuki psychologicznej, natomiast Mejerchold to wiel-
biciel sztuki skonwencjonalizowanej, dążącej do teatralizacji świata przedsta-
wionego, wyjaskrawienia sytuacji i charakterów.

„Wewnętrzna” gra aktorska, przeżywanie uczuć bohatera i utożsamianie się 
z nim na poziomie psychologicznym to najważniejsze reguły metody Stanisław-
skiego. Artysta sam realizował swoje założenia jako aktor odgrywający całą ple-
jadę postaci. Rosyjski twórca systemu interpretacji teatralnej uważał, iż styl gry 
komedii dell’arte można dostosować do jego „metody wewnętrznej interpretacji 
postaci”. Twierdził on, iż aktor grający w masce Arlekina jest w stanie utożsa-
mić się wewnętrznie z postacią.

Podczas gdy zainteresowanie Stanisławskiego komedią dell’arte jest raczej 
marginalne, Mejerchold jest zafascynowany tradycją komedii all’improvviso i po-
zostaje pod wpływem dzieła Aleksandra Błoka Balagancik, które decyduje się 
wystawić w 1906 roku w Petersburgu. Realizacja sceniczna prezentuje receptę 
na odnowienie teatru poprzez obecność aktorów-komediantów i akrobatów. Ca-
łość utrzymana jest w konwencji „mejercholdowskiej”, zatem odbiorcy obserwują 
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przejście od sfery komicznej do tragikomicznej, od wesołości do melancholii. Zła-
manie harmonii powoduje powstanie groteski i absurdu, ta umiejętność łączenia 
różnych stylów i rejestrów jest charakterystyczna dla Wsiewołoda Mejercholda.

Aby pogłębić wiedzę na temat gry komedii dell’arte oraz przestudiować tech-
nikę tworzenia masek, Mejerchold decyduje się zebrać grupę pantomimiczną. 
Współpracuje z Władimirem Sołowiewem, który przygotowuje dla Mejercholda 
scenariusz Arlekin swatem (Molodzova 2000: 117).

W spektaklu obecne są sztuczki-lazzi, popisy akrobatyczne, aktorzy występu-
ją w normalnych, codziennych strojach, lecz używają rekwizytów pozostających 
w duchu komedii: maski, szpady, czapki itd.

Ten etap w twórczości Mejercholda pozostawia trwały ślad w artystycznej 
rzeczywistości dziewiętnastowiecznej Rosji, ponieważ wzbogaca sposób pojmo-
wania gry aktorskiej oraz konwencji metafory teatralnej. Artysta nie tylko inte-
resuje się postacią Arlekina na poziomie praktycznym, umieszczając słynnego 
błazna w swoich sztukach, ale również pisze obszerną pracę teoretyczną na jego 
temat, zatytułowaną O teatrze z 1912 roku, zawierającą dokładną charaktery-
stykę sługi-żartownisia. Jest to bardzo trafna charakterystyka Arlecchino. Sługa 
Doktora to sprytny wesołek, który w swojej prostocie potrafi „zaczarować” pub-
liczność, zdaje się czarownikiem, iluzjonistą, wręcz przedstawicielem sił pie-
kielnych. Arlekin jest osobowością o dwóch twarzach: pod maską niezdarnego 
kawalarza kryje się iście przebiegłe oblicze. Arlekin, w zależności od skeczu czy 
sceny, reprezentuje jedną ze swoich wielu wersji, tak jakby posiadał nieskończe-
nie wiele wariantów swojego ja. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu ciała, jego 
pełnej koordynacji, sprawności fizycznej, mimice oraz modulacji głosu, Arle-
kin dostosowuje swój sposób zachowania do danej sytuacji-skeczu, zadowalając 
publiczność. Pod tym względem jest on wielkim manipulatorem widowni, za-
praszającym ją w daleką podróż do krainy snów i wyobraźni, gdzie on sam prze-
istacza się w dobrodusznego i naiwnego pajaca. Klaun komedii dell’arte to tan-
cerz, komediant, akrobata, brzuchomówca i kuglarz (Molodzova 2000: 117–118).

Jego wszechstronność jest zadziwiająca i prawdopodobnie ta cecha pozwoliła 
Arlekinowi przetrwać na scenach teatralnych aż do dnia dzisiejszego. Postać, 
wywodząca się ze starożytnych i średniowiecznych widowisk o podłożu mito-
logicznym i pogańskim, doczekała się wielu kontynuacji, wielkich interpretacji 
i wybitnych postaci będących niebezpośrednią wersją cwanego sługi.

Na uwagę zasługuje laboratorium teatralne Petera Oskarsona w Helsingland, 
regionie szwedzkim graniczącym z Laponią. Oryginalność skandynawskiej ini-
cjatywy polega na szerokim zastosowaniu postaci-masek nordyckich przedsta-
wiających starodawne rytuały i zwyczaje ludów germańskich. Są to insceni-
zacje legend skandynawskich z użyciem rekwizytów prezentujących narzędzia 
walki lub przedmioty codziennego użytku z czasów wikingów (Sartori 2000: 
122). Widowiska proponowane przez laboratorium w Helsingland są silnie na-
cechowane folklorem skandynawskim. Uważny widz natychmiast spostrzeże 
wśród postaci maskę Hellequina.
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Na gruncie włoskim wystarczy wymienić genialnego Arlekina Marcella Mo-
rettiego w spektaklu Strehlera Arlecchino, servitore di due padroni (Arlecchi-
no. Sługa dwóch panów) na podstawie komedii Carla Goldoniego, pamiętamy 
kreację Ferruccia Soleriego w tym samym przedstawieniu. W Arlekina wcielał 
się niejednokrotnie Dario Fo, kryjący się za maską tak zwanego Arlekina-kota. 
Kolejnym obliczem Arlekina jest kreacja Roberta Benigniego w filmie Życie jest 
piękne, w którym słynny klown osadzony jest w tragikomicznej rzeczywistości 
obozu koncentracyjnego. Równolegle figura ożywa także w teatrze mniejszym 
jako marionetka czy pacynka, współczesnym tego przykładem może być film 
Tima Burtona Miasteczko Halloween z 1993 roku, opowiadający historię pacy-
nek, które przejmują obowiązki Świętego Mikołaja przed Bożym Narodzeniem, 
burząc wszelkie świąteczne reguły. Kolejną ilustracją współczesnych Arlekinów 
na dużym ekranie może być Toy Story (Comuzio 2000: 125). To tylko nieliczne 
przykłady kontynuacji wątku arlekinowskiego w obecnej sztuce.

Arlekin to nie tylko postać – to fenomen społeczno-artystyczny, który poja-
wiał się równolegle na wielu scenach czy placach europejskich od czasów śred-
niowiecza. Na przestrzeni dziejów przybierał różne formy, zmieniał osobowość, 
dostosowując zachowanie do danego kontekstu historyczno-społecznego. Był 
związany z tradycją folklorystyczną, symbolizował tradycję ludową danych re-
gionów: stąd różne wersje imienia, wiele wersji kostiumu, wielość skeczy i ga-
gów oraz indywidualny język. Najbardziej znanym, „oficjalnym” Arlekinem 
jest Arlekin rozwijający się we Włoszech oraz Francji. Jednakże doświadczenie 
skandynawskie dowodzi, iż korzeni tej postaci należy się dopatrywać w kultu-
rze dawnych ludów europejskich i w europejskim folklorze. Postać tak popular-
na w wielu krajach Europy składa się z licznych elementów kulturowych i każde 
społeczeństwo stworzyło własną wersję tego legendarnego pajaca, co pozwala 
nam traktować go jako istotny składnik dziedzictwa humanistycznego Europy.
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The European Birth of Harlequin: Origins, Evolution and Survival of the 
Most Famous and Hilarious Stock Character of Commedia dell’arte

SU M M A RY

The aim of the article is to describe the origins of the most famous stock character of comme-
dia dell’arte – Harlequin, and present it as the part of the European cultural heritage. To this 
end, the paper explores the ancient and medieval roots of commedia dell’arte, as well as its 
impact on the European theatre, with particular emphasis placed on the Germanic tradition 
and the Scandinavian folklore related to it. The paper examines also the evolution of the typi-
cal astute servant and trickster Zanni into his more sophisticated form of Harlequin in France 
and in Italy. The formation process of his worldwide known name is also given. Furthermore, 
the paper highlights the importance of the pagan and folkloristic roots in the creation of the 
later Harlequin. The article traces also the origins of other Harlequin-like characters who 
emerged in The Netherlands, Russia or Sweden. Thus a broader perspective is given for the 
phenomenon of the hilarious servant who became the icon of the European comic stage. His 
numerous variants in many countries unveil the universal value of the figure that is still dis-
cernible among the characters of the modern theatre or cinema.

Słowa kluczowe: Arlekin, folklor, komedia dell’arte, komizm, teatr.

Keywords: Harlequin, folklore, commedia dell’arte, comic quality, theatre.
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