
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

Gerencsér Anikó

Carlo Gozzi commedia dell'arte-reformja: dramaturgiai újítások és

színpadtechnikai sajátosságok a Színházi mesékben

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Iskolavezető: Dr. Lukács István DSc, egyetemi tanár

Italianisztikai Irodalom- és Művelődéstörténeti Doktori Program

Programvezető: Dr. Szkárosi Endre PhD, egyetemi tanár

A bizottság tagjai: 

A bizottság elnöke: Dr. Szkárosi Endre PhD, egyetemi tanár

Hivatalosan felkért bírálók: 

Dr. Fried Ilona CsC, egyetemi tanár 

Dr. Bagossi Edit PhD 

A bizottság titkára: Dr. Nagy József PhD 

A bizottság tagja: Dr. Mátyus Norbert PhD, egyetemi adjunktus

A bizottság tagja: Dr. Czibula Katalin PhD, főiskolai docens (póttag)

Témavezetők:

Dr. Török Tamara PhD, egyetemi adjunktus

†Dr. Takács József PhD, egyetemi docens

Budapest, 2016



A vizsgált téma és a dolgozat célkitűzése

Carlo  Gozzi  Színházi  meséi  különleges  helyet  foglalnak  el  a  XVIII.  század

színháztörténetében. A Színházi mesékben Gozzi a mesei hagyományt ötvözte a commedia

dell'artéval: a cselekmény kiindulópontja mindig egy olasz vagy keleti, az Ezeregyéjszaka

meséiből vett mese; a szereplők között pedig megjelennek a commedia dell'arte maszkos

alakjai. A történet  keleti országokban, Kínában vagy Perzsiában, illetve mesebeli, kitalált

királyságokban  játszódik,  a  cselekményt  pedig  különböző  csodák,  átváltozások,

varázslatok  kísérik:  az  emberek  állatokká  és  szobrokká  változnak  át,  a  tárgyak  életre

kelnek, az állatok beszélnek, a szörnyek alakot váltanak. Ez a sajátos, újszerű dramaturgia

– amely messze állt a felvilágosult ízléstől és a kortárs Carlo Goldoni realista ambícióitól –

számtalan  kérdést  vet  fel.  Mennyiben  befolyásolta  a  mesei  cselekmény  a  darabok

dramaturgiáját?  Milyen  dramaturgiai  változtatásokat  hajtott  végre  Gozzi  a  commedia

dell'arte  szereplőin  az  új  környezetben?  Milyen  színházi  látvány  társul  a  mesei

környezethez  és  történethez?  Milyen  színpadtechnikai  eszközökre  volt  szükség  a

varázslatok, mesei elemek színpadi megjelenítéséhez?

Disszertációm kiindulópontja az a feltevés, hogy Carlo Gozzi ugyanúgy megújította

a  commedia  dell'arte-színjátszást,  mint  Carlo  Goldoni,  csak  teljesen  más  irányban.  A

Színházi mesék nem csupán visszatérést jelentenek a commedia dell'artéhoz, nem csupán a

Settecentóban  divatos  egzotikus  stílus  színpadi  megtestesülései,  és  főleg  nem  csak  a

Goldonival és Chiarival folytatott színházi vita eszközei. Gozzi a mesekomédiáiban olyan

dramaturgiai  újításokat  alkalmaz,  hogy  kijelenthetjük:  új  műfajt  teremtett. A  Színházi

mesék a népmesék, a commedia dell'arte, a tragédia eredeti keverékét alkotják, ötvözve

mindezt  a  paródia  elemeivel.  Gozzi  valóban  megőrizte  a  commedia  dell'arte  egyes

sajátosságait:  a  maszkokat,  az  improvizációt,  helyenként  a  kanavász  formában  írott

szöveget és a lazzókat, de mindennek fontos dramaturgiai szerepe van a darabokban. A

Színházi mesék nem a commedia dell'arte struktúrájára épülnek, hanem saját dramaturgiai

szerkezetük van, amelyet csak kiegészítenek a maszkok és az improvizáció. 

A sajátos dramaturgiához különleges,  keleti  jelmezeken és egzotikus  díszleteken

alapuló  színpadi  látvány  társul.  A  mesei  cselekmény,  a  tér-  és  időbeli  ugrások,  a

varázslatok és az átváltozások megjelenítéséhez a barokk színpadtechnika eszközeire volt
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szükség, amelyek lehetővé tették a szereplők égbe emelkedését vagy föld alá süllyedését,

az állatok és emberek átváltozását, a szörnyek és óriások ábrázolását. Dolgozatomban arra

keresem a választ, hogy hogyan jelenítették meg a színpadon a mesei elemeket, milyen

színpadtechnikai  gépeket  használtak  a  varázslatok  ábrázolásához,  milyen  színpadi

trükkökkel oldották meg a szereplők átváltozását. Ennek kutatásához a fő célkitűzés egy

olyan összefoglaló táblázat elkészítése volt, amely a tíz  Színházi mese csodás elemeihez

tartozó  szerzői  utasításokat  hasonlítja  össze  a  nyomtatott  kiadásban  és  a  kéziratok

fennmaradt változataiban.

A  XX.  század  Gozzi-kritikája  főképp  a  Goldonival  folytatott  színházi  vitára

helyezte a hangsúlyt, kettejük vetélkedésére és ennek hatására Velence színházi életében. A

kritika sokáig csak azt a szempontot hangsúlyozta, mely szerint Goldoni volt a commedia

dell'arte  megújítója,  a  reformer,  aki  a  polgári-prózai  színház  felé  közelítette  az  olasz

komédiahagyományt,  felfrissítve  a  karaktereket  a  való  életből  vett  mintákkal;  ezzel

szemben Gozzi  a  konzervatív-arisztokrata  ízlést  képviselte,  és  a  commedia  dell'artéhoz

való visszatérést hirdette. Gozzi az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején került újból

a  kritikai  figyelem  középpontjába.  A Carmelo  Alberti  által  szerkesztett,  Carlo  Gozzi

scrittore  di  teatro  című  1996-os  tanulmánykötet  már  előre  jelezte  a  megnövekedett

érdeklődést  a  szerző  életműve  iránt.  A későbbi,  XXI.  század  eleji  Gozzi-kutatás  már

egészen más irányból, megújult figyelemmel közelíti meg az életművet, főleg a  Színházi

meséket,  a  gazdag  kéziratgyűjtemény  felfedezésének  köszönhetően.  2001-ben  Fabio

Soldini megtalálta Carlo és Gasparo Gozzi rég elveszettnek hitt kéziratait a Gozzi-család

visinalei villájában, melyek a Biblioteca Nazionale Marcianába kerültek. A csaknem 9500

kézirat egy új gyűjteményben, a Fondo Gozziban kapott helyet, és 2004-től kezdve áll a

kutatók  rendelkezésére,  új  irányt  nyitva  a  Gozzi-kutatásban.  A gyűjtemény kéziratai  a

családi  és  gazdasági  feljegyzések,  levelek,  töredékek  mellett  Carlo  színházi  írásait  is

tartalmazza:  a  darabok  előszavait,  korai  változatait,  szövegvariánsokat,  és  eddig

felfedezetlen  színdarabokat.  A  kutatás  új  iránya  elsődlegesen  filológiai  szempontból

vizsgálja  a  Színházi  meséket,  összehasonlítja  a  kéziratokat  az  első  nyomtatott  kiadás

szövegével,  egyúttal  rámutat  a  kéziratok  dramaturgiai  jelentőségére,  hiszen  –  mint  a

kutatások  kimutatták  –  a  kéziratok  szövegkönyvként  szolgáltak  az  előadásokhoz,  így

számos olyan szerzői utasítást tartalmaznak, amelyek nincsenek, vagy csak leegyszerűsített

formában vannak jelen a nyomtatott kiadásban.
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Az elmúlt  évtized  a  Gozzi-kutatás  „reneszánszát”  jelentette,  és  2011-től  kezdve

folyamatosan  jelennek  meg  az  életmű  kritikai  kiadásának  kötetei:  az  Edizione

Nazionaléban eddig a  Commedie in commedia. Le gare teatrali, Le convulsioni, La cena

mal apparecchiata (2011), La donna serpente  (2012), La donna vendicativa (2013), Il re

cervo (2013),  Ragionamento  ingenuo (2014)  és  a  La  Marfisa  bizzarra (2015)  látott

napvilágot. A  Biblioteca  Nazionale  Marciana  2006-ban,  Gozzi  halálának  200.

évfordulójára  nagyszabású  kiállítást  rendezett  Carlo  Gozzi  1720-1806:  Stravaganze

sceniche, letterarie battaglie címmel, és ugyanebben az évben a párizsi Sorbonne-on tartott

konferencia a  Carlo Gozzi entre dramaturgie de l’auteur et dramaturgie de l’acteur: un

carrefour artistique européen címet kapta. A konferencia tanulmánykötete a  Problemi di

critica goldoniana különszámában jelent  meg, és a tanulmányok egy része a  kéziratok

filológiai  kutatásának  legújabb  eredményeit  tartalmazza:  Giulietta  Bazoli  a  Donna

serpente, Javier Gutiérrez Carou a Turandot, Vincenza Perdichizzi és Alberto Beniscelli a

Re  cervo kéziratait  vizsgálja;  Fabio  Soldini  a  korábban  ismeretlen  levelek  kéziratait

tanulmányozza; Marzia Pieri és Anna Scannapieco pedig Gozzi és a színészek viszonyát

helyezi új megvilágításba a kéziratokban található új információk alapján. A 2006-2007-es

kettős  Goldoni-  és  Gozzi-évforduló  tiszteletére  2008-ban  szervezett  nemzetközi

konferencia tanulmánykötete (Parola, musica, scena, lettura. Percorsi nel teatro di Carlo

Goldoni  e  Carlo  Gozzi)  tovább  árnyalja  a  két  szerzőről  alkotott  képet,  színházi

működésüket  nem egymáshoz  képest  és  egymással  szemben,  hanem a  XVIII.  századi

itáliai és európai kontextusban értelmezve.

A 2006-os bicentenáriumhoz kapcsolódik Javier Gutiérrez Carou Carlo Gozzi. La

vita, le opere, la critica  című  monográfiája. A Színházi meséket Susanne Winter  Realtà

illusoria e illusione vera. Le fiabe teatrali di Carlo Gozzi című 2009-es könyve strukturális

és  dramaturgiai  szempontból  tanulmányozza,  amelyben  a  darabok  belső  szerkezetében

található ellentétekre építi fel az elemzés vezérfonalát. Giulietta Bazoli 2012-ben megjelent

L’orditura e la truppa. Le Fiabe di Carlo Gozzi tra scrittoio e palcoscenico című művében

a  kéziratok  születésétől  a  Színházi  mesék színpadra  állításáig  vezető  folyamatot

rekonstruálja,  kitér  a  társulat  összetételére  és  viszonyaira,  valamint  a  darabok időrendi

elhelyezkedésére és a datálás problematikájára.

Dolgozatom elkészítéséhez  elsősorban a  velencei  Biblioteca  di  Studi  Teatrali  di

Casa  Goldoni és  a  Biblioteca  Nazionale  Marciana  gyűjteményét  használtam,  különös
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tekintettel  ez  utóbbi  kéziratgyűjteményére,  a  Fondo  Gozzi-ra.  A  két  fent  említett

könyvtárban történő kutatást  a Ministero degli  Affari  Esteri  három hónapos ösztöndíja,

valamint a Campus Hungary rövid tanulmányútja tette lehetővé. Hálával tartozom Giulietta

Bazoli,  Anna Scannapieco,  Susanne Winter,  Javier Gutiérrez Carou,  Piermario Vescovo

támogatásáért,  az  értékes  szakmai  eszmecserékért,  a  konferenciákra  való  meghívásért,

valamint  a  számomra  felbecsülhetetlen  értékű  ajándék  Gozzi-szakirodalomért,  amivel

elláttak velencei tartózkodásom alatt. Ezúton mondok köszönetet első témavezetőmnek, a

néhai  dr.  Takács  Józsefnek  szakmai  tanácsaiért.  Rendkívül  hálás  vagyok  dr.  Bagossi

Editnek és dr. Fried Ilonának a disszertációval kapcsolatos észrevételeikért. A legnagyobb

köszönet  témavezetőmet,  dr.  Török Tamarát  illeti,  aki  elindított  és  végigkísért  az  idáig

vezető úton; az ő szakmai és személyes segítsége nélkül mindez nem jöhetett volna létre.

A disszertáció felépítése és a kutatás módszere

A disszertáció három fejezetre tagolódik. Az első fejezet a XVIII. századi Velence

színházi  viszonyait  vizsgálja,  a  San  Samuele,  a  Sant'Angelo  és  a  San  Luca  színház

építészetét,  színpadi  gépezeteit,  díszleteit  állítva  a  középpontba,  ahol  lehetséges,  képi

forrásokkal és korabeli feljegyzésekkel támasztva alá az elemzést. A velencei színházak

történetéhez alapvető összefoglaló mű az  I  teatri  del  Veneto  című monográfia  első két

kötete  és  Nicola  Mangini  I  teatri  di  Venezia  című  munkája.  A XVII-XVIII.  századi

színháztechnika  és  szcenika  kutatásában  Elena  Povoledo  munkái  jelentettek  nagy

segítséget: a La scenografia architettonica del Settecento a Venezia című cikke, valamint a

Storia di Venezia monográfiához írt  Scenografia  fejezete. Maria Teresa Muraro  Scena e

messinscena. Scritti teatrali 1960-1998  című tanulmánykötete főként a színpadtechnikai

fogalmakban  nyújt  eligazítást.  Két  kiállítási  katalógus  is  fontos  forrásként  szolgált  a

korabeli szcenika kutatásában: az 1971-ben megjelent  I teatri pubblici di Venezia: secoli

XVII-XVIII.  és  az  1975-ös  Illusione  e  pratica  teatrale.  Proposte  per  una lettura  dello

spazio scenico dagli Intermedi fiorentini all'Opera comica veneziana.  A katalógusokban

található tanulmányok,  bevezetők,  valamint  a gazdag képanyag részletes  leírást  nyújt  a

korszak színpadi festészetének és gépezeteinek kutatásához. 

A  dolgozat  második  fejezete  Gozzi  commedia  dell'arte-reformját  tárgyalja  a

cselekmény,  a  szereplők  és  a  nyelvezet  szempontjából.  A  szereplőkön  belül  külön

részletességgel  vizsgálom a  commedia  dell'arte  maszkjainak  dramaturgiai  változásait  a

Színházi  mesékben.  A kutatás kiindulópontja  elsősorban a  tíz  Színházi  mese  szövege,  a
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szereplők  nyelvezetét  és  karakterük  sajátosságait  állítva  az  elemzés  középpontjába.  A

dramaturgiai újítások elemzéséhez elsősorban Susanne Winter Realtà illusoria e illusione

vera. Le fiabe teatrali di Carlo Gozzi  című munkája volt segítségemre, mely részletesen

taglalja  a  Színházi  mesék struktúráját  és  dramaturgiáját.  A commedia  dell'arte-maszkok

dramaturgiai  változásaihoz  jó  összefoglalást  nyújt  Arnaldo  Momo La  carriera  delle

maschere nel  teatro  di  Goldoni,  Chiari,  Gozzi,  valamint  Franco  Vazzoler  cikke:  Un

napoletano a Venezia: Antonio Fiorilli (Tartaglia) fra Sacchi e Gozzi. 

A harmadik  fejezet  a  színházi  látványra  helyezi  a  hangsúlyt.  A  bevezetőben

általánosan tárgyalom a jelmezeket,  a díszletezést  és a színpadtechnikai  sajátosságokat,

majd  pedig  a  tíz  Színházi  mese részletes  elemzésével  folytatódik  a  fejezet,  a  mesei

sajátosságok színpadi megjelenítését állítva a középpontba. Ezek vizsgálatához a szerzői

utasításokat  használtam fel  elsődleges  forrásként,  a  kéziratokat  és  a  nyomtatott  kiadást

véve  alapul.  Mivel  a  kéziratok  rendezői  példányként  szolgáltak  a  darabok  színpadra

állításához,  a  legtöbb  esetben  bővebb  és  részletesebb  utasításokat  tartalmaznak  a

nyomtatott  kiadásnál.  A  fő  forrás  a  Biblioteca  Nazionale  Marciana  Fondo  Gozzi

kéziratainak gyűjteménye volt, illetve a  Színházi mesék első, 1772-es kiadása. A kutatás

módszere  ehhez  a  fejezethez  egy  táblázat  készítése  volt,  mely  a  mesei  sajátosságok

megjelenítése szempontjából hasonlítja össze a kéziratos források és a nyomtatott kiadás

szerzői utasításait. A táblázat a függelékben kapott helyet. A kapott eredmények alapján azt

vizsgálom, hogy milyen eszközökkel oldotta meg a társulat a mesei elemek színrevitelét:

az átváltozásokat, a varázslatokat, az állatok és szobrok megjelenítését. 

A kutatás eredményei

Gozzi  dramaturgiai  újításait  három  szempontból  vizsgáltam:  a  cselekmény,  a

szereplők és a nyelvezet szempontjából. A cselekmény ellentmond mindenfajta logikának:

gyakoriak a tér- és időbeli ugrások, valószerűtlen események követik egymást, az emberek

állatokká  változnak,  a  szobrok  és  a  tárgyak  beszélnek.  A történet  fő  szála  a  csodás

eseményekkel  teli  mese,  melynek  hősei  királyok,  hercegek,  tündérek  és  varázslók,  és

általában  a  főhős  küzdelmét  beszéli  el  a  földöntúli  hatalmak  ellen.  A  kiindulópont

leggyakrabban  egy  prófécia  vagy  egy  átok,  amely  próbára  teszi  a  főszereplőt,  vagy

megakadályozza,  hogy  a  szerelmesek  egymáséi  legyenek.  E  cselekményszál  patetikus

hangvétele,  tragikus  történései,  hősies  tettei  a  melodráma  műfaji  jellemzőit  hordozzák

magukban. A varázslatok, a mágia, az emberek állatokká vagy szobrokká változása teljesen
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természetesnek hat a mesei környezetben. Ebbe a közegbe illeszti be Gozzi a commedia

dell'arte maszkjait, melyek a hétköznapi valóságot képviselik a csodák világában. Gyakorta

tesznek utalásokat a korabeli velencei környezetre, helyeket, személyeket idéznek, ezáltal

„kikacsintanak” a közönségre. A gyakori jelenetváltásokban folyamatosan váltakoznak a

mesei szereplők komoly jelenetei,  versben kifejezett patetikus monológjaik; és a pergő,

lazzókkal tarkított és improvizált commedia dell'arte-jelenetek. Ez a kettősség – tragédia és

komédia,  illúzió és  valóság,  mesebeli  királyság és  Velence – az összes  Színházi  mesét

végigkíséri, egyedülálló belső struktúrát adva nekik. Gozzi legfőbb újítása az, hogy mesei,

egzotikus környezetbe helyezte a commedia dell'arte szereplőit,  integrálta őket az általa

teremtett  új  világba.  Míg  Goldoni  a  hétköznapi  valóságból  merített  példát  a  szereplői

karakterének megalkotásához és színházának legfőbb ihletője a „világ” volt; addig Gozzi a

valószerűtlent vitte színpadra és ebből alkotta meg saját színházi világát. 

A Színházi mesék szereplői két, markánsan elkülönülő csoportot alkotnak, és a két

csoport különbsége mind a nyelvezetükben, mind a jellemvonásaikban megmutatkozik. A

magasrendű szereplők a mesei világhoz kapcsolódnak: királyok és királynők, hercegek és

hercegnők,  valamint  varázslók,  szörnyek,  tündérek,  boszorkányok.  Ezzel  szemben  az

alacsonyabb  rendű  szereplők  a  commedia  dell'arte  maszkjai:  Truffaldino,  Brighella,

Pantalone,  Tartaglia  és  Smeraldina.  A  commedia  dell'arte-szereplők  új,  a  mesei

környezetnek  megfelelő  foglalkozást  kapnak,  bár  azonos  körön  belül  mozognak:

Truffaldino és Brighella továbbra is szolga marad, Truffaldino például a király vadásza,

madarásza, Brighella hordár, kapitány vagy őr. Pantalone és Tartaglia magasabb pozícióban

áll Truffaldinónál és Brighellánál, így ők alkotják a „közepes rendű” szereplők csoportját –

szerepük szerint  miniszterek vagy királyi  tanácsosok. Gozzi – Goldonihoz hasonlóan –

szintén  átalakította,  finomította  a  commedia  dell'arte  maszkjait.  Árnyalta  a

személyiségüket,  kidolgozta  a  történetüket,  személyes  múltat  adott  nekik,  saját

konfliktusuk van a történetben.  Az improvizáció csak a maszkoknál, ezen belül is csak

Truffaldino és Brighella jeleneteiben jelenik meg. Bár ezeknek a jeleneteknek a szövege

kanavász formában íródott, sokkal kidolgozottabb a commedia dell'artéhoz képest.  Gozzi

többféle  nyelvi  szintet  helyez  egymás mellé  a  darabokban:  a  kifinomult,  pátosszal  teli,

tizenegy szótagos verssorokban megfogalmazott irodalmi olasz nyelvet; a köznapi nyelv

prózáját és a dialektust. A mesei szereplők versben beszélnek, a közepes rendű maszkok

prózában,  Pantalone  velencei  dialektusban,  Truffaldino  és  Brighella  bergamói

dialektusban. A szereplők két csoportja eltérő módon viselkedik a mesei környezetben: a

varázslatok,  az  átváltozások,  a  csodás  megjelenések  természetesek  a  mesei  szereplők
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számára, míg a maszkos szereplők kívülről szemlélik a mesebeli eseményeket és prózai,

hétköznapi módon – megdöbbenéssel, félelemmel, hitetlenkedéssel – reagálnak rájuk.

A disszertáció harmadik fejezetében arra  keresem a választ,  hogy milyen mesei

elemek  alkotják  a  Színházi  meséket,  és  ezek  színpadi  megjelenítéséhez  milyen

színpadtechnikai eszközökre volt szükség. A csodás elemek több csoportra oszthatók: ide

tartoznak  a  mesei  szereplők  –  a  beszélő  szobrok  és  állatok,  a  varázslatok  és  az

átváltozások, valamint az ezeket kísérő csodás jelenések. Mindezek együttese különleges

színpadi látványt alkot, amely távol állt mind a commedia dell'arte, mint a Goldoni-féle

komédiák  színpadi  látványától.  A Színházi  mesék színpadi  látványát  keleti  kosztümök,

egzotikus  díszlet,  valamint  a  barokk  operák  gyakori  színváltásai  és  bonyolult

színpadgépészeti eszközei alkotják. A Színházi mesék szerkezeti sajátosságai a színházi tér

kezelésében  is  megmutatkoznak.  A dramaturgiai  csúcspont  az  egyes  felvonások  végén

található, ekkor történnek a varázslatok és az átváltozások, amelyet színváltások, valamint

speciális  színpadi  hang-  és  fényhatások  –  villámlás,  földrengés,  mennydörgés  vagy  a

színpad hirtelen elsötétülése – készítenek elő. 

 A dolgozat  első  fejezetében  található  színháztörténeti  bevezető  hátteret  nyújt  a

mesei elemek színpadtechnikai megjelenítésének elemzéséhez. A három velencei színház,

a Teatro San Samuele,  a Teatro Sant'Angelo és a Teatro San Luca történetén keresztül

vizsgálom,  hogy  milyen  színházgépészeti  felszerelésekkel  rendelkeztek  az  egyes

színházak,  és  ezek  hogyan  tették  lehetővé  Gozzi  darabjainak  látványos,  nagyszabású

színrevitelét. A színházak történetében leginkább a színpadi építészetre és a gépezetekre,

valamint a szcenikára koncentrálok,  mivel ezek az aspektusok kapcsolódnak a  Színházi

mesék színpadra állításához.

Gozzi egész színházi működése alatt Antonio Sacchi társulatával dolgozott együtt,

akik  a  commedia  dell'arte-színjátszás  leghíresebb  képviselői  között  voltak  a  XVIII.

században.  Közös  céljuk  volt  a  commedia  dell'arte-hagyomány visszaállítása,  és  ehhez

mindketten méltó partnerre találtak a másikban – Gozzi egy olyan társulatra, amely mesteri

szinten űzte a commedia dell'arte-színjátszást, a társulatvezető Antonio Sacchi pedig egy

olyan szerzőre, aki teret hagyott az improvizációnak és a darabok írásánál figyelembe vette

a színészek képességeit, a társulat összetételét. 

A csodás elemekre vonatkozó szerzői utasítások alapján azt a következtetést lehet

levonni, hogy a társulat változatos színpadtechnikai eszközökkel oldotta meg a varázslatok

megjelenítését.  Az  állatok,  szobrok  és  óriások  ábrázolásához,  valamint  az  emberek
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állatokká  változásához  leggyakrabban  a  jelmezek  és  a  díszlet  jelentettek  segítséget.  A

társulat összetétele is szerepet játszott az átváltozások színrevitelében: Agostino és Antonio

Fiorilli,  apa  és  fia  a  külső  hasonlóságnak  köszönhetően  könnyedén  tudták  ugyanazt  a

szereplőt, Tartagliát alakítani. Az átváltozások ábrázolásának egyik fő eszköze a színészi

játék volt, a szerzői utasítás minden esetben hangsúlyozza, hogy a nézők nem ismerhetik

fel,  hogy a jelmez mögött  egy másik szereplő rejtőzik,  a színészeknek gesztusokkal és

hanggal kellett utánozniuk az alakított szereplőt. A csodás hatás csak akkor érvényesült, ha

a közönség elhitte, hogy a jelmez az adott szereplőt ábrázolja, így a hirtelen átváltozás

valóban varázslat hatását keltette.

A kéziratok és a  nyomtatott  kiadás szerzői  utasításainak összehasonlítása azt  az

eredményt  hozta,  hogy mivel a  kéziratok szövegkönyvként  szolgáltak az előadásokhoz,

részletesebb és bővebb leírásokat tartalmaznak az átváltozásokat,  bonyolultabb színpadi

mozgásokat,  jelmezcseréket  illetően.  A nyomtatott  kiadásban  Gozzi  leegyszerűsítette  a

szerzői utasításokat, hiszen a kötetek széles közönségnek szóltak, nem csak a társulatnak,

mint a szövegkönyvek; így feleslegesek lettek volna a hosszú leírások. A kéziratok ezért

számos adalékkal szolgálnak a csodás elemek megjelenítése tekintetében – Agostino és

Antonio Fiorilli közreműködése az átváltozásban, Jennaro harca a sárkánnyal A holló című

mesében,  a  díszletek részletes leírása,  vagy a színészi  játékra vonatkozó megjegyzések

csak a kéziratokban találhatóak meg. 

Gozzi  elméleti  írásaiban és  emlékirataiban a  felvilágosodás  eszméi  ellen  foglalt

állást,  ellenzett  minden újítást,  és a konzervatív értékek védelmezőjének tartotta magát.

Színházi  programja  a  commedia  dell'arte-színjátszás  megőrzése  és  visszaállítása  volt  –

álláspontja szerint a színház legfőbb feladata a szórakoztatás, a nevettetés, és erre a célra a

commedia  dell'artét  tekintette  a  legmegfelelőbb  eszköznek.  Színházi  meséi  mégis  a

commedia  dell'arte  reformját  jelentik,  dramaturgiai  újításaival  és  a  maszkos  szereplők

mesei  környezetbe helyezésével  új  műfajt  teremtett.   A mesei elemek színrevitelében a

barokk  színpadtechnikához  tért  vissza:  az  illúziókeltéshez  és  az  egzotikus  mesei  világ

ábrázolásához a nagyszabású színpadi gépezetek szolgáltak eszközként. 
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