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ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η Commedia dell� arte είναι ένα είδος 
κωµωδίας που παιζόταν από επαγγελµατίες 
ηθοποιούς και άνθισε στην Ιταλία το 16ο 
αιώνα.  
 
Εκείνη την εποχή λίγοι άνθρωποι ήξεραν 
γράµµατα. Οι ηθοποιοί ήταν από αυτούς 
τους λίγους και το γεγονός αυτό τους 
βοηθούσε να µελετούν και να 
αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα, την 
οποία µετά παρουσίαζαν στο λαϊκό κοινό µε 
τους αυτοσχεδιασµούς τους. Η υπόθεση του 
κάθε έργου στηριζόταν στον οµαδικό 
αυτοσχεδιασµό, ενώ οι χαρακτήρες και ο 
τρόπος που κινούνταν πάνω στη σκηνή ήταν 
στιλιζαρισµένος. Βασικό συστατικό ήταν η 
µάσκα, ένα µέσο δηλαδή να πει κανείς µια 
κρυµµένη αλήθεια µε κωµικό τρόπο.  
 
Η απλότητα της υπόθεσης, οι στιλιζαρισµένοι 
τύποι που ανακλούν τους βασικούς 
χαρακτήρες της τότε κοινωνίας καθώς και η 
χρήση της µάσκας βοηθούσαν να περάσουν 
στο πλατύ κοινό µηνύµατα και αλήθειες που 
καταγγέλλουν το κοινωνικό κατεστηµένο της 
εποχής..   
 
Στην πορεία, αρκετοί θίασοι επισκέπτονταν 
αυλές ευγενών σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης, όπως Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία 
κλπ, όπου τύγχαναν καλής υποδοχής και, 
κάποιες φορές, πλούτιζαν. Με τον πλούτο, 
όµως, άρχισε η παρακµή. Τα σενάρια έχασαν 
το σατιρικό τους χαρακτήρα και έγιναν πολύ 
ανόητα. 
 
 Έτσι, το 18ο αιώνα επέρχεται ο εκφυλισµός 
της Commedia. Το έργο του Goldoni κινείται 
µεν στο πλαίσιο της Commedia, αλλά 
περιορίζεται το αυτοσχεδιαστικό στοιχείο και 
οι τύποι µεταµορφώνονται σε 
εξατοµικευµένους χαρακτήρες.  
 
Όπως διαπιστώνει ο Werner Muller «οι τύποι 
της Commedia είναι διαχρονικοί, πράγµα 
που µε κάνει να υποθέσω ότι ο Arlecchino, η 
Colombina, ο Pantalone και ο Dottore είναι 
και σήµερα πρόσωπα υπαρκτά! πρέπει µόνο 
να τους προσφέρουµε την ευκαιρία να 
ξαναβρούν τη θέση τους στη ζωή». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
 
ΑRLECCHINO: Έξυπνος, πονηρός, σε 
εγρήγορση, µε γατίσιες κινήσεις, 
υπερκινητικός, µε ψιλή φωνή, 
απατεωνίσκος, που καµιά φορά κάνει 
ανοησίες. Συχνά έρχεται σε δύσκολη θέση. 
Φορά πολύχρωµα ρούχα και γατίσια µάσκα. 
 
BALANZONE/DOTTORE: Γιατρός. Θέλει να 
δείχνει κουλτουριάρης. Γιατρός της 
συµφοράς. Κρατάει βιβλίο µε λατινικά, για 
να επιδειχθεί. ∆εν τα καταλαβαίνει. Βάζει 
λατινικά στις κουβέντες του. Καλόκαρδος  
χαρακτήρας. Φορά µικρή µάσκα. Έχει µύτη 
σαν πατάτα. Είναι χονδρός, ψηλός, µε  
µεγάλο καπέλο και µανδύα, που τον 
στριφογυρίζει. Η κίνηση δίνεται από την 
κοιλιά του. Πολύ βαριά φωνή. 
 
PANTALONE: Pater familias. Τσιγκούνης. 
Παρουσιαζόταν ως γυναικάς. Η µάσκα του 
είναι σα µεγάλο, κουρασµένο, σοφό, βαρύ 
πουλί. Φοράει καπέλο σα σκουφί, κόκκινη 
παντελόνα, µαύρη µπλούζα, µεγάλο 
πορτοφόλι. Έµπορος. Έχει βαριά φωνή και 
όταν ταράζεται, τραυλίζει. Προχωρά µε τα 
χέρια πίσω. Κάνει µικρές κινήσεις. 
 
BRIGHELLA: Υπηρέτης. Το µόνο που κάνει 
καλά, είναι να σερβίρει. Μεταφέρει 
µηνύµατα και χρησιµοποιείται σκηνικά, για 
να συνδέει τις υποθέσεις. Ήρεµη κίνηση, 
µετρηµένη. Λίγο καµπουριαστός, λίγο 
µαζεµένος. Μεσαία φωνή. Ρυθµός σταθερός. 
Άσπρο παντελόνι και πουκάµισο µε πράσινες 
ρίγες, καπέλο σα µάγειρα, πετσέτα στο χέρι. 
Πλατιά µάσκα µε ρυτίδες.  
 
COLOMBINA: κεφάτο, προσγειωµένο άτοµο. 
Υπηρέτρια ή καµαριέρα της κυράς του 
Pantalone. Βοηθά τους ερωτευµένους αλλά 
δεν παραβλέπει τα δικά της συµφέροντα. 
Ενσαρκώνει έναν απλό ερωτισµό και γίνεται 
στόχος όλων των ερωτιάρηδων. Είναι πάντα 
σε εγρήγορση. Κάνει αργές κινήσεις και 
υπερβολικές. Τεντωµένο το πάνω µέρος του 
σώµατος και το σαγόνι ψηλά (χωρίς µάσκα). 
 
CAPITANO: Επαγγελµατίας ήρωας. Φορά 
ρούχα εξουσίας. Θα µπορούσε να είναι 
οποιοσδήποτε αρχηγός των µισθοφόρων. 
Συνδυάζει την υπεροψία, την πλεονεξία, τη 
γενναιότητα και την αγριότητα. Μιλά µε 
κοµπασµό για τα «κατορθώµατά» του. Στην 
πραγµατικότητα είναι δειλός. Κινείται µε 
φουσκωµένο στήθος προς τα έξω, µε 
ποµπώδεις χειρονοµίες, µε βάδισµα 
παγωνιού. Η µάσκα του, όταν φορά, έχει 
µεγάλη µύτη και στριφτό µουστάκι.  


