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Takács Ágnes

A  T I TOKZATOS  PULC INEL LA

Pulcinella karaktere az egész világon ismert, alak-
másai, a hozzá nagyon hasonló szerepkörben fel-
tűnő figurák (Polichinelle, Punch, Petruska vagy Vitéz
László) Európa bábjátékának szerves részét alkotják.
A nápolyiak városuk hőseként tisztelik, és oly imá-
dattal fordulnak hozzá, mint a színházcsináló
Eduardo de Filippóhoz1, a színész Totóhoz2 és
Massimo Troisihoz3, vagy éppen a januárban
elhunyt énekes Pino Danieléhez4. Mindannyian
Nápolyt képviselik, hiszen a déli, sokszor alulértékelt
életet reprezentálják színpadjaikon. A nápolyiak
Pulcinellán keresztül magyarázzák a világot, tanítják
gyermekeiket, melyet – a bábelőadások mellett –
maga a nápolyi nyelv is bizonyít. Többek között
olyan közmondások, szólások kapcsolódnak
a karakterhez, mint „A fatica è Pulecenella: faate!”5,
magyarul Pulcinella munkája a cselekvés, azaz leg-
könnyebb másokkal elvégeztetni a feladatot, ahe-
lyett, hogy magunk tennénk. Ha pedig a nápolyiak
valakit Pulcinella országába küldenek („Manna ’uno
a o’ paese ’e Pulecenella”)6, az semmi jóra nem
számíthat. A nápolyi mindennapok és az európai
bábjáték hőse azonban kérdések sorát hordozza
magában. Miért olyan összetett a személyisége?
Honnan a többi típusfigurától megkülönböztető
fehér ruha és fekete félmaszk? Mikor és hogyan

jött létre a karakter? Kesztyűsbábként, marionettként
vagy commedia dell’arte szereplőként született?
Már a szólásvilág e fentebb idézett két példája is
némileg rávilágít Pulcinella jellemére, dinamikus,
cselekvő jelenlétére a bábjátékban, illetve agresszi-
ójára. Ryan Howard az erőszakot főként a hatósá-
gok ellen látja kibontakozni. „Jól ismert a hajlandó-
sága arra, hogy sértődöttségből válogatás nélkül
összeverjen vagy megöljön a hatósághoz tartozó
egyéneket, mely jelenetekben kiaknázhatók a kesz-
tyűsbáb-technika előnyei a botozásban és a harcban
általában.”7 Pulcinella a nép hőse, aki lázad az elnyo-
mó hatóság igazságtalansága ellen, elégedetlensége
gyakran pergő ritmusú verekedős jeleneteket ered-
ményez, amelyekben a bábmozgatás virtuozitása
is megmutatkozhat. Az agresszió mindazonáltal nem
zárja ki a gyengéd érzelmeket, az elesettek védel-
mezését. Gyakran épp az oltalmazás ad motivációt
Pulcinella pofonjainak. Igazságának azonban nem-
csak nyers erejével szerez érvényt, hanem olykor
agyafúrtságával is, ahogy ezt Giovanni Fagiouli
is kiemeli. „Pulcinella az, aki intrikával és csalással
mindenki eszén túljár, majd a játék végére ő adja
a legtöbb pofont”8. Pietro Cocculuto Ferrigni (álne-
vén Yorick) bábtörténeti tanulmányában felhívja
a figyelmet a karakter ellentmondásosságára:
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1 1900–1984, színész, rendező, komédiaíró (pl. Natale in casa Cupiello), színházigazgató (Teatro San Ferdinando). 
2 Született Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, rövidebben

Antonio De Curtis, 1898–1964. Komikus színész, dramaturg.
3 1953–1994, színész, rendező. Posztumusz Oscar-díjas a Neruda postása című filmben nyújtott alakításáért.
4 1955–2015, dalszerző és énekes. Százezres tömeg búcsúztatja a Piazza Plebescitón, Napule é… kezdetű dalát énekelve.
5 A standard olasz nyelvben: Il lavoro di Pulcinella: fate.
6 A standard olasz nyelvben: Mandare uno al paese di Pulcinella.
7 Ryan Howard: Puppets and the Commedia dell’Arte in the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries. In: James

Fescher (szerk.): The Puppetry Yearbook. The Edwin Mellen Press, 1955. 21. (Ford.: T.Á.)
8 Ryan Howard: Puppets and the Commedia dell’Arte in the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries In: James

Fescher (szerk.): The Puppetry Yearbook. The Edwin Mellen Press, 1955. 16. (Ford.: T.Á.)
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„a körülményektől függően furfangos vagy bolond,
higgadt, ugyanakkor falánk, fecsegő és szűkszavú,
szélesen gesztikulál, vidám, szarkasztikus, szatirikus
és éppen az  elvárt módon becsületsértő”9.
Benedetto Croce az ellentmondásos jellemet
Ferrignitől eltérő módon közelíti meg, hiszen külön-
böző személyiségjegyek Pulcinella név alá sorolt
gyűjteményeként („collezione di personaggi”) értel-
mezi. Croce azonban nemcsak az inkoherens jellem
miatt látja definiálhatatlannak a típusfigurát, hanem
hétköznapisága, magától értetődő mindennapi
jelenléte is akadályt jelent meghatározásában.10

A Pulcinella nevű tulajdonsággyűjtemény lehet –
többek között – a kulcsa a töretlen népszerűségnek,
hiszen maga a karakter is (vélhetően a 16. szá-
zadtól) mintegy szcenárióként szolgálhatott a bábo-
sok és a komédiások körében. Az ellentmondásos
személyiség az aktuális közönség igényeihez köny-
nyedén igazítható volt; ha a helyzet úgy kívánta,
Pulcinella az érzékenyebb oldalát mutatta, de más-
kor vagy másutt könyörtelen bosszúállóként is fel-
léphetett.
Pulcinella színes, változtatható egyéniségéhez jól
felismerhető, ugyanakkor átlagos külső társul. Fején
fehér csúcsos sapka, arcán az azt félig eltakaró
fekete álarc, amely hangsúlyozza horgas orrát, tes-
tén fehér, bő vászonruha. E külső jegyek akár
a karakter származásáról is árulkodhatnak, ám ezzel
újabb bizonytalansághoz érkeztünk.
A hagyományos öltözet kérdése ugyanis erősen
összefügg Pulcinella eredetének valójában igencsak
körvonalazatlan voltával. Részint a görbe orrot fel-
nagyító fekete maszk vezeti a 18-19. század gon-
dolkodóit az atellanai komédiához és Pulcinella
antik származásához. Michele Scherillo tanulmá-
nyában gúnyosan kritizálja az ősi eredetet érdem-
leges bizonyíték hiányában is elfogadó szerzőket.
Riccobonira, Focoronira és Flogelre, mint Pulcinellát
az antik mimus és Macco, az atellanai bohóckarakter

egyenes ágú leszármazottjaként számon tartó szer-
zőkre hivatkozik. A. Franceso Gori, Tommaso
Semmola és Carlo Tito Dalbono pedig különböző
tárgyakban (lógó orrú bronz szoborban, agyag-
maszkban, herculaneumi és pompeii oszlopok
komikus figurájában) vélik felfedezni az antik eredet
bizonyítékát. Scherillo azonban nemcsak a tény-
szerű bizonyítékokat hiányolja, hanem arra is figyel-
meztet, hogy Pulcinella külsőleg meglehetősen
egyszerű típusfigura, így nem nehéz hozzá hasonlót
találni.11 Macco és Pulcinella karakterének hason-
lóságát Scherillo a népi hagyományok átöröklődé-
sével magyarázza. „Pulcinella és az atellanai karak-
ter közötti kapcsolatot – bár elfogadható történeti
jellegű bizonyíték nincs – az etnográfia irányából
megközelítve valószínűbb eredményre jutunk.
Az antik komédia szelleme kihalása után is tovább -
élt, figurái a nép emlékezetében mélyen gyöke-
reztek, és megőrizték önmagukat modern formá-
ban.”12 Feltételezhetően tehát egy bohóc-jellegű
karakterre mindig szüksége volt Itália déli lakossá-
gának, így a nép emlékezetében továbbélő Macco
megalapozhatta Pulcinella elterjedését.
Azt, hogy Pulcinella nem lehet egyenes ágú leszár-
mazottja az antik Maccónak, Walcz Amarylisz olasz
nyelvű szakszövegekre támaszkodó tanulmánya is
bizonyíthatja. Walcz az itáliai vásári bábjáték figuráit
mutatja be részletesen, külön figyelmet szentelve
a falusi életből vett szereplőknek. A leírásban Macco
– bármennyire is hasonlít paraszti származásával
és görbe orrával Pulcinellára – a 16. században
önállóan létezett bábkarakterként is megjelenik.
„Az esetlen, dorbézoló, torkos Maccón, aránytalanul
nagy elálló fülével, ritka fogsorával és bárgyú tekin-
tetével szintén gyakorta nevetett a közönség, hiszen
hatalmas, horgas orra miatt szegényt bizony sokszor
elnáspángolták.”13 Bár Pulcinella is rendkívül szóra-
koztató jelenség és összetett jellem, az az egy biz-
tonsággal kijelenthető róla, hogy a verekedésben

09 Yorick (P. Ferrigni): History of Puppets. Puppets in Italy. The Mask. VI./1. 1913, July. 23. (Ford.: T.Á.)
10 Benedetto Croce: Pulcinella e il personaggio del napoletano in commedia, Roma, 1899, 1.
11 Michele Scherillo: The Genealogy of Pulcinella. The Mask. III./1-2. 1910, July.
12 Michele Scherillo: The Genealogy of Pulcinella. The Mask. III./1-2. 1910, July. 26. (Ford.: T.Á.)
13 Walcz Amarylisz: A vásári bábjáték Itáliában. Art Limes 2006/2-3. 58.
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nem marad alul. Mindebből következik, hogy cél-
ravezetőbb lenne először a 16. században bábfi-
guraként megjelenő Macco és az antik Macco
közötti kapcsolatot feltérképezni, s aztán vizsgálni
a Macco – Pulcinella viszonyt. Ha az antik Macco
a 16. századi Macco-báb őse, akkor vajon hogyan
köthető ide Pulcinella? Lehetséges, hogy Pulcinella
16. századi népszerűségét nem a nép emlékeze-
tében továbbélő antik Macco alapozta meg, hanem
a bábfiguraként vele párhuzamosan megjelenő
Macco támogatja? Bármennyire is izgalmasak (és
bizonyára továbbfűzhetőek) ezek a kérdések, meg-
válaszolásuk ezen a ponton szétfeszítené e dol-
gozat keretét.
Pulcinella eredetét és külsejének magyarázatát őrzi
több, szinte romantikus legenda is. Az egyik leghí-
resebb szerint Acerra környéki falusiak szüretkor,
némileg ittasan tréfálkoztak, amelyet komédiások
lestek meg, s elkezdték őket utánozni. Az egyik
füstös képű falusit Puccio d’Aniellónak hívták, akinek
ábrázata csökkent értelme, hosszú orra miatt önma-
gában is komikus volt. Komédiások eleinte önma-
guk szórakoztatására utánozták a falusit, majd
rádöbbentek, hogy az eredeti figura színpadra eme-
lése volna a legtréfásabb – ráadásul ez mások
örömére is szolgálna, így felkeresték Aniellót, aki el
is szerződött hozzájuk. Az új bohóccal eddig nem
látott sikert arattak, Puccio d’Aniello nevét ünne-
pelték, s amikor meghalt, akkor ruháját, mozgását
utánozva, félmaszkkal igyekeztek helyettesíteni
a színpadon. Puccio d’Aniello neve a karakterhez
tapadt, majd némileg átalakult Polecenellává.14

Hasonló történet Paolo Cinellié, a színpadra vélet-
lenül kerülő, ám rögtönzött tréfálkozásával igencsak
jól helytálló fiatal szolgálóé is. Szintén ehhez a név-
hez kötődik a szintén acerrai szabó játékos elő-
adása, akit francia komédiások – látván tehetségét

– magukkal visznek Nápolyba. Ez utóbbi két felté-
telezett eredet szerint szintén a névhez rögzült
a karakter, majd a név először Policinellivé, majd
Pulicinellává alakult.15 Az eredettörténet mögött
azonban inkább a komédia típusszereplőjét látjuk
meghúzódni, mintsem bábszínházi karaktert.
Természetesen a báb Pulcinella nevének kialaku-
lására is létezik külön elképzelés, amely az apró
termetből, a fürgeségből és a csipogó hangból
indul ki. A bábjátékos szájában elrejtve egy speciális
síppal, csipogóval (pivetta) képezi a bábfigura hang-
ját, amely – bár olykor szavak felismerhetőek –
nehezen érthető, ezért önmagában is humorforrás
lehet. Pulcinella tehát úgy beszél (csipog), olyan
kicsi és gyors akár egy kiscsirke (pulcino)16.
A Pulcinella név kétirányú etimologikus megközelí-
tése (egy létező színész nevének átalakulása és
a pulcino eredet) nyomán újabb kérdés látszik kiraj-
zolódni, történetesen a bábkarakter – commedia
dell’arte típusszereplő problémája. A 16. században
megjelenő commedia dell’arte és a vásári bábjáték
viszonyában nemigen tehetünk olyan leegyszerű-
sítő kijelentést, mint hogy az előbbi típusfiguráit
később átveszi az utóbbi.17 Feltehetően a vásári
bábjáték és a komédia egymással párhuzamosan
fejlődött, erős kölcsönhatással voltak egymásra,
határaik gyakran elmosódtak, színészeik gyakran
műfajt váltottak. Nem ritka a 16. században, hogy
az ismert komédiások a vásári bábjáték során sajá-
títják el a színészmesterség fortélyait, ahogyan erre
Pietro C. Ferrigni is felhívja a figyelmet. „A 16. század
első felében és az 1550-es évek után a commedia
dell’arte színészei magas elismertségre tettek szert,
majd mindegyikőjük – ahogyan Ruzzante, Cherea
és Calmo – azelőtt, hogy színész lett volna, bábo-
zott. Gyakorlatukban az egyszerű és szerény impro-
vizációk egyre iskolázottabbakká váltak, elsajátították

14 Michele Scherillo: The Genealogy of Pulcinella. The Mask. III./1-2. 1910, July. 28.
15 Carlo Tito Dalbono: Pulcinella e la mascera napoletana. 
16 Ryan Howard: Puppets and the Commedia dell’Arte in the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries In: James

Fescher (szerk.): The Puppetry Yearbook. The Edwin Mellen Press, 1955. 10.
17 Pl. „A commedia dell’arte elterjedésével újjászülettek a vásári bábszínházak is. Az új játékstílus legismertebb típusfigurái,

amelyek koruk társadalmának tipikus képviselőit gúnyolják ki, hamarosan a bábjátékokban is megjelentek.” – Walcz
Amarylisz: A vásári bábjáték Itáliában. Art Limes 2006/2-3. 55.
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a gesztikuláció és a beszéd művészetét, amelyben
később oly kiemelkedővé váltak.”18 Mind a vásári
bábjáték, mind pedig a commedia dell’arte impro-
vizációra épül, így a színészek szerepe mindkét
műfaj fejlődésében meghatározó. A fentebb említett
Ruzzante (eredeti nevén Angelo Beolco) például
az, aki elsőként használja előadásban a félsziget
dialektusainak groteszk sokféleségét19, így – akárha
közvetve is – neki köszönheti Pulcinella, hogy
a nápolyi nyelven szólalhat meg legalábbis a komé-
diaszínpadon. A Pulcinella karakter népszerűsége
és elterjedése szintén kiemelkedő tehetségű szí-
nészekhez köthető: a 17. század elején Silvio
Fiorillónak és Andrea Calcesének.20

Pulcinella karaktere nagyobb sikert ért el kesztyűs-

báb-karakterként, mint commedia dell’arte típusfi-
guraként, s ez a tény a két műfaj közötti különb-
ségre hívja fel a figyelmet. Míg a komédia a társulat
együttműködésére épít, addig a kesztyűsbábjáték
– a megjelenő különböző bábkarakterek ellenére
– egyénileg is kivitelezhető. A klasszikus kesztyűs-
bábjátékban a színpadon egyszerre két bábfigura
jelenhet meg: egy a jobb és egy a bal kézen, amíg
a jobb kéz figurája állandóan színen van, addig
a bal kézen cserélődhetnek a szereplők. Mindennek
dramaturgiai következményeként szükségszerű egy
fő karakter kiemelődése.21 Pulcinella fentebb rész-
letesebben bemutatott hiányos és változtatható,
a többi típusfigurához képest kevésbé körvonalazott
személyisége pedig lehetővé teszi azt, hogy a vásári
bábjátékok főszereplőjévé váljon. 
A változtatható, összetett jellem nemcsak Itáliában,
hanem szerte Európában támogatja Pulcinella nép-
szerűségét. Az olasz bábjátékosok vándorlásainak
következtében a karakter a 17-18. századra már
általánosan elterjedt. Az európai ismertséget és
gyors befogadást azonban nemcsak a könnyen
változtatható karakter, hanem az akkoriban paraván
előtt ülő közvetítő is segítette. A „mediátor” fordította
a párbeszédes jeleneteket a helyi közönségnek,
támogatva ezzel a megértést. Pulcinella valószínűleg
azért is terjedt el könnyen, mert mélyen őrzi az idő-
sebb helyi komikus karakterek tulajdonságait. Punch

18 Yorick (P. Ferrigni): History of Puppets. Puppets in Italy. In. The Mask. V./4. 1913, April. 312. (Ford. T.Á.)
19 Yorick: History of Puppets. Puppets in Italy. The Mask. V./4. 1913, April. 311.
20 Ryan Howard: Puppets and the Commedia dell’Arte in the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries In: James

Fescher (szerk.): The Puppetry Yearbook. The Edwin Mellen Press, 1955.
21 Ryan Howard: Puppets and the Commedia dell’Arte in the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries In: James

Fescher (szerk.): The Puppetry Yearbook. The Edwin Mellen Press, 1955. 15.

A Pulcinella-szobor Nápolyban (Fotó: Takács Ágnes)

Bruno Leone az előadás jelenetében
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és Polichinelle (meg a többiek) a helyi hagyományok
túlélői, akik felvették Pulcinella több tulajdonságát,
majd Pulcinella megjelenése miatt újrakeresztelték
őket. Tagadhatatlan a hasonlóság Európa Pulcinella
karakterei között, de azt kijelenteni egyértelműen,
hogy mindannyian a közös olasz őstől származnak,
nem lehet. Pulcinella franciaországi elterjedését
például valószínűleg Andrea Calcesésének,
Giovanni és Francesco Brioccinak (Jean és François
Briochénak) köszönheti. Később a francia bábjá-
tékban megváltozik a figura: púpot kap a hátára,
sapkája háromágú lesz és kevésbé válik azonosít-
hatóvá vidéki származása. Lehetetlen azonban
a kesztyűsbáb Pulcinella európai útját és nevének
alakulását a 17-18. században feltérképezni, hiszen
írásos források alig maradtak fent, annyi azonban
bizonyos, hogy a 18. század végére Pulcinella
a legelterjedtebb bábkarakter szerte Európában.

A kifinomultabb, precízebb bábmozgatást igénylő
marionettjátékokban szintén feltűnt Pulcinella, ám
itt nem a róla szóló darabok főszereplőjeként,
hanem egészestés előadások komikus karaktere-
ként jelent meg. Európai útja marionettbábként
könnyebben nyomon követhető, mint kesztyűs-
bábként, ám önálló népszerűsége inkább köthető
ez utóbbi technikához.22

Pulcinella karakterét övező legendákat, származá-
sának bizonytalanságát sűríti magába a nápolyi
bábos Bruno Leone komplex, La nascità di
Pulcinella című előadása. A színházi előadás tere
– Patrice Pavis kategóriái alapján – többszintű, így
több szinten is értelmezhető. A teátrális tér, amely
„az épület és felépítése”23 nem hagyományos szín-
házépület, hanem Nápoly Purgatórium nevű siká-
torából utcára nyíló pincéje. A sikátor elején Nápoly
város és a nápolyi civilek összefogásával állított

Az előadás színtere (Fotó: Takács Ágnes)

22 Ryan Howard: Puppets and the Commedia dell’Arte in the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries In: James
Fescher (szerk.): The Puppetry Yearbook. The Edwin Mellen Press, 1955.

23 Patrice Pavis: Előadáselemzés. Fordította: Jákfalvi Magdolna, Budapest, 1996. Balassi Kiadó, 135.
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Pulcinella-szobor fogad, így az előadás mintha
már a karakter tradicionális terében, az utcán kez-
detét venné.
A közönségnek továbbhaladva az utcaszintről egy
ház sötét és nedves gyomrába kell a fából készült
lépcsőkön lejutni. Legkevésbé sem hagyományos
színházépületben, sokkal inkább egy titkos helyen
érezheti magát a néző.
A színpadi tér – „színészek és a technikai személyzet
felvonulási tere”24 – tovább osztott, hiszen nemcsak
a színészek játékának ad helyet, hanem külön a báb-
paravánnak és ezzel a bábjátéknak is. Az előadás
első felében a paraván előtti teret játssza be a három
színész (Bruno Leone – Pulcinella, Selvag gia Filippini
– Angelo, Irene Vecchia – Diavolo). Ez a tér nem
csupán a közönség és a paraván kö zötti közvetítés
helyszíne, hanem az önálló színészi játéké is. Itt ele-
venednek meg Pulcinella születésének korábban
részletesebben ismertetett legendái, így Paolo Cinelli
története is; de itt vész össze az Angyalt és
az Ördögöt megtestesítő színész azon, hogy Pul ci -
nella valójában pozitív vagy negatív szereplő-e.

A színpadi tér külső ívén commedia dell’arte masz-
kok helyezkednek el, középen pedig egy tojás.
A tojás motívum visszatér a paravánon, illetve
az előadás második felében a bábszínházi részben
rekvizítumként is. A színpadi tér hátuljában áll
a paraván, ahol a báb Pulcinella önmagát látja
újjászületni tojásból több apró ujjbáb formájában.
A kis Pulcinellák benépesítik a paravánt és a szín-
padot is hamarosan nemcsak ujj-, hanem másik
kesztyűsbáb, illetve marionett formájában is.
A különböző bábtípusok megjelenésével reflektálhat
az előadás Pulcinella különböző formában történt
elterjedésére Európában. 
Az előadás sem tisztán bábjátéknak, sem com-
media dell’arténak nem tekinthető, sokkal inkább
értelmezhető e kettő keverékeként. A Pulcinellát
megtestesítő színész a paraván előtti térben ugyan-
úgy találkozik a színész-ördöggel, ahogyan kesz-
tyűsbáb-mása a paraván mögött a báb-ördöggel.
Az interakció azonban nem szűkíthető színész-szí-
nész és báb-báb viszonyra, hiszen ez keresztirányú
is lehet. A színész-Pulcinella a báb-Pulcinella
kaland jait végigkíséri, kérdéseivel gyakran segíti őt.
A Pulcinellát megtestesítő színész tehát kilép
a nézőtér és a paraván közötti mediátori szerepből,
az előadás szerves részévé válik.
Bruno Leone előadása a tér adta lehetőségeket
maximálisan kihasználva, a különböző bábtechni-
kákat felvonultatva reflektál Pulcinella karakterének
más és más létezési formájára. Nemcsak a dra-
matikus szöveg, hanem a színész-báb interakció
során is megemlékezik arról a bizonytalanságokkal
és titkokkal teli eredettörténetről, amelyet e figura
magában rejt.

Pulcinella születése/La nascitá 
di Pulcinella, 2014. Nápoly

24 Patrice Pavis: Előadáselemzés. Fordította: Jákfalvi Magdolna, Budapest, 1996. Balassi Kiadó, 135.
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The character of Pulcinella is well-known throughout the world, as are the very similar figures
Polichinelle, Punch, Petruska or Vitéz László (Brave László), all of whom are integral parts of
European puppet plays. In Naples, Pulcinella is even revered as the city’s hero. This star character
of European puppetry, however, brings along a host of questions.  In the first part of her article,
the author deals with the following questions. Why is Pulicinella’s personality so complex? When
and how was the character created? Was the first Pulicinella a glove puppet, a marionette or
a commedia dell’arte character? What is the origin of the white clothes and black half-mask,
and how does it differ from other similar figures? In his production, La nascità di Pulcinella (The
Birth of Pulcinella), the Naples puppeteer Bruno Leone condenses the legends surrounding the
character of Pulcinella and explains the uncertainties of the figure’s origin. The performance is
neither pure puppetry nor commedia dell’arte, but, rather, can be interpreted as a combination
of the two.  La nascità di Pulcinella reflects on the various forms of the Pulcinella character,
making maximum use of the space provided and deploying different puppetry techniques. Not
only the dramatic text, but also the interaction between puppeteer and puppet honor the
mysteries and secrets of Pulcinella’s origin that are hidden in the figure itself.

T H E  MYST E R I O U S  P U LC I N E L LA

Pulcinella születése/La nascitá di Pulcinella, 2014. Nápoly




