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reżyser prz.edstnwienia 

LUIGI PIRANDELLO 

N a pnełomie w. XIX i XX można było wszelkie zjawiska artystyczne 
w histori~ drama~u europejskiego wytłumaczyć przez określenie ich po

zycji wobec Ibsena i Maełer!Pncka. W okresie mlędzywojennym reprezenta
tywne i u-razem graniczne punkity rozwoju wyznaczają Bernard Shaw i Luig i 
P;randello. Sha,w. rozwija problema.ty1kę 'ibsenowską, problematykę dyskusj i 
na.cl źródłami kryzysu nowożytnej cywilizacji i 'nad fundament.ami nowego 
układu stosunków społecznych. Pirandello natomiast przeĆlmiołem tragicznej 
refleksji uczynił aflalizę osobowości ludzkiej, pozoPnie jedno~itej, w ist<><:ie 
złożonej, nieuchwytnej, ł'ozkruszają:ej się w strumieniu wydarz.eń i w defor
mującej <>Cenie obserw.ałor6w. Cosi e (se vi pare} (Tak jest jak wam się wy 
daleJ, Ciascuno a suo modo (Kaidy na swój sposób), Come tu- ml vuol (Jaką 
mn~e pragniesz) - te głośne utwory Pirandella charakteryzuje jui sama styli
zacja tytułów. 

W dramłltach Pirandella z;na.jdujemy jakąś Heraklitową wizję świata, w któ
rym wszyst.ko jest zmienne i nic ·nie może zatrzymać się, spocząć, zastygnąć 

w ~prawdzalnym kształcie. Za-rzucano auforowii Henryka IV .skłonność do soHs
łyki: Jego sceptycyzm nie jest jednak r6wno,znlt<:rny z jałową igraszką sio
wami i pojęci.ami. To nie jesl zaba.wa w zdriera,nie masek tylko po to, by pod 
nimi nie mogla zaczaić s.ię nudne i brzydkie oblicze pedantów. Paradoksy 
Pirandella flie są celem same dla siebie - jak w salonowych komediadi 
Oskara Wilde. Można by je raczej zesta.wić z tą sceną w Peer Gyncie lbse.na, 
w której bohater obiera cebulę i nie znajduje w niej jądra. U Pfra.ndeUa pod 
maskami nie ma łwMzy. 

Luigi Piramłello (1867-1936) urodził się w Girgenli na Sycylii. Studiował 

w Rzymie •i w Bonn. Twórczość zaczął c:id liryki, przeszedł do noweli i po
wieści, następnie do dramatu. W r. 1934 Pirandello otrzymał nagrodę Nobla. 
Nad życiem jego zaciążył szereg boles.nych przeżyć osobistych, w szczegól
ności ciężka choroba nerwowa żony, dochodząca do krawędzi obłędu. Jej 
refleksem Hterackim są liczne wątki fabularne w dramatach i w powieści -
Ouadernl dl Serafino Gubbio operatore (Notatki Serafina Gubblo operatora). 

Dobrą szkołą literacką był w młodości dl<l autora Człowieka, zwier::ęcia 
I cnoty francuskii natura·lizm, a ulubionym WZ'orem - M!!upa~sant. We Wło
szech ceni się nawet bardz,iej Pirandella nowelistę niż Pirandella - drama
turga. Wiele z utworów dr.amałycznych pisar.u podejmuje Wtlkł jego wczei-
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nie/szych nowel. Temllłyka Pir1Jndell1J /est różnorodnll, łło n1Jrr1Jcyjne I sce
niczne dzieł urozmaicone. Wprowadza nais więc poeta do wieLkich metro
polii i małych miasteczek włoskich. Niekiedy - zwłaszcza na •Ile ws.i sycylij
s~iej - ukazuje idyllę pobrzmiewającą jakimiś dalekimi echami Teokryta 
(np. LioUi). Ale pod powierzchnią kwiatów kryje się zawsze wąż. N·ie ma 
w tym świecie nadziei na powrót do pierwotnego raju, o jakim marzyli wraz 
z Janem Ja.kubem Rousseau rom3nfycy. Człowiek ujęły w ramy okrutnego 
mecha·nizmu społecznych konwencji jest tylko bezkształtną plazmą, dowolnie 
modelują go ślepe •i żywiołowe siły przypadku a swój sposób myślenia ·i od
czuwania musi dostosować do wymagań · anonimowego Huniu pobratymców. 

Do najważniejs.zych powieści Pirandella należy li fu Malłia Pascal (w poJ: 
skim przekładzie: C1eń Macieja Pascala), historia człowieka, który próbował 
znaleść wewnęirzną wolność w społeczeństwie, wyzwolić się od własnej prze
szłości. Usiłowania jego skończyły się klę~ką. Gdy podobną koncepcję po
dejmie w dramacie Anouilh (Pasażer bez bagaiu), nakreśli akcję przetkaną 

nitkami melancholii, a·le ~akończoną optymistycznym finałem. U Pirandella 
nie spotkamy subtelnego ·i sceptycznego epikure:izmu w guście Anatola 
France'a; na jego świat kładzie się surowy, purytański słygmał współczesnego 
Sawonaroli. Dalszym przykładem takiej postawy filozoficznej może być po
wieść Uno, nessuno e centomiła (Jeden, n:kt I sto tysięcy), której protagonista 
przegrywa walkę o własną osoboiwość, zmuszony do lego, by .stawać się wciąż 
innym człowiekiem i nigdy nie być sobą. 

„Być sobą" - Io zresztą najb;irdziej ncriwne z ludzkich złudzeń. Spośród 
dramatów Pirandella najw:ększy rozgłos zdobyło Sz:eit postaci scenicznych 
w poszukiwaniu autora. Jaskrawa i drastyczna historia rodzinna, jakiich wiele 
napisetno w epoce Zoli i Zapolskiej, zostaje lu porozcinc:na na luźne epizody, 
z któryc.:h każdy wyrasta ponad funkcję opisowo-relacjonującą będąc elemen
tem nowej •konstrukcji formalnej. Do łec:~ru w cz.asie próby nowej komedii 
przychodzi szesc iposłaci chcących powtórzyć drnma.ł swego żyoia. 

M :ędzy nimi a grupą aktorów nara&łają nieporozumienia. Granke prawdy 
i fikcji okazują się płynne, wizja przemienia się w kształt realny, a ból ~udz
kiego serca staje się z.nowu tylko halucynacją. Niesamowita gradacja •nastroju, 
ostrość dysona.nsów, przemiany naturalistycznego wątku w tyglu refleksji poe
tyckiej, wszystko Io tworzy kos.zmamy sen artysty o widmach, które oczekują 
jego pomocy, by raz jeszcze żyć i cierpieć, by w Jclei wiec:mego powrotu 
zjawisk odnaleść jedyną pozytywną wartość istnienia. 

W teatrze polsk:m okresu międzywojennego najszerszy rezonans wzbudził 
Henryk IV pamiętny z uwagi na monumentalne kreacje Wojciecha Brydziń
skiego 1 Kazimierza Junoszy - Stępowskiego. Jest Io jak zwykle u Pira.ndella 
dramat maski i s.zaleńsłwa, ale ponadto tragedia upływającego czasu. „Nikł 
żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca" śpiewały syreny w Powrocie Odysa 
Wyspiańskiego. Henryk. IV · chc<j natrętni opiekunowie przemoc<j przenieść 
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w utraconą przezeń młodość, odbierając mu smutną pociechę rezygn1Jcji. 
I znów jak w wielu innych dziełach Pirandella konwencja ogólnie przyjętych 
przesądów ściera się z silą łndywidualnego marzenia o własnym kształcie 
życia. Tym razem zwycięża groźny scmotnik. 

Gra i Rozkosz: uczclwołcł - oto inne tytuły często wzn11wi&nych u nas 
sztuk Pir<11ndella. Wielki tragik jest w nich gonkim humorystą, jego cierpki 
łon ma w sobie coś z Czechowa lub ·iron:.i dram:iłycznej !&kich współczesnych 
włoskich pisarzy jak Luigi Chiarelli lub Rosso <li San Secondo. Czesio śmie
jemy się na sztukach Pirandella; werwa komiczna autora jest 1niezrów.n;:i.na. Jest 
to śmiech •rozszerzają:y horyzonty, s.a.łyryczny śmiech wolteriańskiej obserwacji 
św:!lła. Tak śmiać s.ię mógł Figaro, gdy tlum ruszał na Bastyl i ę. Dla P;randella 
twierdzą, którą rozburzyć łrzebJ śmiechem, jest moralny obs.kurantyzm cias
nych mó.zgów i robaczywych serc. 

Znakomity historyk dramatu, Silvio d'Amico, wska.zuje w rozdziale poświę
conym łwórczości Pirandella na szeroki zakres jej oddziaływania. W kręgu 

bezpośrednich wpływów umieszcza d'Amico szereg dzi~ł O'Neilla, Giraudoux, 
Achard.:i a na.wet łe·ką bulwarową komedię jak Szwaczka z Luneville Savoir'a. 
Włoski uczony jest zresztą berdzo ostrożny w łych zestawieniach; moglibyśmy 
przecież śmiało dołączyć tu np. Karola C.:ipka. 

W Po.Jsce w smudze rezona.nsu, jaką wywołały dzieła Pira·ndelła, można 
umieścić w szczególności Dom kobiet i Dzień jego powrotu Nałkowskiej. Nie
stety królkolrwały entuzjazm dla autora Alei to nie na seriol n-ie przeszedł 

u nas w system;iłyczną pracę nad przyswojelliem sobie z jego dorobku wszyst
kich zapładniających podniet, które stamtąd można zaczerpnąć. Sytuacja nie 
zmieniła s·ię od czasów cennego studium Wł1Jdysława Floryana (Przegląd 

Współczesny 1936 sierpień) po chwilę bieżącą. Dziś dopiero 6ięgać zn6w 
z:.aczynamy do jednego z najciekawszych rozdzoiałów ańyslyc.zmej genealogii 
teraźniejszości. Przed kilku łllły Rozkosz uczciwości, ostatnio Henryk IV, 
obecnie Człowiek, zwierzę I cnota przypomina publiczności polskiej Pirandella. 
Ta ostałn·ia krotochwila grana była po raz pierwszy we Włoszech w Medio
lanie w r. 1919, Il u na.s w r. 1923 niema.I równocześnie w Krakowie i w W aT
uawie. Obsadę wa.rszawską stanowił Aleksander Zelwerowicz (Profesor), 
Bogusław Samborski (Kapitan), Mieczysław;i Cwiklińs.ka (Żona), w innych 
1rolach wystąpili: Umińska, Munclingerowa, Rosłem, Warnecki, 

Obecnie każdy ·krok naprzód w kierunku konfrontacji Pirandella z naszą 
wsp6łczesnością jest w jakiś sposób użyteczny dla literatury i sceny, a przede 
wszystkim dla publicznoś::i •łeałralnej, która nawiązuje bezpośredni koniaki 
z iindywidualnością twórczą niezwyklej miary, z pisarzem, u którego przeni
kliwość analityczna mędrca kojarzy siq z darem poetyckiej syntezy ora.z nie
zrównanym wyczuciem komizmu. 

LESŁAW EUSTACHIEWICZ 

5 



R V 

B A 

L U G p RANDELLO 

CZŁOWIEK ZWIERZĘ CNOTA 
przyp owi eś w 3 aktach 

P R Z E Kl A O Z O F 1J J A C H I M E C K I E J 

P11weł 

P11ni Perell11 • 

K11pit11n Perella 

Dr Nino Pulejo 

Tolo • 

Gr11cja 

Gigli o 

Belli . 

Nono . 

Ros11ri11 

Marynarz 

Scenogr11fla 

S Z A R D l U C Z V !'I S K I 

K o I I u m y 

R B AR A l u C Z V "' s K A 

·. 

O S O a Y: 

l 
' 
J 

RAJMUND FLESZAR 

EWA LASSEK 

TADEUSZ SOBOLEWICZ 

JANUiiZ MIRCZEWSKI 

ERWIN NOWIASZAK 

IRENA ROMAl'ISKA 

KAZIMIERZ SALA 

JERZY KOZŁOWSKI 

• * • 
WIKTORIA ZAWISTOWSKA 

WALDEMAR SKRABACZ 

Refyser i a 

ANDRZEJ WITKOWSK I 

Asystent reżysera 

JANUSZ MIRCZEWSK. 1 



KAZIMIERZ SALA JERZY KOZŁOWSKI 

1mnn11111111111111111111111111n111111nnn1111n1111111m11111111111111111111111111n111n1111mm1111111n1111n111111111111111111n1111111111111111111m1111111111111111111111111111 

n p c e n t 
WIKTO~IA ZAWISTOWSKA 

s w a o 
s T A N I S Ł AW H O Ł ó W KA 

B r y g a d e r s c e n y 
s T E F A N B o s s o w s K I 

Kostiumy damsk ~ e 

I R E N A N o w A K o w A 

K o s I i u my męskie 

A N B Ą K 

Zdjęcia w programie 
J ó z E F w s z NI o w s K 

P r o j e k t programu 
R V s z A R O t u c z y li4 s K 

8 

A PROPOS PRZYGODY 
PA N I KAPITANOWEJ 

T
ytuł tej sztuki brzmi może trochę pretensjonalnie. Przynajmr-iej na pozór. 
MOgłoby s:ę nawet zdawać, że lego rodzaju tytuł byłby bardziej odpo

wiedni dla jakiegoś lrakta!u filozofianego, aniżeli dla lekkiej komed ii. Bo niby 
. skęd zaraz i „człowiek" i „zwierzę" i „enola"... Ho, ho - coś bardzo wyso

kie fony •.• 
A~e .to-ma swo}e uzas-adnienie. 
W lej sztuce są bowiem jakby dwa nurty. Jede.n, to coś, co by można na

zwać zewnętrzną pnwłoką komedii. A powiedzmy nawet jeszcze lepiej -

- EWA LASSEK RAJMUND FLESZAR 
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TADEUSZ SOBOLEWICZ JANUSZ MIRCZEWSKI 

kpiny (naturalnie, broń Boże, nie 1kpiny z publiczności). Wszystko tam wygląda 
mianowicie na Io, że autor wybrał sobie swych bohaterów jedy1nie w tym celu, 
aby z nich sobie rzetelnie pokpić - nie czyniąc im zre~lą przy tym żadnej 
specjalnej krzywdy. Pomimo bowiem faklu, że wszyscy oni są - jak to zre
sztą wymagają kanony lego typu komedii - nieco przerys•oiwani i gdzie
rriegdzie nawet zbliżeni do karykatury, Io jednak nie tracą nigd.zie 
naszej sympatii. A Io z lego powodu, że po prostu wszyscy ><l 

śmieszni. I la „cnotliwa" Pani Kapifainowa, szukająca zbliżenia z m.:iłżonkiem 
po to, .aby jego „aułoryf.ełem" pokryć późniejsze narodziny potomka Pana 
Profesora, i łen Pan Kapiłaon „wilk morski" z operetki, i len Pan Profesor, nie 
pragnący lliczego innego, jak tylko lego, aby jego ukochana z.nalazła się 

w objęoio-ch fnnego mężozyzny, i le obydwie, jak Io s:ę dzisiaj mówi, „po
moce domowe", z których jedna jest rze::zyw;ście „do wszystkiego", i la 
trój.ka bęcwałowa<fej oraz durnowatej, ale bardzo uciesznej młodzieży, no i fen 
skąpiec i aptekarz w jednej osobie, czyli Pet<n Tolo - jednym słowem każda 
z łych postaci jest wysoce humorystyczna i serdecznie nas śmieszy i bawi. 

Ale - Io jest tylko zewnętrzna powłoka lej paradoksalnej k.pfny. We
wnęlrz niej bowiem odnajdujemy co ł.nnego. Satyrę! Oczywiście satyrę bez 
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moralizatorstwa i rozdzierania szal, niemniej, .jed~ak :wystarczająco .. d9sadn4. 
Atakuje ona bowiem pewien układ stosunków moralnych, który sprawia, ie 
dla zachowania pozorów, lud.zie kochają:y się niewąfpJ.iwie szczerze, .tak Pan 
Profesor i Pani Kapitanowa (mimo farsowej konstrukcji komedii}, zg?Klz~ją się 
na najbardziej poniżający wybieg, aby tylko nie wyszło na jaw Io, co ich łączy. 

I mniejsza już o fakt, że całe Io występują:e w sz:fuce fowMzystwo jest 
trochę z nieprawdziwego zdar.zenia - jako że od lekkiej komedii nigdy prze
cież nie wym.agamy jakiegoś fotograficznego realizmu czy życiowego auten
tyku - waŻlniejsze jest co innego, a mianowicie okoliczność, iż w pewnych 
sytuacjach wynikłych na skutek właśnie ·takiego układu stosunków moralnych, 
ludzie są wprosi zmus.zeni do uciekania się aż do lego rodzaju niegodnych 
sposobów. Pomimo, że le sposoby są dla n3s niezwykłe śmieszne. 

Ale właśnie po Io jest satyra. M3 śmieszyć i ośmies.zać. Ridendo cmligMe 
res - powiemy, wsiadając na klasycznego konia. 

A poza tym musimy mieć na uwadze jaszcze jedną, bOTd.zo zresztą istotną 

spr ewę. 
Otóż rze:z dzieje się we Włoszech. A we Włoszech po dziś dzień nie ma 

ro.zwodów •i w ogóle nie są one oficjalnie uznawane przez państwo. I ni8'
wątpHwie autor szlaki wybrał specjalnie ·laki\! sytuację, aby wykazać, do jakie: 

IRENA ROMAr'ISKA WALDEMAR SKRABACZ 



W. ZAWISTOWSKA ERWIN NOWIASZAK 

go ·stopnia małżeńslwo Pańslwa Kapiła.nosłwa jest a.bsurdem, prowadzącym do 
jeszcze bał'driej obsurdalnych skulków i nasłępslw. 

Gdzie indziej, rzecz prosla, taka Pani Kapitanowa szybko by się ze swym 
„wilki~m morskim" rozwiodła - a len by przecież leż nie był od lego -
i połączyws.zy się ze swym ukochanym Profesorem, miałaby święty spokój. Ale 
ponieważ Pani Perella ma lego pecha, że mieszka we Włoszech, wię: nie 
dziwmy się, iż bieda-0zka dla ra.łow~·nia swej „cnoly" musi uciekać się aż do 
lakich „slrałegic.znych" posunięć, jakie mają miejsce w nocy pom:ę::lzy ..• dru
gim o lrzecim aldem. 

I nie dziwmy się leż Panu Profesorowi, że gorąco pragnie, oby posunię:ia 
się udały, gdyż ina<:zej wszyslkiim lrojgu („wilk morski" przecież musiałby leż 
jaikoś reagować) grozHaby kalaslro~a. 

No, ole ponieważ krem czekoladowy 'foluje wszyslko, więc oddychamy 
z ulgą i zapom~nając •no chwilę o salyryczno-moralnej slronie zag~dnienia, 
jokie wysun4ł Pirandello - już z góry cieszymy się na Io (gdyby komedia 
miała dalszy ciąg), jak Io będzie ładnie, gdy Pan Kap:.tan za odpowiednią 
ilość miesięcy poprosi Poona Profesoro na„. ojca chrzeslnego „swego" polomka. 

Bo któż inny - prawda - miałby lym ojcem chrzeslnym zoslać, jak nie 
taki .wypróbowany i długolelni przyjaciel rodziny ..• 

~q~ESŁAW SURÓWKA 
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