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PRZYGODĘ FLORENCKĄ napisałem po powrocie z Włoch w roku 19óti. Ze wzruszemem po dlug iej, k.1kunastoletniej przerwie
znowu się znalazłem w kraju Latynów. Odnowiłem dav.ne wspomnienia, odszukałem dawnych przyjaciół i spotkałem się po raz pierwszy z emigracją, o której przez lat kilkanaście dochodziły tylko
przeważme tendencyjne i błędne informacje.

Akcja mojej sztuki jest osnuta na zdarzeniu, jak wynika z moich
obserwacji, bardzo prawdopodobnym. Mode\.e osób występujących na
scenie żyją w słonecznej Italii. Ale najbardziej autentycznym jest
obserwowane przeze mnie uczucie straszliwej tęsknoty do ojczyzny
ludzi, którzy ·d o niej wrócil-. me mogą, iub sobie wyobrażają, że nie
mo g ą wrocic.
Często się zdarza, że tak są związani biologicznie z
obcym narodem, jak krzew co korze!l.iami przeniesiony z rodzinnej
gleby wrósł już w obcą ziemię i nie może być z niej wyrwany. Zostaje żal za utraconą ojczyzną, tęsknota i płynący z niej, jak pisał
Lechoń w jednym z osta nich swoich wierszy „taki smutek, że
aż skomli ... "
Żyją w krainie piękna, a jednak wbrew temu aksjomatowi, że
ojczyzna jest tam, gdzie jest dobrze, do kraju tęsknią niepomiernie
i ze łzami w oczach go wspominają. Nie ma, nie może być szczęścia
poza ojczyzną - to sobie uświadomiłem w kontakcie z emigracją,
a dałem temu wyTaz p'sząc nie patetyczny dramat na ten temat, ale
lekką komedię, pokazując życie codzienne kilku osób, chwilami radośnie uśmiechnięte, to znów smutne, owiane melancholią wspomnień, rozigrane namiętnością i niepokojem ni o;dy nienasyconych serc
kobiecych.

Mam wrażen:e, może się mylę, że sztuka moja w tej formie lekkiej, i bezpretensjonalnej komedii maluje ludzi takich, jakimi są
współcześnie, mówi o prawdzie życia, o tym co jest je_.ro radością,
powa_gą, urokiem i smutkiem.
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PRZYGODA FLORENCKA
sztuka w 3 aktach
OSOBY
JULIUSZ
GIOVANNA, jego żona
ANDRZEJ
IREN A, jego żona
ANN A, gosposia
PAN ZYGMUNT OSTROGSKI

Wojciech Wojtecki
Krystyna Dygatówna
Bogdan Urbanowicz
Irena Brzezińska
.Janina Sempolińska
Stanisław Zięciakiewiez

Rzecz dzieje się na wiosnę we Włoszech w roku 1956
Akt I. i II. we Florencji, Akt III. w Wenecji.
Reżyseria:

Dekoracje:
Tadeusz Orłowicz

Leopold Kielanowski

Prapremiera odbyła się w Teatrze Kameralnym w lodzi
dnia 27 maja 1957.

szcze~ólną troską by widzowi pokazać prawdziwą Włoszkę. kreś
postać Giovanny.
Takie one bywają namiętn e , zazdrosne,
d0wcipne. intelig·entne, pełne wdzięku i sw0istego czaru, jak słońc e
Italii wnoszące w życie śmiech, blask i po"odę.

Ze

liłem

Włoskiej kobiecie, rodaczce Laury Petrarki, Giocondy Leonarda.
Fornaryny Rafaela i Duze d'Annuncja, chciałem kreśląc tę postać
złożyć hołd i ten mały. skro:nnv listek dorzucić do wieńca jej sławy.
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Nie mogąc przybyć na premierę londyńską „Przygody Florenckiej" autor sztuki, LUDWIK HIERONIM MORSTIN naciesłał list następującej treści na ręce reżysera L. Kielanowskiego:
Zakopane, 9 lutego 1958.
Drogi Leopoldzie!
Bardzo się ucieszyłem, że „Przygoda Florencka"
w Twojej reżyserii w Londynie.

będzie

grana

Będąc latem w Paryżu spotykałem wielu Polaków, którzy mi
mówili, jak świetnie była wystawiona moja „Obrona Ksantypy",
że to dla nich niezapomniane wrażenie. Byli międ z y nimi tacy,
co mówili, że nigdy do teatru nie chodzą a na tej sztuce byli
kilka razy. Mam wię c najlepsze nadzieje, że w Twoich doświad
czonych rękach moja „Przygoda" w realizacji scenicznej przemówi do serca słuchaczy. Przemówi do nich także ta „Polska",
która, chciałem, by była nieustannie obecna w myślach wszystkich osób, działających na scenie i będąca właściwym źródłem
konfliktu dramatycznego tej lekkiej komedii. Ta Polska, której
trudności, jak i osiągnięcia, budzące nadzieję na lepszą przyszłość śledzimy zawsze z równym uczuciem niepokoju
i tęsknoty, my tu, i wy tam .

.Je s t eś my daleko od siebie, jeżeli mier zy ć przestrzeń kilometrami, a tak blisko, jeżeli ją mierzyć miarami uczu_ć, tęsknot
i nadziei.
Zespołowi „Przygody Florenckiej" w Londynie niektórych
atkorów znam osobiście, innych ze słyszenia - zechciej wyrazić moje najserdeczniejsze życzenia powodzenia i podziękuj
za współpracę .
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