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NICOLA MANZARI 

Manzi:ri napisał dotychczas ogółem dwanaście komedii, w których 
występowali pra" ie wszyscy 1111jsławniejsi aktorzy włoscy. Tak np. 
Sarah l1'errati wielli sukc('s odniosła w jego sztuce „Poeci przydają 
się na co~" (,.I poeti senono a qualchc cosa"), a w „Il salotto della 
signora Bilhur" występowała sławna .Emma Cramaticn. 

Ka jc:zyk pobki, obok .,Naszych kochanych dziatek", przełożona zo
stała (przez Zofię Jaehimccką) druga jeszcze sztuka Manzari'ego 
pt. „Wstydliwość" („Pudore"). 

Po wojnic ogromny sukces odniósł .Manzari komedią ,.Partia we 
CZ\\ oro" („Pu rlito a quatlro"), którą wystawiono w Teatro delle 
Arii w Rzymie. Komedia ta hyla następnie 1vana w lliszpanii, 
. ' iemczech, Austrii. Belgii, Ilolandii, Szwajcarii, Szwecji, Argentynie, 
Brazylii, Danii, Portugu1ii, Grecji i '.furcji. 

„Kaszl' kochane d7iatki" („1 nostri cari bambini ... ") po raz pierwsz) 
wysta,,il zespół Elzy Mnliui w Tentro delle Arti w Rzymie, dniu 
20 listopada 1956 roku. 

Teatr o wielkiej dynamice moralnej 

Zawsze interesuje mnie osobowość pisarza - świat jego wewnętrz
nych przeżyć, jego m}śli, własne spojrzenie na najpowszechniej 
znane spraw) : zwqtl)i('uie, sceptycyzm, nadzieja, cynizm, wiara 
w poslaunictwo, w il eę, lub pogarda dla człowieka. Intensywność 
i rodzaj reakcji, barwa, klimat intelektualny utworów, proces twór
czy - to wsz) siko, t·o cz) ni z dramaturga zjawisko niepowtarzalne, 
jednorazowe. 

Utwory wielkich pi~arzy znamionuje zwykle jakiś szczególny, im 
i) !ko "laśehq, osobisty ton. jnknś zasadnicza podstawa, której 
usiłują dać W) 1·az w i:iW) eh dziełach. Posługując się przykładami 
wziętymi z współc:r1 •s11Pj dramaturgii włoskiej. można by powiedzieć, 
że tul q istotną ceebq twórczo~ei Bettiego jest niepokój i ustawiczne 
pytanie, De l•.iJippa - protest, Ciornnineitiego - analiza urazów 
Fabricgo - problemy wiary w Bogn, Corrado Alrnro - zwątpienie. 

Ugo Betti umie pytać natarczywie, " sposób przejm.ujący, wstrząsa
jący. Jego boltatcrowil' sq nosicidami niepokoju. kh los szczególny, 
tragiczny, aa zawsze pozostaje w pamięci widzów. Czy można za
pomnit:ć o dramacie .\gaty? I o okrutnej śmierci Angelo (..Zbrodnia 
na Wyspie Kóz") irgo pięknego, fascynująe1'go pod względem sek
sualnym mężc.ty7ny. który zostnjc k.ochanhiem trzech samotnych 
J,obiet. odkrywa. zaspakaja ich nujskrybze pragnienia - i dlatego 
wlu~nic musi umrzrć? Czy taka śmierć jest triumfem moralności 
czy klę.shtt? . C1y c~IO\\ ick przyznując się do popełnionej winy, 
osrn,ga istot me spokój v. ewnętrzny? Czy istnieje jakaś objektywna, 
P?nadwc~a.so" a sprawiedliwo~e, kl~n\ jrduoslki ludzkir instyktow
me _uznnJą? \hyba tak, bo maczeJ dlacz<'go zdolny, inteligentny, 
cymczny sędzrn („Przekupsl\rn w pałacu sprawiedliwości") pny-

znawałby się do popełnienia zbrodni wbrew ·własnemu interesowi 
i interesowi społeczeństwa? 
Kto ponosi win~ za roz~icie .małżeńs~wa? . Zło:;liwy :przypadek,_ ko
chający zamkmęty w crnsn~J s_k?IUJ?IC mą~, ery ,znuzona, zgnę.b1011~ 
takim życiem żona? Czy 1stmeje rns.tan~Ja. klora w sp?·aw1e leJ 
(„Mąż i żona") mogłaby wydać ~pr~wicdl1.wy ~'yrok? Cz} ~om_ ro
dzinny winien być łodzią,. w k:torej p!yme się P!zcz. pas1onn1ącą 
niepowtarzalną przygodę, Jaką Jes~ Ż) cie, czy wyc1ąg1~1ętą . na b.rzeg 
dla bezpieczeństwa barką, murszejącą zwolna pod dzrnłamcm Jało
wych lat. 
Eduardo De Filippo nie stawili pyiań, nic szu.ka iia nic .odpowiedzi. 
Ogranicza się do twierdzenia, że główną, . naJpowszc:chJ1eJSt.ą przy
czyną wszystkich nieszczęść, dramatów, meporozun11~n jest 11_i:dza 
lub obawa przed nędzą, ciężka wal.ka o byt, z~~1szaJąca lu?z1. do 
kompromisów, podło ' ci, okrncieństwa i rcZ)·gnaCJI. Wszystkie JC~o 
sztuki są ilustracją tej tezy. Dowodem pr.i:cprowadz.onym w !<posob 
nie pozostawiający wątpliwo~ci („Ach te duch):", „Filomena .~lnrtu
rano", „Keapol miasto milionerów", .. Dł11gonog1c kłamstwo" itp.) 
Wielki ten pisarz należy do nicstnid7onych najwicrniejszycl1, n~j
bardziej gorących i wrażliwych „bojowników\ (przeprasz~m za uzy
cie teao skompromitowanego przez pseudosocJ~IIzm frr1"!1mu) ospo
łeczną" sprawiedliwość. Jest on jedynym. bodaJ w 1inszq ep.oce dra
maturgiem piszącym naprawdę dla ludu i naprawdę o ludzie. . 
Silvio Giovaninetti po8więca swą uwagę muzom po~· . lałym u lud7L 
na skutek przeżyć minionej wojny. Urazom sprawrn:Jącym. /.~' cl.la 
wielu wsp_ółczesnych ni.gdy ju~ nie będ~~~ J)Ok~iJ .ll i z~po1111.11cm~. 
Bohatera Jego na1lepsze1 sztuki („Otcl1.łun ) . ręcz)' obsrs.1a lęku. Na 
warkot przelutającrgo samolotu ma tn1ąca meron! cl~ o?lędu. Aby 
nie słyszeć tego ~wistu prze.latającej ~~icrci. mobihzu~r .eałą swą 
wolę, .. koncentru1e" wszystkie swe. lll)~h n~ mi~) ~h sprnwacl1. Ale 
w ten sposób rodzą się inne konflikty i wojna Z) Jl' w nas nudnl. 
Wojna żyje w nas nadnl. Rzuca swój pon.my cieli. pcformujc 
psychiJ.-ę, spycha nieprzeliczone rzesze lucłn poza gra111cę z".aną 
normalnością, w objęcia unomali przekaz)'" an) eh doisz) m generne1om. 
Diego fabbri rozpatruje problem: cz~owiek. -. Bóg. Jc·go nrnrtr. 
surowe dramaty to poszukiwanie drogi zbuw1en11.1. " ? łka ze zwl\l
pienicm. gloryfik?cja wia!y; to teatr bardzo zumknu;-ty w !>obie, 
hnrdzo ortodoksyjny, a mimo io zywy. 
Obok wyżej wymienionych istniej~ we Wlo~:r l'el~ grnpn pi~arz}, 
uważających za swój morul~1y .obowiązek 1~okaza 1~ta ~polcczcnst.w~1 
niebezpif"cznego impasu, w Jnk1m znalazła się "spo.lczesn.a n lodz1L"z, 
na skutek wadliwej organizacji życia spo~ecrnq~o 1 ;rodzurnq~o o~az 
stosowania przcstarz'!.ł) ~h metod pcdagogi~z'.1)c-~, me odJl?'H~.d~J.ą
cych potrzebom zm1cm011ych -!la calym sw1tc1c "\\Grt!nh.1m z1c.11.1. 
Do najciekawszych sztuk poś\\1ęcon1.c~1 ternu :11gndn1cmu nalezą: 
urocza, romantyczna historia „~lłodz1 _JCdZi\ k,-i. ,t) „ D1.1s~a~10._ b1:n.: 
talny akt oskarżenia - „Dzic" częta znISzczo1w '~ pr:r! ·th~ w~mu Z) cm 
Paulo Callcgari, dramatyczny .,Proces W) toczony 1J e \\11~11) m" Car~o 
Terron, pełna wdzięku. 6~' ieżości i zab.awn:; 1·1! pom) sl~rn. kom<'d~: t 

Nasze kochane <lziatld" icola Manzar1, na kt o rą eliodn się tłuru1J1t• 
~''e wszystkich niemal krajach Europy. 

Jadwiga Pasenhiewicz. 
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Marilda, ad wakat 

Riri, jej syn, uczeń 

Komedia w trzech aktach 

Przekład: Jadwiga Pasenkiewicz 

. os_9av: 
- Irena Rembiszewska ( ' · · , k 1rac1a, Jego cor ·a 
- Stefan Kubicki 

~ina Grudnik 
Maria Kębłowska 

Prezes sądu rlla nieletnich - Jan Lopuszniak 
Marek, inżynier - Janusz Obidowicz Maria Kębłowska 

Nina Grudnik 
Juli a, służąca 

Rzecz dzieje się współcześnie \\' wielkim mi<>ście 

Reżyseria Scenografia 

STANISŁAWA ZBYSZEWSKA BARBARA GUTEKUNST 

Rock and roll w układzie Marii ~lrozowej 



Sugestie i przypomnienie . 

Byłoby chyba nawiązywaniem do złych ~adycji n~~dawneg~ ok_re. ~· 
gd·ybyśmy zechcieli w lekkiej półfors~WCJ k?mcd1_1, dosz~1~1wllc ~·c: 
Zll wszelką ceuę jakowegoś „wydźwięku„ 1 rob1c z mcJ na s1łc; 
sztukę problemową. utwór z tezą. z koncepcją filozoficz~ą itp: _Można 
też chyba wątpić. czy takie ambicjf' milił autor, tym mcmmeJ przy
glądając się perypetiom postaci występujących w tf'j sztuce mogą. 
nasunąć się pewne my~Ji świadczące o tym. że jest ona mocno osa
dzona we współczesności. Okazuje się, że nie ma problemu. które
go by nie można było poruszyć w formach nnjróżnorod nicjszych. 
Ostatecznie komedie :\foliera mówiły nic raz o sprawach bardzo za
sadniczycl1, mimo że nutor posługiwał się błnhą formą sceniczną. 

Otóż nasuwa się wnicsek. że błahn~ć treści .. Naszych kochanych 
dziatek" jest błal1o~cią pozorną. W rzeczywistości pnrmza ta ko
media, może nawet wbrew zamierzeniom autorn. jedną z najbardziej 
jątrzących spraw naszej epoki. Chodzi tutaj o troskę, z którą cały 
współczesny świat przygląda się młodzieży, której moralność została 
osadzona niejako w próżni . Skoro bowiem zawiodły dotychczasowe 
kryteria moralności, skoro ani dom rodzicielski. aui s:.rkoła. ani reli
gia. ani ró:Znorodnc orgauiZllcje uie stanowią :i:a<lnych zdecydowa
nych autorytetów, pokolenie urodzone w „czllsach pogardy„ a wy
rosłe w zamęcie pierwszych lat powojennych, musi samo tworzyć 
sobie moralność . Musi błądzić, potykać się. iść na oślep ku wielkiej 
niewiadomej, którą jrst nasza wgrożona bombami atomowymi przy

szłość. 

Literatura-piękna zwlnszC'zn zaś drnmaturgin. jak również film za
reagowały w sposób niezwykle żywy na sprawy _p~zyszło~~i mło
dzieży, nie szczędząc im ciemnych barw, Tu wła~me na t~J drodze 
zrodził się najczarniejszy pesymizm. Zjawisko to występuje na ca
łym świecie. Ze wszystkich krańców naszego globu n~dchod~~ d~
nicsienia o sprawach zupełnie podobnych do tych. ktore dzieją się 
u nas. Wszędzie, na całym świecie moraliści łamią ręce nad ~e~ 
psuciem młodzieży, nad jej brakiem ideałów życiowych: nad Je] 
chęcią wyżycia się za wszelką cenę. :'.\a wet za cenę zbrodm. Zresztą 
i sama młodzież, a przynajmniej myśląca jej część. bierze w d) s
kusji tej żywy udział. 
Mówi się bardzo wiele o rozczarowaniach młodzieży . Czy jednak 
tutaj tkwi źródło tej zatraty moralnej. której uległa znac~na częsc 
młodych na całym świecie. Nie wiem, czy aż tak wielką rolę 
w p~czeniu charakterów odegrały owe rozcza'.·o.wa1~ia.. Wyj:icie 
z kręgu dzieciństwa i zetknięcie !>ię z brutalnosc1ą zycrn, zaw~zc 
i w każdej epocr łączy się z rozczarowaniem. Nic były od mch 

woine i dawne pokolenia. Może to racze} niepokój, który dziś 
w znacznie większym stopniu niż dawniej nurtuje ludzkość, pny
czynia się do moralnego zbłąkania. 

Problematykę tę, jak się rzekło, wzięła na warsztat sztuka. Ten 
ciąg wyznaczają dzieła literackie, teatralne, filmowe. Od filmu 
.. Przed potopem" poprzez twórczość Frarn;oise Sagan, Hłaski. po 
przez „Złego" Tyrmanda i ostatnie filmy francusko-włoskie, jak 
chociażby „Wałkonie" czy „Jutro będzie zapóźno" aż po ostatnie 
nasze utwory dramat-ycznc jak: „Bogowie deszczu" Krzysztonia, czy 
„Wracamy późno do domu" Karpowicza, rozwija się ten nurt. W tym 
Hurcie zdaje się tkwić również i nasza pozornie tak błaha sztuka 
świadcząc o tym jak niesłychanfo silny jest nacisk tej problematyki. 

Tych kilka słów napisanych powyżej jest tylko subiektywnym 
stwierdzeniem niżej podpisanego i nie ma bynajmniej na celu prze
niesienia wybitnie rozrywkowej pozycji scenicznej jllką stanowią 

„Nasze kochane dziatki;. do katalogu dzieł, o jakimś poważniejszym 
ciężane gatunkowym. Są to tylko pewne sugestie. Wskazania na 
możliwości takiego właśnie odczytania utworn. Ukazanie głębszych 
warstw tekstu.· 

Tadflusz Zelena;i; 
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