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NICOLA MANZARI 
N ICOLA MANZARI, urodzony w Bari 
w 1909 r ., przez szereg lat uprawiał za
wód adwokata, następnie przerzucił się do 
dzienn,ikal'stwa, wreszcie całkowicie po
święcił .się dramatopisarstwu i jest dziś 

jednym z najpopularniejszych autorów 
dramatycznych zarówno we Włoszech jak 
i za granicą. 

Manzari-dramaturg debiutował w 1938 r. 
sztuką „ Wszystko dla kobiety" („Tutto per 
la donna") przerobioną następnie - po
dobnie jak inna, późniejsza jego sztuka 
„Umarli nie płacą podatków" („I morti 
non pagano le tasse") - na film. 

Wielkim powodzeniem cieszyła się sztu
ka „Triumf prawa" („Il trionfo del diritto") 
wystawiona przez Nino Besozzi'ego, grana 
nieprzerwanie przez dwa lata i przełożona 
na siedem języków obcych. 

Manzari napisał dotąd ogółem dwanaście 
komedii, w których występowali prawie 
wszyscy najsławniejsi aktorzy włoscy. Tak 
np. Sarah Ferrati wielki sukces odniosła 
w jego sztuce „Poeci przydają się na coś" 
(„I poeti servano a qualche cosa"), a w „Il 
saLotto della signora Bilhar" występowała 
sławna Emma Gramatica. 

Na język polski, obok „Naszych kocha
nych dziatek", przełożona została (przez 
Zofię Jachimecką) druga jeszcze sztuka 
Manzariego pt. „ Wstydliwość" („Pudore" ). 

Po wojnie ogromny sukces odniósł Man
zari komedią „Partia we czworo" („Partito 
a quattro"), którą wystawiono w Teatro 

delle Arti w Rzymie. Komedia ta była na
stępnie grana w Hiszpanii, Niemczech, 
Austrii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwe
cji, Argentynie, Brazylii, Danii, Portugalii, 
Grecji i w Turcji. 

„N asze kochane dziatki" („I nostri cari 
bambini...") po raz pierwszy wystawił ze
spół Elzy Merlini w Teatro delle Arti 
w Rzymie, dnia 20 listopada 1956 r. 

NASZE 
KOCHANE DZIATKI 

Sprawami młodzieży, jej stosunku do ludzi 
starszych, do rodziców, do istniejących norm mo
ralnych i do praw życia społecznego - zajmuje 
się teatr niemal od początków swego istnienia. 
Można by zaryzykować nawet twierdzenie, że już 
w konflikcie Antygony z Kreonem zarysowuje 
się schemat tej odżywającej ciągle na nowo pro
blematyki: oto młodzi pragną się kierować uczu
ci.em, porywami serca, starzy zaś reprezentują 

rozsądek, chłodną kalkulację lub zasta y, prze
starzały często porządek rz •Y· 

Niekiedy spór ten prz11bi cz tale o tre, drama
tyczne formy, że prowadzi do nieuchronnej kata
strofy. Wystarczy przypomnieć tylko Sz spira lub 
pisarzy romantycznych. Nieraz jednak, na przy
klad u Plauta, w komedii dell'arte, u Moliera -
zatarg kończy się pojednaniem. Co prawda n ie 
osiąga się tu zgody za cenę obopólnych ustępstw, 
zwykle bowiem konserwatywne starsze pokolenie 
płaci wszystkie koszta, a czasem bywa jeszcze 
ośmieszone za swoje zacofanie za pr;:esadną su
rowość obyczajów, za zbytnie uzależnianie szczę
ścia ludzk!ego od posiadania pieniędzy. 

Lecz chociażby pod naporem młodości znikały 
coraz to inne przesądy, uprzedzenia, zwyczaje 
i rygory, spór odżywa wraz ze starzeniem się 

jednej generacji i z pojawieniem się nowej, 



prawdę zaś mówiąc - nigdy wla§ciwie nie usta
je, gdyż nie tak latwo nakreślić granicę między 
jednym a drugim pokoleniem i tylko jakiś po
ważny fakt historyczny lub zgala kataklizm dzie
jowy pozwala nam oznaczyć datę wkroczenia na 
widownię nowej generacji zasadnicz_o różniącej 

się od poprzedniej. 
Wlaśnie d<atego po ostatniej wojnie problemy 

młodego pokolenia stały się bardziej aktualne niż 
kiedykolwiek w przeszłości. Zaprzątają one umy
sły socjologów, psychologów i pedagogów, nie 
stronią od nich również współcześni dramato
pisarze wszystkich krajów. Komedia Manzariego, 
mimo że prezentuje nam tę tematykę w lekkim 
i żartobliwym tonie, stanowi także nader cieka
wy, chociaż nieco szokujący głos w tej dyskusji. 

Manzari w „Naszych kochanych dziatkach" 
ukazal przede ws<.ystkim stosunek dzieci do ro
dziców, przy czym zainteresowały go specjalnie 
sprawy wychowania i uświadomienia mlodzieży. 
Korzystając z przywileju przysługującego Wlo
chom od czasów „Romea i Julii" - na bohate
rów sztuki wybiera sobie nieomal dzieci, e-0 1l: 

wątpliwie pozwala mu na drastyc<.niejs e przed
stawienie spraw miłości. Ale jednoc śti,'E) sy
tuacj i pos?czególne perypetie komediQwe. stajq 

d ! tę-mu ba?"d ej zabawne, nieraz nawet 
paradoksalne. 

Wszystko, co tutaj słyszymy z ust 16- t 
chłopca i 15-letniej dziewczyny. cala ta s 
kowana, wymyślona przez nich intryga, 
Jąca na przyznaniu się do uwiedzenia, n wy
łudzeniu poważnych sum pieniężnych, rzekomym 
szanliażu i rzeczywistym podrobieniu podpi w 
na wekslach, byłaby jednak nazbyt odrażają 
gdyby autor w rezultacie nie obrócił jej w żart, 

który stanowi logiczne ukoronowanie w:elu hu
morystycznych epizodów sztuki. Więcej nawet -
Manzari przypisuje swoim młodocianym boha
terom najlepsze intencje, w ten sposób bowiem 
naprawiają oni błędy popelnione przez stars:ych. 
Autor sugeruje nam, że intryga ta odbuduje na-

wet szczęście rodziców i uchroni ich od dalszych 
błędów w wychowywaniu dzieci. 

Sztuka operuje jednak lekką przesadą, trudno 
bowiem przypuszczać, by dzieci były zdolne do 
przeprowadzenia tak przemyślnego i daleko
wzrocznego planu, ale przyznać trzeba, że po
szczególne jego elementy są w pełni prawdo
podobne i oparte na obserwacji życia. Inną jest 
rzeczą, że sam autor miał pewne wątpliwości 

dotyczące ostatecznej kwalifikacji czynów swoich 
nieletnich bohaterów, których mimo wszystko 
można by uznać za potencjalnych przestępców. 
Zastrzeżenia takie nurtować nas będą mimo bra
wurowego i optymistycznego finału sztuki. 

Jak w_iadomo - bywają różne punkty widze
nia na zagadnienia współczesnej młodzieży. Sq 
ludzie, którzy przypisują jej cynizm, rozwydrze
nie, chęć użycia, brak szacunku dla tradycji i dla 
najwznioślejszych ideałów. Inni widzą u niej 
tylko zniechęcenie wywołane doświadczeniami 

druglej wojny światowej i stanem zagrożenia na 
skutek ,,zimnej wojny" lat ostatnich. Ale są i ta
cy, którzy uważają, że dynamiczna z natury swej 
mlodzLeż pragnie jedynie odrzucić istniejące do
tychc;;as normy obyczajowe, bezużyteczne kon
wenanse i martwe już mity, a tym samym jest 
w pozytywnym sensie rzecznikiem nowoczesności, 
realizmu życiowego i postępu społecznego . 

Sztuka Manzariego ukazuje zbyt drobny wy
itfnek rzeczywistości, aby mogla się pokusić o od
powiedź na te istotne i nader aktualne problemy 
współczesności. Ale mimo swej lekkiej formy za
wiera ona dosyć materiału do przemyśleń i - co 
najbardziej charakterystyczne - na zasadzie 
prawa kontrastu sklania nas do poważnego trak
towania spraw dzisiejszej mlodzieży. 

Al. K. 



TEATR O WIELKIEJ DYNAMICE 
MORALNEJ 

Z a wsze interesuje mnie osobowość pisarza 
świat jego wewnętrznych . rzeżyć j o myśli, 

własne spojrzenie na najpowszechniej znane 
sprawy, zwątpienie, sceptycyzm, nadzieja, cynizm, 
wiara w posłannictwo, w ideę, lub pogarda dla 
człowieka . Intensywność i rodzaj reakcji, barwa, 
klimat intelektualny utworów, proces twórczy -
to wszystko, co czyni"z dramaturga zja isko nie
powtarzalne, jednorazowe. 

Utwory wielkich pisarzy znamionuje zwykle 
jakiś szczególny, im tylko właściwy, osobisty ton, 
jakaś zasadnicza postawa, któr j usiłują dać wy
raz w swych dziełach. Posługując się przykłada
mi wziętymi z współczesnej dramaturgii wło

skiej, można by powiedzieć, że taką istotną cechą 
twórczości Bettiego jest )lliepokój i ustawiczne 
pytanie, De Filippa - protest, Giovaninettiego -
analiza urazów, Fabbri o - .problem wiary 
w Boga, Corrado Alvaro - zwątpienie. 

Ugo Betti umie pytać natarczywie, w sposób 
przejmujący, wstrząsający. Jego bohaterowie są 
nosicielami niepokoju. Ich los szczególny, tra
giczny, na zawsze pozostaje w pamięci wi
dzów. Czy można zapomnieć o dramacie Agaty? 
l o okrutnej śmierci Angela („Zbrodnia na 
Wyspie Kóz"), tego pięlµiego fascynującego pod 
względem eksualnym mężczyzny, który zostaje 
kochankiem trzech samotnych kobiet, odkrywa, 
zaspokaja ich najskrytsze pragnienia - i dlatego 
właśnie musi umrzeć? Czy taka śmierć jest 
triumfem moralności, czy klęską? Czy czło

wiek, przyznając się do popełnicnej winy, osiąga 
istotnie spokój wewnętrzny? Czy istnieje jakaś 
obiektywna, ponadczasowa sprawiedliwość, którą 
jednostki ludzkie instynktownie uznają? Chyba 
tak, bo inaczej dlaczego zdolny, inteligentny, cy
niczny sędzia („Przekupstwo w palacu spra
wiedtiwości") przyznawałby się do popełnienia 
zbrodni wbrew własnemu interesowi i interesowi 
społeczeństwa? 

Kto ponosi winę za rozbicie małżeństwa? Zło
śliwy przypadek, kochający, zamknięty w dasnej 
skorupie domu - mąż, czy znużona, zgnębiona 
takim życiem - żona? I czy istnieje instancja, 
która w sprawie tej („Mąż i żona") mogłaby wy
dać sprawiedliwy wyrok? Czy dom rodzinny 
winien być łodzią, w której płynie się przez 
pasjonującą, niepowtarzalną iprzygodę, jaką jest 
życie, czy wyciągniętą na brzeg, dla be:z.pie
czeństwa, barką murszejącą zwolna pod działa
niem jałowych lat? 

Eduardo De Filippo nie stawia pytań, nie 
szuka na nie odpowiedzi. Ogranicza się do twier
dzenia, że główną, na}powszedniejszą przyczyną 
wszystkich nieszczęść, dramatów, nieporozumień 
jest nędza lub obawa przed nędzą, ciężka wałka 
o byt, zmuszająca ludzi do kompromisów, po
dłości, okrucieństwa i rezygnacji, Wszystkie jego 
&tuki są ilustracją tej tezy, dowodem przepro
wadzonym w sposób nie pozostawiający wątpli
wości („Ach, te duchy", „FiLcnn,ena Marturano", 
„Neapol miasto milionerów", „Długonogie kłam
stwa" itp.). Wielki ten, mimo że traktowany 
pogardliwie przez naszych rodzimych snobów, 
pisarz należy do niestrudzonych, najwierniej
szych, najbardziej gorących i wrażliwych „bo
jowników" (przepraszam za użycie tego skom
promitowanega przez pseudosocjalizm terminu) 
o społeczną sprawiedliwość. Jest on jedynym 
bodaj w naszej epoce dramaturgiem piszącym 
naprawdę dla ludu i naprawdę o ludzie. 

Silvio Giovaninetti poświęca swą uwagę ura
zom powstałym u ludzi na skutek przeżyć mi
nionej wojny, urazom sprawiającym, ~e dla 
wielu współczesnych nigdy już nie będzie po
koju i zapomnienia. Bohatera jego najlepszej 
sztuki („Otchłań") dręczy obsesja lęku, na war
kot przelatującego samolotu urastająca niemal 
do obłędu. Aby nie słyszeć tego świstu przelatu
jącej śmierci, mobilizuje całą wą wol~ .skupia 
wszystkie swe myśli na . czymś innym. Najczę
ściej na osobie córki gospodarzy, piętnastoletniej 
dziewczynce. Wyobraża sobie, że są razem. Czuje 



rozkosz i słodycz tych chwil. W ten sposób za
pomina o lęku, odzyskuje równowagę ... Dziew
czynka natomiast zapada na dziwną chorobę, 

zdradza objawy zaburzeń fizycznycll i psycllicz
nych. Profesor nie widzi między tymi faktami 
związku ... Czy jednak związek ten nie istnieje? 
Wojna żyje w nas nadal. Rzuca swój iponury 
cień. Deformuje ~ychikę, spycha nieprzeliczone 
rzesze ludzi poza granicę zwaną normalnością, 

w objęcia anomalii przekazywanych dalszym 
generacjom. 

Obok wyżej wymienionych istnieje we Włoszech 
grupa pisarzy, uważających za swój moralny 
obowiązek pokazanie społeczeństwu niebezpiecz
nego impasu, w jakim znalazła się współczesna 
młodzież, na skutek wadliwej organizacji życia 
społecznego J. rodzinnego oraz stosowania prze
starzałych metod pedagogicznych, :nie odpowia
dających potrzebom zmienionych na całym świe
cie warunków życia. Do najciekawszych sztuk 
poświęconych temu zagadnieniu należą: urocza, 
romantyczna historia „Młodzi jedzą kwiaty" 
Bassano; brutalny akt oskarżenia - „Dziewczęta 

zniszczone w przedwio.śniu życia" Paula Callegari; 
dramatyczny ,,Proces wytoczony niewinnym" Car
la Terron; pełna wdzięku, świeżości i zabawnych 
pomysłów komedia „Nasze kochane dziatki" Ni
cola Manzari, na którą chodzi się tłumnie we 
wszystkich niemal krajach Europy. 
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