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nie, Brazylii, Urugwaju, Szwajcarii i Jugosławii.
Oto tytuły kilku z nich: Miraże, Myśli wy z Sab nik, Marsjan;n , Nóż andaluzyjsk;, Po.frednik
oraz trzy nagrodzone: Towarzysze zlej drogi,
Don Juan zakochany i Pięć 11a:z11·isk w kapeluszu
(zwycięzca nagrody Radia Szwajcarskiego). Dla
teatru napisał Fayad kilka 3-aktowycb komedii:
Komedia z nieboszczykiem, Marsj anin, W am
raz aby umrzeć, Szczęśliwy pan Martin (na odstawie komedii Labiche'a), Jak sch wy tać ucieldniera i Jak obrabować bank (nagroda włos
kiego Instytutu Dramatycznego, 1966), a także
parę jednoaktówek.
Komedia Jak ob rabo 1 rnć bank grana jest przez
zespół Peppino De Filippo. Grana już b ła
w Czechosłowacji , nadto będzie realizowana we
Francji, Anglii, Szwecji, Argentynie, Meksyku,
Turcji, Holandii i na Węgrzech.
H.\V

SAMY FAYAD jest pisarzem włoskim , pochodzenia libańskiego. Urodził się w r. 1925 w Paryżu. Z zawodu dziennikarz, współpracuje z RAI,
Radiem i Telewizją włoską i jest kierownikiem
Sekcji Prozy w Ośrodku Produkcji w Neapolu,
gdzie mieszka od 1938 r.
Zaraz po wojnie, po ukończeniu studiów humanistycznych, rozpoczął pracę w pismach literackich i magazynach, jako korespondent i autor
nowelek i opowiadań. Od r. 1949 datuje się jego
działalność jako dramaturga radio-telewizyjnego:
jego komedie, w liczbie trzynastu, typu przeważ
nie farsowo-satyrycznego, były transmitowane i realizowane w TV, poza Italią w Anglii, Argenty-

Sa1ny Fayad
„CUD W NEAPOLU"
CZYLI NARODZINY
ZWARIOWANEJ KOlVIEDII
Pomysł napisania tej sztuki narodził się w wygaszonej sali kinowej. Oglądając film produkcji
amerykańskiej, w którym typy o wyglądzie szubieniczników opracowują systematycznie oparty
na ściśle naukowych przesłankach plan „zorganizowania" kilku milionów dolarów, zadałem sobie pytanie: „Co by się stało, gdyby jakaś grupka
neapolitańczyków przejęła się imprezą tych gentlemanów i zechciała p ój ść w ich ślady?".
Takie pytanie daw a ło pole do snucia jak najbardziej zuchwałych i awanturniczyc przypuszczeń. Ponieważ łagodność klimatu śródziemno
morskiego, instytucja siesty i fatalistyczne usposobienie, każące poddawać się biernie wyrokom,
przeznaczenia czyni ą z nas, neapolitańczyków,
ludzi raczej mało skłonnych do ścisłego myśleni a ,
przebieg takiego przedsięwzięcia obfitowałby w jak
najniezwyklejsze perypetie. W filmach amerykańskich plan obrabowania banku to kunsztowna
mozaika, której wszystkie części muszą idealnie
przylegać do siebie; nie ma tam miejsca na wyobraźnię indywidualną, na improwizację, wszystko do najdrobniejszego szczegółu jest przewidziane.
Można zaryzykować twierdzenie, że jedyną
różnicą między organizacją normalnej pracy banku
a organizacją napadu na bank, jest punkt widzenia zainteresowanych. W jaki sposób moi hipotetyczni neapolitańczycy poradziliby sobie z surowymi regułami gry?
Przejąwszy się tym pomysłem, musiałem znaleźć wykonawców. Nie sprawiło mi większej
trudności wyłowienie ich spośród mieszkańców
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Neapolu, spośród tego ogromu szarych ludzi,
zmagających się z codziennymi problemami: ła
migłówką na temat „co włożyć do garnka",
bezrobotnym synem, ciężarną córką, porzuconą
przez uwodziciela. Tak więc urodzili się: Agostino Capece, jego syn Tonino, córka Giuliana,
Sil vana, stary Gaspare; rodzina, gwałtownie i namiętnie marząca o „stabilizacji" i dobrobycie.
Narodziła się wdowa A ltal1 iłla (wdowieństwo
Neapolu jest prawidłową instytucją z wiekowymi,
bardzo surowymi reguł ami, m.in. permanentnym
okazywaniem bólu i pewnym zdziecinnieniem,
tego bólu nieuniknioną konsekwencją), narodził
się dyrektor banku, dobroduszny i zaskakujący
jak postacie Walta Disneya.
A po osobach narodziły się sytuacje, w których
rabusie, w odróżnieniu od amerykańskich modeli,
zachowują się w sposób jak najmniej ortodoksyjny, słuchając nie surowych przepisów, lecz
własnej hałaśliwej i bojowej natury; zupełnie jakby
się znajdowali nie we wnętrzu banku o nocnej
porze, ale w czterech ścianach swego mieszkania.
Skończywszy pisać, spostrzegłem się, że napisałem komedię paradoksalną, chwilami wprost

wariacką;
dziłem, że

ale - ku swemu zdziwieniu - stwierjest ona możliwa, przynajmniej w takiej mierze, w jakiej pewne sytuacje możliwe są
w środowisku neapolitańskim.
Komedia ma „happy-end". I nie może być
inaczej. Zakończenie w tego rodzaju filmach
zawsze rozczarowuje widza: przez dwie godziny
podziwiamy z zapartym oddechem precyzyjność
planu i jego absolutne doskonałe wykonanie i ten
drobny, błahy szczegół, dzięki któremu cała ta
piękna budowla rozpada się w kawałki, napełnia
nas goryczą i niedosytem. Oto dlaczego, mówiąc
o happy-endzie" stoję po stronie rabusiów. Oni
bowiem, pomimo swej partackiej techniki, która
najmniej doświadczonego terminatora-włamywa
cza przejełaby zgrozą, osiągają swój potrójny
cel : wchodzą do banku, nie dostają s ię do mamra
i zdobywają upragnioną „stabilizację".
W jaki sposób okaże się w ciągu akcji .
„Happy-end" zatem, przyrządzony po neapolitańsku, gdyż pewne ,,cuda' ' tylko w Neapolu
mogą się wydarzyć.
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ko1nedia w 3 aktach
przekład: HALSZKA WIŚNIOWSKA

ob\ada
Agostino Capece LEor4 NIEMCZYK
TADEUSZ SABARA
Regina
Don Gaspare
Tonino
Giuliana
Wdowa Altavilla
Dyrektor banku
MasteJlone
Urzędnik

HALINA PAWŁOWICZ
CZESLAW PRZYBYŁA
J ERZY SZPUNAR
HANNA MOLENDA
JADWIGA ANDRZEJEWSKA
JANUSZ KUBICKI
ZBIGNIEW NIEWCZAS
MIECZYSLA W SZARGAN

Reżyseria:

Scenografia:
ZDZISLAW TOPOLSKI

JERZY H OFFMANN
Asystent reżysera:
Mieczysław Szargan
Inspicjent:
Jolanta Br s i ńska
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Opracowanie muzyczne :
Bogdan Pawłowski
Sufler:
I rena Baryła

Premiera na scenie Teatru Powszechnego w Lodzi
dnia 14 lipca 1974 roku
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St. Grochowiak „Szachy"
Jerzy Staszewski, Aleksander Fogiel

R. Vailland „Niecne sprawki"
Jadwiga Siennicka, Leon Niemczyk
W. Hall i K. Waterhouse „ Billy
Lucjan Wiernek, Piotr Krukowski

H. L. Wakarscy „To są momenta, co
Jad wiga Andrzejewska
H. L. Wakarscy „To
mięta" scena zbiorowa

są

się pamięta"

momenta, co

się

pa-

kłamca"

JAD\HGA ANDRZEJbWSKA otrzymała nagrodę SREBRNY PIERŚCIEŃ, fundowaną dorocznie przez Wydział
Kultury i Sztuki Urzędu Miasta za najwybitniejszą kreację
aktorską sezonu.
Jury XIV Kaliskich Spotkań Teatralnych przyznało Jadwidze Andrzejewskiej nagrodę za rolę tytułowę w sztuce Bertolda Brechta MATKA COURAGE.
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B. Brecht „Matka Courage"
Hanna Molenda, Jadwiga Andrzejewska

List I Sekretarza KC PZPR, tow. Edwarda Gierka do Jadwigi A11:łr zejewskiej.
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Dyrektor i Kierownik
Artystyczny
RYSZARD SOBOLEWSKI
Zastępca Dyrektora
BOGDAN KOPCIOWSKI
Kierownik Literacki
K A ZIMIERZ A. LEWKOWSKI
Kierownik Muzyczny
BOGDAN PAWŁOWSKI
ł, ódź.

ul.

Obrońców

,

Stalingrndu 21 , te l.350-36, 238-SZ

PANSTWOWY
TEATR
POWSZECHNY
Kierownik T(•chnitzny
~IARIA!'i BINKO\VSKI
Dekoracje
CZE S ŁAW FIGURSKI
IGNACY KOł~ ODZIEJCZYK
STA: 'IStA W KROTOWSKI
TADE USZ PAUL
JÓZ EF PIKO RA

E le ktroakustyk
BOGDA N GA.DOŃ
Brygada sceny
STE FAN OLCZAK
O ś wietlenie

E GIE NI 'SZ TYCHEK
Kostiumy
WŁADYSŁAW MURAS
BHONIStA W WROCtA WSKI
JÓZ EF JAWORSKI

Biuro Organizacji Widowni - Łódź. ul. Obrońców Stalingradu 21,tel. 350-36 przyjmuj e zamówienia m1 bilety do Teatru (już nn miesiąc wcz e śniej) w godzinach od 10 do 1?.
Kasa Teatru czynna cnły tydzi e ń (z wyjątki e m poniew godzinaeh od 10 do 13 i od 16 do rozpocz ę cia
przedstawienia - t e l. 350-36
dzinłków)

Redakcja program u:

KAZHIIERZ A. LEWKOWSKI
Opracowanie graficzne:

OLAF KRZYSZTOFEK

Instytut Teatralny
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI
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