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Gdyby teatr nie łączył w sobie wszystkich 
sprzeczności świata, gdyby jednocześnie nie był 
sztuką linoskoka i magią kapłańską, trybuną 
agitacji politycznej i miejscem najbardziej od 
życia oderwanych upojeń i wzruszeń, gdyby 
z równym kunsztem nie odtwarzał szpetoty co
dziennej i patosu czynów heroicznych - nie 
byłby wart naszych zainteresowań i naszych 
poświęceń. 

LEON SCIDLLER 

Luigi Pirandello 

TAK JEST, 
JAK SIĘ PANSTWU ZDAJE 

Zasadniczym motywem mego arty
zmu jest tragizm wynikly z rozszcze
pienia między życiem a dążeniem do 
jego wyrazu. Życie jest dla mnie 
czymś, co się ustawicznie zm.ienia 
i rozwija. Ale - aby być życiem, 
musi dopiero znaleźć wlasny wyraz, 
własną formę. Forma jest z natury 
swojej zawsze sztywna i niezmienna. 
Życie, które się zmienia musi przeto 
nieprzerwanie lamać swoje poprzed
nie formy, znajdować nowe, które 
rychlo znów stają się przestarzale. To 
jest tragedia życia. Ja jestem poetą 
tej tragedii. 

Luigi Pirandello 



LUIGI PIRANDELLO (1867-1936). Sycylij
czyk. Laureat Nagrody Nobla z 1934 roku. 
Debiutował na scenie jednoaktówkami w 1910 r. 
zupełnie bez powodzenia. Dopiero w latach 
dwudziestych ogromny sukces przyniosły mu 
przede wszystkim utwory następujące: „Sześć 
postaci scenicznych w poszukiwaniu autora", 
„Henryk IV" („Żywa ma ka"), „TAI'" JEST 
JAK SIĘ PAŃSTWU ZDAJE". 

Twórczość Pirandella stanowi nader istotny 
moment w rozwoju nowo zesnego teatru. Filo
zofia krytycyzmu i relatywizmu, poczucie nie
możności ogarnięcia i jednoznacznego przedsta
wienia świata i psychiki człowieka - stoją 
u źródeł oryginalnej poetyki tego autora, zwa
nej „pirandellizmem". Pirandello poddaje 
w wątpliwość nie tylko sens przedstawianych 
przez siebie wydarzeń, ale również rzeczywis
tość sceniczną, w jakiej są one pokazywane: 
fikcja artystyczna przeplata się tu jakby z au
tentyzmem życiowym, ta sama sprawa nabiera 
całkowicie innego znaczenia zależnie od postaci, 
która ją przeżywa, często zatarta jest granica 
między „normalnym" pojmowaniem i logiką 
szaleństwa. W „Tak jest jak się państwu zdaje" 
jedno i to samo zdarzenie wygląda zupełnie ina
czej w relacji dwu głównych osób dramatu: 
jedna z tych relacji wyklucza drugą. Pozostałe 
postacie utworu - podobnie jak publiczność na 
widowni - nigdy nie dowiedzą się, kto z boha
terów mówi prawdę, a kto jest obłqkany. Nie 
wiadomo nawet rzy ta „prawda" istnieje rze
czywi~ ie, czy może jest tylko wymy'łem owc.>j 
dwójki, czy może zag1Ulką autor ką. Niedocie
czony jest nie tylł„o sens, „ le nawet przebieg 
zdarzeń. (.„) 
Ujmując !'Zecz w kategoriach historii litera

tury powiedzieć trzeba, że Pirandello wychodzi 
z ibsenow kiej odnowy dumatu, korzysta rów
nież ze zdobyczy Shawa i jego zwycięstwa nad 
konwencjami dramaturgicznymi, aby prowadzić 
rzecz dalej i zgodnie z wła ną swoistą dialekty
ką nada-: zupełnie now tre' ci twórczo '•ci sce
nicznej; treści oparte na współcz snej, rela-

l 

tywnej myśli poznawczej, widzącej wielość 
rzeczywistości. Dzisiejsi awangardowi autorzy, 
tacy jak \Vilder, Anouihl czy Priestley są ucz
niami Pirandella i kontynuatorami dokonanego 
przez niego przełomu. W Polsce równocześnie 
z Sycylijczykiem, podobnie nowatorskie dra
matopisarstwo uprawiał przed wojną Stanisław 
Ignacy Witkiewicz. 

Pirandello ogłosił także parę tomów wierszy, 
siedem powieści (najgłośniejsza z nich to „Cień 
Mateusza Pascala") i około 250 zbliżonych do 
realizmu nowel. Swoją wyjątkową pozycję za
wdzięcza jednak przede wszystkim sztukom te
atralnym; napisał ich 43 . Na naszych scenach, 
oprócz wymienionych, grane były jeszcze: 
„ Człowiek, zwierzę i cnota", „ Gra", „Rozkosz 
uczciwości", „Ależ to nie na serio", „Jaką mnie 
pragniesz" oraz w Teatrze Telewizji jednoak
tówki: „Człowiek z kwiatem w ustach' i 
„Patent". W druku ukazało się nadto tłumacze
nie sztuki „Żeby wszystko było jak należy" 
i jednoaktówek: „Głupiec" i „Cece". 

Moją tezą jest: p r a w d a o 1 u d z i a c h 
n i e j e s t a n i p r o s t ą, a n i w z g 1 ę d
n ą, 1 e c z w i e 1 o p o s t a c i o w ą , s k o m
p 1 i ko w a n ą. Postęp polega na tym, żeby 
i takiej prawdzie sprostać, zobaczyć ją i wyra
zić, żeby prócz czterech działań matematycz
nych mieć także inne środki, logarytmy, rachu
nek różniczkowy itd„ a nie prostackie, chłopskie: 
albo - albo. Prawda jest skomplikowana jak 
maszyna, ale fu turystycznym poetą będzie nie 
ten który będzie opiewał maszyny, lecz ten, 
który precyzyjnym labiryntem myśli i słów 
odpowie na labirynt życia. I do takich należy 
Pirandello - chociaż stary, lecz futurystycz
niejszy od czeredy bijącej pokłony przed aero
planem i dynamomaszyną. 

KAROL IRZYKOWSKI 



Luigi Pirandello jako powieściopisarz zna
ny już był na długo przed wystawieniem 
w 1915 roku jego pierwszej pełnospektaklowej 
sztuki „Sc non cosi" („Jeżeli jest inaczej"), a 
nawet przed napisaniem pierwszej jednoaktów
ki „Lumie i Sicilia" („Sycylijska rampa" 
1910). Od czasu tych debiutów scenicznych Pi
randello poświęca się wyłącznie teatrowi. Ry
chło też staje się jednym z najszerzej dyskuto
wanych współczesnych autorów dramatycznych. 
Jakkolwiek w całym swym dramatopisarstwi 
opracowuje stale jeden i ten sam temat wysnu
wając wciąż nowe wątki fabularne, to j c.lnak 
przyznać mu należy zarówno szczerość z jaką 
zmierza do wytknic:tcgo celu (albowiem to po
wtarzanie się tematu nic jest zwykłą wypływa
jącą z lenistwa chęcią eksploatowania szczęśli
wego pomysłu), jak i kunszt, z jakim umie 
przedstawiać światu wciąż nowe aspekty swej 
koncepcji. 

Pirandello w istocie jest realistą, ale jego re
alizm kwestionuje sam fakt istnienia rzeczywis
tości. Dla Ibsena charakter postaci może być 
złożony, ale zawsze mimo tej złożoności stanowi 
jednolitą całość. Pirandello natomiast rozszcze
pia atom, jakim jest człowiek, i to doprowadza
jąc do wybuchu. „Każdy z nas - mówi -
wierzy, że jest jedną całością, ale to przypusz
czenie jest mylne: w każdym z nas jest tyle 
własnych „ja", ile ich tkwi potencjalnie w naszej 
istocie ... Każdy z nas zna tylko część samego 
siebie, i to według wszelkiego prawdopodobień
stwa część najmniej ważną". Koncepcja „ twa
rzy i maski" posunięta tu jest o ualszy krok 
naprzód. 

Jednak:le u Pirandella pojc:cic „maski" na
biera odmiennych p rspektyw. Jest to, podobnie 
jak dotą<l, maska w 'Wn~trzna znana tylko oso
bie, która ją nosi; ale zarazem marny l!.tkże 
przed sobą maskę lub maski zewnętrzne, z któ
rych człowiek znany jest wemu otoczeniu. Ta 
maska zewnGtrzna może być czymś, co dany 
człowiek sam slworzyl, nl może też być czymś 
narzuconym mu przez spoleczeiislwo, może być 

maską, ktorą on sam pragnąłby zrzucić, ale któ
rą przymus opinii publicznej każe mu nosić. 

Gdzież w tym labiryncie, w tej maskaradzie -
pyta Pirandello - możemy znaleźć jakąś 
obi ktywną prawdq lub rzrczywistość? Skoro 
wszystko j st wzglQdne - wzglGdne nic tylko 
w odniesieniu do jednostki, lecz także w odnie
sieniu do różnych jej części lub aspektów - to 
oczywiście nigdzie nie można znaleźć nic 
pewnego. 

Od tego rodzaju myśli przechodzi Pirandello 
do innych refleksji, dotyczących wzajemnego 
stosunku między sztuką a naturą. Autor -
mówi „tworzy" postać sceniczną. W jakim zna
czeniu używamy tego słowa? Jakże zdoła autor 
ndmalować postać będącą lotnym piaskiem? 
.Jaką wagę mają te poczęte w wyobraźni autora 
postacie poruszające się i mówiące na scenie -
w zestawieniu z realnymi osobami, które każda 
z tych postaci ma przedstawiać? Mówimy o tea
tralnym ,naturalizmie", ale skoro scena jest 
Jawnym fałszem i skoro w żadnym razie nie 
możemy dociec istoty tego co rzeczywiste, jest 
chyba jasne, że teatr nie może pretendować do 
realizmu. 

Jakkolwiek stwierdzić należy, że w bogatym 
dorobku dramatycznym Pirandella t go rodzaju 
myśli powtarzają się w nieskończoność, musimy 
zarazem przyznać, że jego sztuka znajdowania 
coraz to nowych, interesujących fabuł dla wy
rażenia tych koncepcji filozoficznych nadaje 
całej jego twórczości nadspodziewaną różno
rodność„. 

Alladryce Nicoli 
DZIEJE DRAMATU, t. II 



Luigi Pirandello 
-

TAK JEST, JAK SIĘ PANSTWU ZDAJE 
(Co si e se vi pare) 

przełożył - JERZY JĘDRZEJEWICZ 

W spektaklu wykorzystano fragmenty: „Sześciu postaci scenicznych w poszukiwaniu autora" 
„Człowieka z kwiatem w ustach" L. Pirandella. 
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Premiera na scenic Teatru Powszechnego w Lodzi, dnia 25 lutego 1989 roku 



KRONIKA 

Z niemałym zainteresowaniem krytyki i żywą 

ciekawością publiczności spotkala się przygotowana 
przez nas inscenizacja sztuki współczesnego drama
turga bułgarskiego Stefana Canewa p.t. „Ostatnia 
noc Sokratesa". 
Poszukując miejsca dla wystawiania sztuk kame

ralnych, wymagających bliskiego kontaktu z wi
dzem, usytuowaliśmy tę inscenizację w foyer tworząc 
w ten posób.„ drugą scenę Teatru Powszechnego. 

„Sztuka Cancwa grana jest w Teatrze Powszech
nym nic na sc ni<' lecz w foyer, tam gdzi zwyk1•• 
publiczność spędza przerwy w przedstawieniach. 
Taka kameralność, bezpośredni kontakt z aktorami, 
bywa w teatrach wykorzystywany od czasu do czasu 
i tworzy to klimat specjalnej intymności w odbiorze 
sztuki . I tym razem jest to atrakcją spektaklu, widz 
jest wciągany jakby do bezpośredniego udziału 

w dyskusji o w końcu niebagatelnych sprawach. 
Piękna - plastycznie i niesłychanie funkcjonalna 
aranżacja przestrzeni, w której rozgrywa się akcja 
sztuki, jest drugą bezsporną zaletą przedstawienia. 

TróJcc aktorów daje to wszystko ogromne pole do 
popisu, ale też i skomplikowane problemy warszta
towe do rozwiązania. Panowie („.) w początkowe] 

fazie spektaklu byli usztywnieni. („.) Dopiero później 
Sokrates, tak jak być powinno, jest w wykonaniu 
MIROSŁAW A SIEDLER człowiekiem dojrzalszym, 
w sposób bardziej wyrafinowany przedstawiającym 
swoje racje, a Strażnik Ji\CKA LUCZi\KA, gorą
cym, spontanicznym, ale też nieobliczalnym, neofitą. 
Ładnie i kulturalnie wybrnęła JULITTA SĘKIEWICZ 
z trudności tkwiących w ustawieniu przez autora 
Ksantypy. Aktorka podkreśliła konkretność i rzeczo
wość jej działań, wyczuwalny dystans do świata 

abstrakcji, w którym żyje Sokrates". 

Henryk Pawlak 
„JESZCZE RAZ SOKRATES" 
Głos Robotniczy, 29. XII. 1988 

n:i zdj . Julitta Sękiewicz (K. antyp:i) 
Mirosław Siedler (Sokrntes) 



Od 22 stycznia 1989 roku na scenic Teatru 
Powszechnego mogą państwo oglądać najsławniejszy 
„kryminał" świata PUŁAPKĘ NA MYSZY 
Agathy Christie. Nasza inscenizacja bardzo podob 
się łódzkiej publiczności. Nader życzliwie przyjęła ją 
również krytyka teatralna. 

„Omawiając przedstawienie recenzent Jest w pew
nym kłopocie - pisze JERZY PANASEWICZ 
w „Ekspresie Ilustrowanym" - nie wypada mu bo
wiem zdradzać kto zabił, kogo zabito, a nawet jakie 
były przyczyny dokonanych i planowanych mor
derstw. Ma to być niespodzianka dla widza i chyba 
do ostatniej sceny mało kto wpada na właściwe roz
wiązanie („.) Ot zjeżdżają się goście do podlondyń
skiego pensjonatu „Monskwell", rozpakowują walizki 
gadają o tym i owym, a przy okazji opróżniają ba
terię zacnych trunków ustawioną na kominku. A po
tem pojawia się sierżant Trotter z wiadomością, że 
wśród zebranych jest najprawdopodobniej grożny 
morderca i upatrzona przez niego ofiara ... 

Sierżanta wiarygodnie zagrał Włodzimierz Maciu
dziński, właścicieli pensjonatu Ewa Sonnenburg 
i Artur Majewski, zaś grono gości tworzyli: Roma 
Kamińska (pani Boyle), Barbara Szcześniak (panna 
Casewell), Włodzimierz Adamski (Christopher Wren), 
Stanisław Kwaśniak (major Metcalf) i Michał Szew
czyk (Paravicini). 

Spektakl zręcznie wyreżyserował Józef Słotwit'1ski, 
scenografię przygotował J t:rzy Masłowski, muzyka 
Ja cek Szczygieł". 

• 
„O tych wszystkich teatromanów i miłośników 

kryminału, którzy ostatnio nie byli, jak też i w naj
bliższym czasie nie wybierają się do Londynu, 
zadbał Teatr Powszechny wystawiając „Pułapkę ... " 
na swoich deskach. Jak na kryminał przystało -
i to w wydaniu mistrzyni, klasyka gatunku - akcja 
sztuki jest logicznie nakreślonym procesem docho
dzenia do rozwiązania zagadki z wieloma niespo
dziankami (mieszczącymi się jednak w racjonalizmie) 
w finale. Tak więc resztki przyzwoitości nie pozwa
lają mi przedstawiać i zagłębiać się w treści utworu 
( ... ). Pozostaje mi napisanie kilku uwag o opakowa
niu, w jakim ta kryminalna zagadka została przed
stawiona widzowi. Od razu powiem, iż reżyser Józef 
Słotwiński bardzo sprawnie wywiązał się z tego za
dania. Słotwiński postanowił dać nam przede wszyst
kim kilkadziesiąt minut wytchnienia w teatrz 
serwując intelektualną rozrywkę w stylu retro. 
Zrealizował to, próbując - nie gubiąc konwencji 
samej akcji - zainteresować i zabawić widza kre
śleniem ze szczególną pieczołowitością postaci sztuki. 

Wśród osmiu ról „Pułapki„." nie ma pierwszego 
i kolejnych planów. Wszyscy są równorzędni. 
Wszyscy mają do spełnienia określone zadania tak 
samo ważkie„." 

PULAPKA NA MYSZY 

JERZY BĄBOL 
„Dziennik Łódzki" 

11..1 zuj. (ud lt'Wl'j) llarb.:ir.:i Szcz •~nial< (p:rnna C:i-ewell) 
i Rvm.'I Kamiń~ka (pani Boyle). 



REPERTUAR TEATRU POWSZECHNEGO 

Agalha Christie 
PUŁAPKA NA MYSZY 

Stefan Canew 
OSTATNIA NOC SOKRATESA 

Wiliam Szekspir 
SEN NOCY LETNIEJ 

Antoni Czechow 
TRZY SIOSTRY 

Jan Andrzej Mors2tyn 
CYD 
Czingiz Ajtmatow 
DZIEŃ DŁUŻSZY NIŻ STULECIE 
Pierre Chesnot 
PANIENKI MADAME TINY 

Igor Sikirycki 
NJEOZWIEDŻ KROLA. GNIEWOBORA 

REPERTUAR SCENY WĘDRUJĄCEJ 

TE/\TR ANTYCZNY 
TEA. TR SREDNIOWIECZNY 
TEATR RENESANSOWY 
TEATR WILLIAMA SZEKSPIRA 
TEATR MOLIERA 
TEATR WOJCIECHA BOGUSLA WSKIEGO 
TEATR ROMANTYCZNY 
TEATR MOJ... (o teatrze i dramacie 
S. WYSPIAŃSKIEGO) 
BESTIA TEATRU S. I. WITKIEWICZA 
MAJAKOWSKI 

redakcja programu 
EWA PANKIEWICZ 

opracowanie grnficznc pror,ramu 
JAROSLAW ZDUNIEWSKI 

projekt plakatu 
MARIUSZ CHWEDCZUK 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Łódi, ul. Obrońt•ów 
Stalingradu 2.1, tel. 33-50-36 - przyjmuje znnH)Wienia n;; 
b1lŁ"ty (na miesiąc wcześniej) codziennie w godL. 8.00-llS.OO. 
KASA TEATRU POWSZECHNEGO - Łódź, ul. Obrońców 
Stulmgradu 21, tel. 33-50-3!.i - C'zynna nity tydzień (z wy
jąlkiem poniedziałków) od godz. 11.30 do 19 15, w~ wtorki 
ad 13.30 do 19.15. 

OD BBJ89 n . 3000 D-l~/161 

PANSTWOWY TEATR POWSZECHNY 
ul. Obrońców Stalingradu 21 
91·069 Łódź 
tel. 33-25-20. 33-50-36, 32-38-87, 36-18-14 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
BOGDAN PAWŁOWSKI 

Zastępca Dyrektora 
ZDZISŁAW KIEROŃSKI 

Kierownik Literacki 
EWA PANKIEWICZ 

Pianista-korepetytor 
TERESA STOKOWSKA-GAJDA 

p.o. Kierownik Techniczny 
WALDEMAR JANEK 

Brygadier sceny 
MAREK DUDACZYK 
Akustyk 
BOGDAN GADOill 

Swiatło 
EUGENIUSZ TYCHEK 

Prace krawieckie 
BOZENA ST ANGRECIAK 

Prace stolarskie 
ANTONI POPIOŁEK 

Szewc 
JÓZEF JAWORSKI 

Slusarz 
MAREK JAROS LA WSKI 
Prace perukarskie 
ANNA KOCHA~SKA 
Prace malarskie 
BERNARDYN PIKORA 
Tapicer 
LONGIN LICHA WSKI 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
DANUTA OLESIŃSKA 

Kierownik Działu Adm.-Gosp. 
ZBIGNIEW PIECZYŃSKI 

Kierownik Działu Ogólnego 
ILONA SUROWIEC 



cena 100 zł 


