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Pirandello

Sootkania teatralne

się

o premierze*) zagadnql mnie obcesowo pewien szanowny społecz
nik: i po co się to gra? Będąc
pod u.rokiem przedstawienia, czułem się tak zaskoczony, że zapomniałem języka i wyjqkc.łem coś nie
do rzeczy. I teraz dopiero odpowia.dom: jrk to po co? Ależ Pirandello lo klasyk teatru para-psychologicznego i - bez blagi - ojc:ec u:sootczemego dramatu. A przy tym nie lada
majster teatru· Czyż nie jest pasjonu.jo.ce odsłoni~cie dramatu wzglę
dności i wleloznaczności ludzkiej
psychik i ? I ten - jakże tcatrolny teatr wielu „.,.,rnsek", czy ról ży
ciowych w różnych u;ymiarach i
perspektywach, w komplikacji z otoczeniem i zeuniętrzną rzeczywistością? I rozpaczliwa próba u.chwycenia granicy między prawdą i
kłamstwem, które
się
v;zajemnie
przenikają, gdyż nie ma w
życiu

P

•) Teatr Stary: L. Pirandello - „Jaką
mnie pragniesz", w przekładzie z. Ja·
chlmeckJ.eJ. Reżyseria A. Mbnows.kiej,

tcenoeratia A. MaJewsk:leco.

nie starzeje

praktycznie ani czi;stej prawdy, ani
czystego kłamstwa. Ws.? ystko
jest
wzg~ędne i nieuchwytne, wahające
~iii' między tym, co się n!lm wydaje,
a tym, co się Wydaje innym. Teatr
czysty teatr! Nadto Pirandello, żywo i
praktycznie związany z teatrem, pisał swe sztuki ·dta konkretnych warunków sceny, podobnie jak Szekspir. jak Molier· Toteż nie wyk:ada
nam ustami aktorów nurtujących go
problemów, ale każe im dziać s!~
scen;cznie wśród bardzo realnych
okoliczności. A sam ukrywa się
w
cieniu, z nieco ironicznym u.śmie
szkiem.
Tak więc problem psychologiczny
sztuki ma Żj"WY i pełny ksrtałt sceniczny, i akcję wręcz sensacyjnq,
narastającą crescendo. Już w akcie
1-szym oglądamy zawiązanie ostrego
i nagłego a zagadkowego konfliktu.,
przerwanego nagle. Akt II-gi dopowiada u.ru.'Clny wątek akcji i daje
ekspozycj;-: dna sprawy oraz próbę
rozwiklania splątanego węzła, próbę
- znów zawieszoną. Akt III-ci doprowadza konflikt do szczytu o wu-

sokim napięciu z najbardziej nieoczekiu.'Clnym ro'związaniem. Swietnv
dialog pulsuje rytmll:znie
między
osobistym wynurzeniem a starciem
z partnerami, wibruje nieustanną
zmiennośc:ą w zaskakujących pomYs!ach sytuacyjnych i w dialektyce
sprzecznych argumentów. Ta swoista logika akcji wiedzie n ieuchronnie w śtepy zaułek, z którego nie
ma wyjścia. Zagadka fikcji i rzeczvu.•istości, prawdy i kłamstwa pozostaje zagadką nierozwiązaną.
Niemniej bohaterka dramatu walczy o swoją prawdę i ona sama rozstrzyga konflikt· Wątkiem akcji je.st
sprama u.traty pamięci, jako skutek
przej§ć tcojennyrh- Temat,
nieraz
poruszany przez Pirandella, i niera:
po nim wykorzystany w dramaci 0 •
Kobieta, rzucona przez tragicme
trypadki poprzedniej wo.iny rn zmienione warunki. traci pamięć r>T"•n.oz lości i
zmienia się gruntownie
Odswkana po latach przez
męża
próbuje powrócić w dau:ną rzeczywistość. Próba końc?y się niepowod?'eniem, bo przeszlo§ć nie un·aca,
jak ż11we zjawi.~ko. Bohaterka vowątpiewa w kO'ńcu, czy jest w istoc:e owa odszuk11ną os'>ba. bo każdy
za;nteresowany komplikuje sytuację
t.clasną postawą. Ale, gd•:.by nawet
nią nieQdyś byta. mogłaby &ię nią
uznać dzisiaj, tytko wtedy,
gd11bll

otoczenie zdo?alo u.wierzyć w nią bez
i niejako na nowo
Ją
A wytworzona sytuacja
nie pozu:ala na zbudowanie ciąglo
ści losu., nie wystarcza dla legitymacji pożądanej fikcji czy prawdy. 1
trzeba się wyrzec powrotu do proponou;-anej rzeczywistości. Ten psychologiczny problem pogłębi>a się w
sztu.ce jako trag;czn11 skutek woj:-1,y
i gwałtu, a także poszerza się jako
powszechna sprawa wierności· przezastrzeżeń
.ętworzyć.

grywającej

w

niszczącym działaniu.

czasu.
Tę cienką a osobliwą fakturę dramatu ro zegr.i,no interesująco i z peł
nym wyczuciem &pecyfiki „pirandellizmu.", w reżvąerii dyskretnej,
~
rełnej w11razu. Dono przedstawienie stosunkowo krótkie a zwarte, o
zagęszczonej akcji. a u.wypttklajqce
rolę glównq, dla którei zresztą sztuka została napisana. Tak np· dru11ą
połowę aktu. 111-go będqcą wła
ściwie u:ielk;m monoloaiem boh-Oterki - u.stawiono na tle prawie zupełnie
nieruchomych
partnerów·
Przy &klonności naszuch reżyserów
do nie!lstannej ruchliwości obrazu,
mającej „ożywić" czy nadrobić taatralność dialogu, jest ten statyczny
układ i śmiały, i świeży, w pewnym
znaczeniu - monumentalny. Zarazem - przez u.wypuklenie her<>iny
- ryzykowny, bo przerzucający pel-

ny

ciężar

akcji

na

solową

grę

głównej postaci· W tym wypadku. - r11z11lw było zrozumiałe, gdyż o roli
Z. Niu:ińskiej u.·olno mówić - jako
pięknej kreacji. .1rtystka
rzyła pelną postać, w i brującą

o

stwoz prz<'.
konywu.jącq prawdziwością wszystkimi odcieniami chorobliwej i wujqtkowej osobowości. Był to pokaz
dojrzałej sztuki ak.torskiei. o szerokiej a POwściqgliwi!? stosowanej
skali środ~ów, pozwalającej znaleźć
właściwa nutę w każdej sytu.acti. I
w iryuzdanej atmosferze berlińskiej,
i w rozpaczliwej próbie rehabilitacji, w zaciekłej pc.sji dekonspirowania .ęiebie i otoczenia, czy wreszcie
w ciepłych lirycznych liib me1anch<>l i jnych zaoraniach. W tych ostatnich zwlaszcza o.slaanę?a Niwińska
najwięcej skupionego i wzru.swją
ceao wyra.zn. pobudwj<1cego widownię
do niecodziennych reakcji i
Przeżyć. Po wielkiego su.kce.m Niwińskiej przycz11nHo .ęię wyraźne pogłębienie brzmienia głosu i nasucenie 110 dynamiką oraz mod•ilacją,
wreszcie - ujmująca a nie na.duży•
tL'Clna aparcja.
Drugą
rewelacją
przedstawienia
była rola Obłąkanej. zagrana wro;'CZ
wstrzą.sająco przez K· Ostaszewską.
Jeśli zważyć, że całym j~j tekstem
były dwie zgłoski, wygłaszane mo.notonnie i . z trudem, że rola ogr~ni·

cza. się wlaściwte do pantomim11 i
to w pozycjt statycznej, trzeba
doprawdy podziwiać, ile przejmującego wyrazu uzyskała Ostaszew,ęka· I to bez cienia przeMdt1, tytko
drobny gest dłoni zdradzał wewnę
trzną zawiłość nieszczęśliwej, nieznaczT', e skrz11'Wienie barku
oraz
niezwykła, nieruchomo u3miech.nię
ta maska wyrażały przepaść u.drę
czenia i pokrzywdzenia.
Otoczenie niemieckie

i

przy nieznacznych aluzjach do koszmarnej atmosfery konfliktu. Symbolika dwuznacznych parawanów
czy strzępÓw, markujących niszczą~
c11 ząb czasu, była metaforą wymow-

włoskie

in,clyw!dualności·

Rotę

Saltera, postaci fatalnej
dla
bohaterki, grał Z. Filu.s. Jest to

wprawdzie postać brutalnego i mści
wego zaz']rośn ika, ale także pisarza
z pozvcjq i intelektualisty. I te wl!śctu,"Ości trudno było rozpoznać w
grze Filusci. dri;czącego się pogrubionym amokiem erotycznym. Natomi.ast pełną charakterystyką
rot!
wyróżnił się W. RuszkoW$ki, zaskakując11 w nowym dla niego rodzaju
aktorstwa. Z dawnego emploi poLo•
stała jedynie niezawodna dykcja,
natomiast maska i sylwetka oraz
sposób móu:ien:a i grv dały autentvcznq, pirande!!owskq postać tajemniczego pana Boffi,
Wytworną elegancję strojów skontrastował scenograf wnętrzami dob-

rze

zorganizowanymi

pla.ftvc,mie,

wvobraźnię teatralną? Jeśli oświad

czamy się do spadkti. to już z dobrodziejS>twem całego inwentarza· Nie
;est ta sprawa zresztą najważniejsza,
gdyż widza pochłaniała więcej gra
aktorska, niż dekoracja.
Zasługą Teatru Starego Jest prapr.emiera polska tej nie grane; u nas
sztuki Pirandella $przed lctt 30-tu.
Jest w tym także zaslu.ga ńie.łtru
dzonej tlu.tnaczkt i inicjatorki teatru
wloskiego u na& - Z. Jachimeckie;I,
której przeklad o walorach Hterackich i sceniczn11ch d!lł nam poznać
nieznaną sztukę wielkiego pisarza.
Nie wiem znów, dlaczego zmienione
zostalo imię bohaterki - i popularną

wypadło poprawnie, prz!J nieco sla-

bvm podkreśleniu

lą. Ale jeśli gra się dziś Pirandella,
nie przeinaczając jego dramaturgii,
to po kiego ticha modernizować j~IJ

włoską Lucję

zastąpiono otimptjską

Dianą. Równteż

ZOFIA NIWiiQSKA

Rys. D. Boguszewska-Chlebowska

nq. Ale Pirandelto
wizję

mial

wyra.fuq

teatralną, nie

widząc
jakoś
potrzeb11 metafor, mających podpierać tekst· Scenograf zlekceważył
tę wizję.

za»ewne iako vrzestarza-

- czemu zlikwidowal postać Barbary, ponure; bratowej Lucji? Nie jeń i to takie wnżne,
ale wreszcie czyż realizator łstotnie
wie lepiej od autora, ;akie nadać
imię, tub ile kreou:ać postad dramatu? Tak czv inaczej,przedstawienie to
jest trzecią mocną poz11cją Teatrii
Starego - po
dl/ku, i Gubernatorze. Niebvwała frekwencja i takaż
reakcja publiczności 1\aiwvmownie;
świadczą o sukcesie.

