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Teatr Polski, Pożądaniem w cieniu wiązów 
(Desire under the Elms) w przekładzie Ka
zimierza Piotrowskiego, rozpoczyna cykl 
realizacji dramaturgii Eugeniusza O'Neilla. 
Niedostępna dotychczas, od lat wojen
nych, naszym scenom dramaturgia O'Neilla 
może być grana dzięki dłuższym staraniom 
naszego Teatru, popartym bezpośrednio 
przez przyjaciela wielkiego dramaturga 
amerykańskiego i opiekuna jego dorob
ku pisarskiego Karla-Ragnara Gierowa, 
Dyrektora Teatru Królewskiego w Sztok
holmie. 
Następną pozycją realizowaną przez Teatr 
Polski będzie trylogia Mourning Becomes 
Electra (Elektrze przystoi żałoba). 
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Ryszard Ocdyński: 

POCZĄTKI TEATRU AMERYKAJ\ISKIEGO 

I TWORCZOSC O'NEILLA 

Początków dramaturgii amerykańskiej nie należy szukać 
na dzikich polach pierwszych osadników, nawet w tej 
epoce, kiedy poczęli się oni zżywać z szukającymi szczęś
cia i przygód następnymi przybyszami europejskimi. Także 
i później, gdy twórczość dramatyczna już się pojawiła 
i poczęła się rozglądać w tematyce historycznej i naro
dowej, doniosłe wydarzenia z doby powstawania narodu 
nie znalazły poważniejszych i godnych pamięci uwiecz
nień literackich. Rzecz ciekawa, że olbrzymia dynamika 
rewolucji i krwawych walk o niepodległość nie pozostawiła 
po sobie takiego dorobku, na który ich dramatyczność 
zasługiwała. Dopiero wojna domowa, walka Południa 
z Północą, potęga dzieła i osoby Lincolna z biegiem czasu 
znajduje swój wyraz w powieściowej i dramatycznei lite
raturze Ameryki. Wiekopomny ten przełom utrwalił się 
w świadomości społeczeństwa amerykańskiego jako 11na
rodziny narodu". 

Tematy i zagadnienia związane z tym czasokresem 
weszły 1ednak do literatury około 30 lat później. 

Po_ r: )89_0 możemy mówić o początkach rdzennie ame
rykank1e1 . literatury ~rematycznej. Teatr bowiem do tego 
czasu działał głównie pod znakiem dramatu i komedii 
e~rop~jskiej, grał sztuki tłumaczone z francuskiego, nie
m1eck1ego, czerpane z repertuaru scen angielskich, ściślej 
mówiąc londyńskich. Były to przeważnie adaptacje przy
stosowane do umysłowości widza amerykańskiego, do
konywane częściej ze szkodą niż z pożytkiem dla utworu 
oryginalnego. Nawiasem mówiąc, z wyjątkiem prze
róbek dzieł Szekspira, w rachubę wchodziły sztuki o nie
wielkiej wartości literackiej. 

Ą ~tor dramatyczny, kt?ry by pragnął głębiej przedsta
w1c psyc:holog1ę człowieka prostego lub jego walkę 
z otacza1ącym go bezdusznym środowiskiem nie byłb/ 
wówczas z~o_był scen_y ?la swojE'.go utworu. Ńie było kl1-
m~tu. sprzy1a1ąceęo 1ak1emukolw1ek przewrotowi na spo
ko1ne1 drodze, ktorą szedł teatr amerykański, zadowolony 
z przeróbek francuskich, konwencjonalnych komedii "sa
lonowych" lub melodramatów dość prymitywnie zbudo
wanych, a obliczonych na łatwo rozrzewniającą się pu
bliczność. 

... 

Ryszard Ordyński 
w karykaturze Enrico Carusa z r. 1919 

Ordyński, wielokrotny reżyser w Teatrze Polskim, był wy
bitnym, z autopsji, znawcą teatru i dramaturgii amerykań
skiej. Był też pierwszym w Polsce propagatorem twórczości 

Eugeniusza O'Neilla już w latach 1923-1924. 
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W tę błogą pustkę około r. 1912 uderzyły dwa niespo
dziewane „pociski ". Jednym z nich był Balet Rosyjski Diagi
lewa, drugim występy teatru Reinhardta z pantominą muzycz
ną. Pewien krytyk amerykański stanowczo twierdzi, że Szehe
rezado w inscenizacji Diagilewa i Sumurun Reinhardta zre
wolucjonizowały teatr amerykański . Oba te spektakle bo
wiem zmodernizowały scenografię i reżyserię, autorom dra
matycznym zaś, onieśmielonym banałami produkowanymi 
na scenach Broadwayu, ukazywały nowe możliwości te
matyczne i formalne . Twórczy ferment wywołany przez 
„najeźdźców" europejskich zachęcił d ramaturgów do walki 
o teatr inny. 

I tak pod wpływem owego wzburzenia oceanu teatralne
go powstał utwór znanego poety Mac Kaye 'a Ko/ibon 
no żółtych piaskach, napisany w r. 1916 na cześć Szekspira, 
z okazji trzechsetnej rocznicy jego śmierci . Podtytuł te90 
okolicznościowego raczej utworu brzmiał: A Community 
Mosque of the Art of the Theotre. Został on odeg rany 
na specjalnie w tym celu zbudowanej scenie na stadio
nie nowojorskim mieszczącym 15 tysięcy widzów. Mac 
Kaye sparafrazował Burzę Szekspirowską. Kaliban odra
dza się w tym utworze dzięki miłości <lo Mirandy i nauce 
odbytej pod kierunkiem Prospera . Poeta tak określa. rolę 
Kalibana: „Jest on typowym rozpętanym w nas, zacieka
wionym dzieckiem, pełzającym po ziemi - ~godni.e. ~e 
swym pochodzeniem - jed~".kże. po omack.u 1. c~w1e1n1 .e 
zmierzającym ku tej pogodn1e1sze1 płaszczyzn1e l1tosc1 1 mi
łości, rozumu i okiełzanej woli, na której Miranda i Pros
pero obcują z Arielem i jego duchami." lntegrolną . częsc1ą 
przedstawienia (którego piszący te słowa ?Ył. re~yserem, 
współpracując ze znanym malarzem w1edensk1m 1 sceno
grafem teatrów amerykańskich, Josefem Urbanem) były 
wprowadzone przez poetę fragmenty kilku dzieł Szekspira. 

Role grali najsłynniejsi artyści scen amerykańskich, 
a liczba aktorów ze statystami i chórami przekroczyła 
2500. Przez dziesięć wieczorów na otwartej arenie powta
rzało się widowisko, które zorganizował komitet zł_oż.ony 
z najwybitniejszych przedstawici~li , arty~tycz~ego _sw1".ta 
nowo1orskiego pod . k1erunk1em '.'01~ow miasta . Moze kie
dyś na nowym, p1ę~nym stad1on1e. yYarszawy P?dobne 
widowisko skomponu1e poeta polski 1 • włączy. ~o~ frag
menty wielkich poematów Słowackiego 1 Wysp1ansk1ego. 

Koniec tej epoki (lata 1916-18) zap?wia~ają P.ewne 
przedsięwzięcia w ś~ieci.e teatru, zm1erza1ące n1em?I 
otwarcie do wyzwolenia się z bezwzględnego panowania 
właścicieli budynków teatralnych i ich finansistów. 
Tworzą się koła na pół amatorskie i na pół ;;:awodo: 

we, usiłujące dotrzeć do pewnego odłamu publ1cznośc1, 
niezadowolonej z płycizny repertuarowej teatrów Nowego 
Jorku . Kooperatywa Washington Square Players insce
nizuje Wnętrze Maeterlincka i zapoczątkowuje coś w ro-

... 

dzaju teatru awangardowego. Przedstawienie to jeszcze 
dość amatorskie, ale interesujące. Dzięki nowym rozwią
zaniom plastycznym i kilku talentom aktorskim widownia 
przyjęła je z entuzjazmem. Potentaci Broadwayu uśmie
chali się pobłażliwie. 

Przed zakończeniem wojny na szary~ ho.ryzon~ie. tea
tralnym błysnęło jednak światło zapow1ada1ąc.e sm1elszą 
dramaturgię i ciekawsze jej ucieleśnienie sceniczne. 

Nową epokę rozpoczyna znany dobrze w Europie i sce
nom polskim też nieobcy Eugeniusz O'Neill. W młodości 
podobnie jak Conrad szukał przygód na morzu. Rozko
chany w lekturze Conrada i Jacka Londona O'Neill roz
począł karierę życiową jako zwykły marynarz, spędzający 
długie dni na prymitywnych galarach lub małych stat
kach frachtowych, żeglując od Buenos Aires aż do Nowego 
Jorku. Przeżycia tego okresu były owocne, zbliżyły go do 
przeżyć prostego człowieka. Poznał ~lód, nocował nieraz 
w spelunkach portowych. Pamiętnikiem tych chmurnych 
dni były pierwsze jego jednoaktówki, z których zwłaszcza 
Bound East for Cardiff (No wschód ku Cor~iff) jest praw
dziwym klejnotem dramatycznym. Umierający żeglarz opo
wiada czuwającemu nad nim przyjacielowi o swoim 
marzeniu, że kiedyś obaj razem osiądą na farmie, z dala 
od morza i zgiełku życia. W krótkich scenkach agonii 
człowieka wśród gwaru załogi okrętowej O'Neill okazał 
się mistrzem dialogu. 

Beyond the Horizon (Ponad horyzontem) jest pierwszą 
jego sztuką trzyaktową. Objawił się w niej dramaturg 
o skali talentu w Ameryce dotychczas nieznanej. Temat 
nienowy (dwóch braci zakochanych w tej samej kobiecie) 
stanowi tylko preludium do dramatu kilku nieszczęśliwie 
z sobą związanych osób. Jeden z braci ustępuje miejsca 
drugiemu u boku ukochanej kobiety. Czyni to z miłości 
braterskiej wierząc, że drugi zasługuje na szczęście, i wy
biera się w drogę na morze. Scena, w której ojciec prze· 
klina odchodzącego za to, że opuszcza rodzinną farmę, 
podczas gdy równocześnie bracia żegnają się ze sobą 
z miłością raczej spotęgowaną niż osłabioną ciężkim prze
życiem - w dromatyce amerykańskiej był? .czymś .zu
pełnie nowym pod każdym względem. Pozyc1e d~o1g.a 
zostawionych sobie istot w dalszych aktach okazu1e się 
nieszczęśliwe, natomiast szlachetny brat powraca. Ten, 
który pozostał, nieuleczalnie chory i skazany . na rychłą 
śmierć, na szczycie wzgórza wpatrzony. w. daleki .horyzont, 
wita powracającego słowami pełnymi n1espodz1ewaneg? 
optymizmu, zdumiewającymi zapewne dla trzeźwego wi
dza amerykańskiego: 

- Nie bolejcie nade mną. Czy nie widzicie, że jestem 
szczęśliwy? Nareszcie wolny, wolny, wolny! Wolno mi 
teraz wędrować - wiecznie - naprzód, wciąż naprzód! 
Jak pięknie jest poza tymi wzgórzami! Słyszę wzywające 
' mnie głosy - tym razem pójdę - to początek mojej wiei- 7 
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kiej podróży oż ponad horyzont! Cieszcie się, cieszcie 
z mojego szczęścia! 

O'Neill, poeta i mistyk, twierdzi, że najcenniejszym da
rem !~dz.kości są złud.zeni?, i że one to ut.rzymują ludzi 
pr~y zyc1u. W omaw1ane1 sztuce przezwyciężył obowią
zu1ący dotychczas w dramatopisarstwie amerykańskim styl 
melodramatyczny. Twórczość O 'Neilla przeszła potem inne 
próby, które ponad wszelką wątpliwość stwierdziły, że ma
my do czynienia z pełnokrwistym człowiekiem teatru . 
Postacie jego utworów nie są już schematami, lecz inte
resująco zróżnicowanymi indywidualnościami. 

Odtąd autor granej w Polsce Annie Christie* idzie na
prz,ódf ~dobywc:ijąc nie . tylko uznani.e cał_ej. krytyki amery: 
kansk1e1, lecz 1 szerokich kół publ1cznosc1, wobec które1 
nigdy nie składa ukłonu, nie zniża się do kompromisu. 
Bo O'Neill ucieka właśnie od zaczerpniętych z życia co
dziennego tematów lub problematyzuje je, mając stale 
na uwadze człowieka tkwiącego realnie w swoim włas
nym środowisku, a w swoich najskrytszych pragnieniach 
szukającego radości poza szarzyzną życia . Na amerykań
skim rynku teatralnym O 'Neill zdobył ostatecznie i na
prawdę widza sztuką Emperor Jones (Cesarz Janes) ". 
Krytycy nazwali ją „studium lęku " . Natomiast komedię 
The Hoiry Ape (Kosmato małpa) napisał O 'Neill niewątpli
wie pod wpływem modnych wówczas dramatów ekspresjo
nistycznych (przeważnie niemieckich}. 

Dowodzi tego konstrukcja poszczególnych scen (odsłon} 
filmowo treściwych i dynamicznych, filmowo zmontowa
nych w zwartą całość, dowodzi patos ostrego realizmu -
a wreszcie odrobina ideologii anarcho-rewolucyjnej, prze
wijającej się przez dramat efektownie, a w gruncie rzeczy 
„nieszkodliwie", podobnie jak w sztukach drobnomiesz
czańskich „lewych intelektualistów" niemieckich z epoki 
przed- i pospartakusowskiej. 

Scenariusz niezmiernie ciekawego widowiska, bo tak 
by ten utwór lakoniczny, a pełen ruchu należało nazwać, 
dzięki swym walorom czysto teatralnym wysunął się na 
czoło powojennego repertuaru europejskich scen awan
gardowych i rozchwytywany był przez reżyserów ówczes
nych, poszukujących wygodnej kanwy dla swoich ekspe
rymentów. 

Do realistycznego potencjonalnie i nieciekawego na 
pozór obrazu życia farmerów amerykański~h wr~ca O'Neill 
w dramacie, któremu dał tytuł, zaostrza1ący 1ak zawsze 
ciekawość odbiorców - Desire under the Elms (na sce
nach europejskich brzmiał. on: Mifość pod wiązamJ, u na.s 
krócej - lądzo).* . Bukol1cz~a n1.emal nazw.a te1 sztuki, 
którą kojarzymy mimo woli z sielankową 1ednoaktówkq 
Regnarda Attendez moi sous /'orme (Czekaj mnie pod 

• We Lwowie i w Warszawie (Przyp. L. T.) 
• Granq w Krakowie (Przyp . L. T.) 
• Grano we Lwowie (Przyp. L. T.) 

Desire under the Elms na jednej ze scen amerykańskich 

r 
~ 
I 
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wiązem) - wiąz w pasterskich piosneczkach francuskich 
jest tak •ulubionym drzewem jak nasz „jawor" - nie pokrywa 
się z brutalnie naturalistyczną jej treścią. Treści tej wszak
że umie O 'Neill nadać powagę i grozę tragedii greckiej, 
jak zawsze nie gardząc patosem, co mu jako czasem 
mniej, czasem więcej zakapturzonemu mistykowi, przycho
dzi z łatwością. 

Jeszcze dziwniejszy dla ucha europejskiego tytuł posia
da sztuka O'Neilla, znów z tematyki murzyńskiej czerpiąca 
natchnienie: Wszystkie dzieci Boga mają skrzydło.* 

Nie rozumie tego tytułu ktoś, kto nie zna jednej z nai
rzewniejszych murzyńskich pieśni nabożnych (negro spi
rituals). 

Oto jej tekst, w przekładzie używanym na scenach 
polskich: 

,_,M?m białe sk_rzydł?, ty masz białe skrzydła, wszystkie 
dz1ec1 Bog~ ma1ą białe skrzypła„. Kiedy stąd odejdę, 
do barków 1e przypnę, i jak ptak latać będę - w niebie„. 
W niebie!.„ W niebie!... Murzyn wolny będzie tylko„. 
w niebie." 

W drugiej strofie jest mowa o złotej harfie, w trze
ciej o szatach godowych, które Bóg dał wszystkim dzie
ciom swoim, a do których Murzyni mają prawo - tylko 
w niebie. 

Amerykanie lubią pieśni i tańce murzyńskie, oklaskują 
~u~zyńskich aktorów i śpiewaków, produkcje ich uwiecz
n1a1ą ~a pł)'.tach gram'?fonowych i taśmie filmowej, dra
mc;ity 1 mus1ca! come.dies osnute na motywach murzyń
skich zawsze cieszą się na Broadwayu wielkim powodze
niem. A przecież w stosunku do czarnych współobywateli 
Ameryka śmiało rywalizować może z najwytrawniejszy
mi mistrzami rasizmu. Jest coś ohydnego w tym krwawym 
sentymentaliżmie, w tym rozrzewnianiu się nad trupami 
własnoręcznie mordowanych bliźnich . Jest w tym zarazem 
coś kupieckiego - tematr.ka murzyńska bowiem, to to
war bardzo pokupny„. O Neill oczywiście nie kieruje się 
tymi niecnymi pobudkami w sztukach o Murzynach. Współ
czuje z prześladowanymi, nie pochwala wykonywanych 
na nich samosądów ani żadnych w ogóle dyskryminacji. 
Lecz tak jak nabożny pieśniarz murzyński wyjście z sy
tuacji widzi bodajże tylko - w niebie„. Inne - rewolu
cyjne rozwiązanie problemu nie przychodzi na myśl pi
sarzowi, dla którego problem ten posiada znaczen ie wy
łącznie estetyczne, ani mistykowi usypiającemu swoje su
mienie „pociechą metafizyczną". 

Dlatego też powierzchownie promurzyński dramat O 'Neil
la, w którym „biali" na równi z „czarnymi" cierpią i ape
lują do litości widzów, gdzie małżeństwo mieszane, za
warte ze szczerej miłości, wskutek jaskrawo ujawniajqcego 
się wstrętu fizycznego, kończy się schizofrenią i samobój-

1 O • Grana w Warszawie pt. Czarne getta (Przyp . L. T.) 

• 

stwem, gdzie Murzyni pomimo ewangielicznej dobroci stra
szą białych (na scenie i na widowni) swym egzotyz
mem - dramat ten, być może wbrew intencji autora, 
złą usługę oddaje sprawie, i nie ma żadnej wartości spo
łecznej. 

I znów nowa sensacja! Sensacyjny t.ytuł, sensacyjna (dość 
sztu~zna) . fabuł9 dr9matu - i sensacyjne efekty drama
!urg1czno-inscen,1za~y1ne .. Nowy Bóg Brown, podobnie jak 
inn7 utwory O ~~dla, 1est amali;iamatem realizmu i sym
bolizmu. Nowosc1q są tu maski, pod którymi występują 
osoby drama!u: Trick te~ C?CZYV.:iście spełnia funkcję meta
fory . poety~k1e1, _na ktore1 ?~1er? się konstru~qa całej 
sztuki. T resc pokrotce taka: n1e1ak1 Brown po śmierci przy
ja.ciela swei;io, Diona, dziedziczy jego maskę. To mu ułat
w.1a .zdobycie serca Małgorzaty, żony zmarłego, równocześ
ni.e 1ednak wytwarza w nim dwoistość psychiczną. Dion bo
wiem był ur.odz?nym artystą. Brown przeciętnym zjadaczem 
ch!e~a. S~a1e. s1ir to przyczyną ostrych konfliktów. Bezna
dz!e1ne c1erp1enie kończy śmierć . Bro"."na z rąk policji, 
ktora posądza go o zamordowanie Diona. Rzecz osobli
wa - sztuka osiągnęła duży sukces teatralny. 

Szc:'>'.te.m odwagi literackiej, a zarazem troski o orygi
na!nosc, 1est <;Jramat osnuty na wątku ewangielicznym pod 
d.z1wacznym, 1ak zawsze tytułem Lozarus Laughed (Smioł 
się łazarz). ~s~r~e~zony pr.zez Ch.rystusa Łazarz staje się 
<;1P?sto_ł1~.m m1łosc1 1 rad'?sc1, !!wyc1ęzcą ~mierci .. „Nie. ma 
sm1erc:1 .. - woła w kulm1~acy1nym punkcie sztuki. Sm1ech, 
przywil.e1 wyłą~zny c~łow1eka, cecha różniąca go (chyba 
pozornie?) od innych istot, towarzyszy bohaterowi dramatu 
w drodze .od zmartwyc~v:-st~miC! aż do chwalebnego zgo
nu. W. ob!1.c~u ponowne1 sm1erc1 Łazarz dochodzi do prze
k?nani?, 1z 1est ona aktem wyzwolenia z trosk i cierpień 
z1emsk1ch oraz powrotem (!) do żywota Wiecznego. 

Znac~.Ył.oby . to, że z raju kapitalistycznego nie ma inne
go wy1sc1a, 1ak tylko przez Wrota Smierci. Znamienne 
credo czołowego pisarza mieszczańskiej Ameryki. 

Beztroski~ do nie?aw~a życ!e Br.oadwayu w końcowych 
l~tac~ wo1ny znam1on_u1e pewien niepokój: powstają orga
n1~a~1~ teatralne, .ma1ąc~ na ~elu zdobycie nowej i bar
dz1e1 1ntel~ktualne1 pu~l1cznośc1, a co za tym idzie, zain
teresowanie teatrem pisarzy dotychczas od niego stronią
cych . . Niep?kój ten . po . wojni7 przybrał jeszcze na sile. 
Tak c1ekaw1e zapow1ada1ąca się, tchnąca świeżością twór
czosc dramatyczna O'Neilla była zapowiedzią repertuaru 
nowego typu: zachęcała młodszą literaturę do pójścia 
w jego ślady. Dążenie do teatru wyzwolonego z kanonów 
Broadwayu, szukanie nowych dróg dla twórczości drama
tycznej, wzbudziło zainteresowanie wśród studentów na 
kilku uniwersytetach, gdzie przy poparciu teoretyków teatru 
potworzyły się warsztaty pracy inscenizacyjna-dramatur-
giczne, które można by porównać z seminariami przy ka- 11 
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tedrach teatralogii w Niemczech lub z pracowniami Wy
działu Reżyserskiego w Państwowej Wyższej Szkole Tea
tralnej w Łodzi*. Młodzi humaniści próbowali tu nie bez 

. powodzenia swoich sił na palu inscenizacji dramatu kla
sycznego oraz własnych utworów scenicznych. 

W ślad za tymi próbami, jak gdyby naukowymi, poszły 
inne. Powstały tzw. Little Theatres (Małe Teatry), które nie
jednokrotnie dzięki odwadze kilku artystów stawały się 
ogniskami kultury teatralnej. 

Piszący te słowa brał czynny udział w ruchu jako kie
rownik-reżyser Little Theatre w Los Angeles, gdzie poza 
nowym opracowaniem moralitetu Everyman (Każdy), wy
stawił dowcipną komedię satyryczną młodej autork i Zoe 
Atkins Papa, a następnie zaproszony przez teatrologa 
i profesora uniwersytetu w Harvard, George'a Bakera, 
wystawił dla jego Dramatic Club trzy jednoaktówki pióra 
młodych uczniów kursu teatralnego tejże uczelni*. Prof. 
Baker, zapalony propagator studiów dramaturgicznych, 
opuścił następnie słynny Harvard i przeniósł się do uni
wersytetu w Yale, który zaakceptował jego projekt ekspery
mentalnego teatrzyku uniwersyteckiego z normalną scenką, 
doskonale wyposażoną technicznie i zasobnym warszta
tem, w którym studentki i studenci sami projektowali i wy
konywali dekoracje i kostiumy do wystawianych przez 
siebie sztuk. Dramatic Workshop nie ży1ącego dziś teatro
loga był wzorem dla innych instytucji studenckich, powsta-
jących w całym kraju. . 
Chcąc rzetelnie ocenić znaczenie tych wysiłków, spo

radycznie podejmowanych w całe'k Ameryce, trzeba znać 
strukturę społeczną teatru amery ańskiego jako dostar
czyciela rozrywki. Broadway i jego teatry, a raczej jego 
gmachy teatralne, będące w posiadaniu lub pod zarządem 
szczupłej grupy finansistów i spekulantów_ - to. potęga, 
która dyktuje warunki każdemu poczynaniu związanemu 
z teatrem, a więc i twórczości dramatycznej. 

Wspomniana wyżej działalność małych liczebnie, lecz 
świadomych swych zadań ugrupowań artystycznych mogła 
posuwać sprawę nowego repertuaru niestety tylko w bar
dzo wolnym tempie. Bez własnego teatru jarzącego się 
co wieczór łuną świateł Broadwayu nie można było marzyć 
o poważnych sukcesach. Powstała z zespołu dawnego 
Washington Square Players grupa pisarzy, aktorów, reżyse
rów i scenografów, wzbogacona doświadczeniem, oparta 
o stały kontyngent publiczności, zorganizowanej na za
sadzie abonamentu, zapoczątkowała nową erę w dziedzi
nie sztuki i administracji teatralnej. The Theatre Guild 
(Cech Teatralny) rozpoczął swoją pracę w kilka lat po 
pierwszej wojnie, początkowo w teatrze wynajętym dla 
swych przedstawień. Równocześnie jednak przystąpił przy 
pomocy kilku finansistów do budowania własnego gmachu 
w centrum Broadwayu. W pierwszych swych poczynaniach 

• Za kierownictwa L. Schillera (Przyp. L. T.) 
• Uczniem prof. Bakera w Harvardzie byt także O'Neill (Przyp. L T.) 

Edmund Wierciński, aktor i reżyser, również Teatru Pol
skiego, w r. 1932 zrealizował w Teatrze „Nowe Ateneum" 
Czarne getto O'Neilla; w przedstawieniu tym równocześnie 

grał rolę Murzyna Jima. 



młoda instytucja doznała bardzo wydatnego poparcia, bo 
Bernard Shaw oddał jej prapremierę na dwa wieczory 
rozdzielonej sztuki Powrót do Matuzalema. Widowisko nie 
dało wprawdzie publiczności wzruszeń takich, do jakich 
była ona przyzwyczajona, stało się jednak sensacją 
i ułatwiło dalszy rozwój sceny awangardowej . 

Theatre Guild odegrał w życiu teatralnym Ameryki 
ogromną rolę . Nie będąc instytucją wyłącznie merkantylną, 
prowadzony przez zespół inteligentnych udziałowców, miał 
większą swobodę repertuarową, opierał się na przygoto
wanej już intelektualnie publiczności, działał w atmosferze 
sprzyjającego nowatorstwu snobizmu. Dla młodych dra
maturgów, którzy poczęli grupować się dookoła tej sce
ny, powstały niebywałe warunki rozwoju: zdobyli dla 
swych odważnych poczynań sympatyczną i życzliwą pla
cówkę, co ważniejsze - uzyskali kredyt tam, gdzie do nie
dawna wszystko normowała zimna kalkulacja dyktatorów 
Broadwayu. 
Odtąd na scenach komercjalnych pojawiać się będą 

coraz częściej nowe nazwiska i nowe sztuki, dojdzie do 
głosu krytyka utartej, konwencjonalnej moralności przecięt
nego obywatela amerykańskiego i codziennej niesprawied
liwości, której ofiarą padają warstwy społeczne z praw 
ludzkich nie w pełnej mierze korzystające. 

Najsilniejszą pozycją repertuarową i kasową staje się 
w tym o~resie t~órczość O 'Neilla. Jego Strange lnter/ude 
(Dziwne 1.nterlud1um) to sztuka tak długa, że grano ją na 
modłę niektórych oper Wagnerowskich od piątej po 
południu z przerwą godzinną, przeznaczoną na wypoczy
nek i posiłek . Dzięki temu zresztą „słuchowisko" to stało 
się sensacją Broadwayu. Główne osoby dramatu na\'pierw 
monologowały a parte (na stronie), gdzie zwierza y się 
z prawdziwych swych uczuć i myśli, a potem dopiero 
zwracały się do partnera scenicznego, wygłaszając „właś
ciwy" tekst, który z reguły kontrastował z poznanymi już 
przez publiczność prawdziwymi uczuciami danej postaci. 
Rzecz ciekawa, że pomimo zastosowania tak konwencjo
nalnego chwytu, rzec by można, staroświeckiego, udało się 
autorowi stworzyć sztukę na wskroś nowoczesną o ba rdzo 
silnym napięciu dramatycznym. 

W niespełna trzY. lata po Interludium powstaje najcie
kawsze dzieło O Neilla - Mourning Becomes Electra 
(Elektrze przystoi żałoba) * . Płodny pisarz od dawna nosił 
się z myślą napisania nowoczesnej parafrazy tej tragedii. 
„Jestem ciekaw - pisał - czy udałoby się zgodnie z psy
chologią nowoczesną naświetlić zagadnienie antycznego 
«fatum », czy pojęcie to stałoby się zrozumiałe dla publicz
ności dzisiejszej i czy dramat podobną ideą przeniknięty 

14 • Teatr Polski wystawi ie w sezonie 1961 /62 (Przyp. L. T.) 

posiadałby moc wzruszania . Dzieje Elektry i łańcuch przez 
los zesłanych na nią zbrodni i kar na pewno nadają się 
do tego celu ." 

O'N~ill przez dwa lata pracował nad tragedią o współ
czesne1 Elektrze. Męczył się, kilkakrotnie zmieniał tekst, 
wreszcie całą sztukę na nowo napisał. 

Tragiczne losy pewnej rodziny, żyjącej dawnymi tra
dycjami i dumnej z tych tradycji, a miotanej zarazem 
niepohamowanymi namiętnościami, stanowią osnowę fabu 
larną trylogii. Akcję sztuk umieścił autor w Nowej Anglii, 
a więc tej części Ameryki Północnej, którą znał najlepiej; 
rzecz dzieje się w epoce wojny domowej, O 'Neillowi cho
dziło bowiem o pewien dystans i perspektywę . 

W. tragedii O'Neilla nie ma bogów, którzy schodzą 
z Ol1mi;>u po to, by rozważać zawikłane sprawy ludzkie 
albo dać zbrodniarzom, ofiarom fatum, obietnicę prze
baczenia . Pisar~ zostawia ludzi bez ratunku, konfrontując 
ich ~e skutkami własnych czynów. Dramat obfituje w dy
gres1e moralne na temat obowiązku wobec samego siebie 
i wobec rodziny, przy czym O 'Neill każe bohaterce rezy
gnować z radości, którą daje miłość. 

Rok 1933 przyniósł komedię O 'Neilla Ah, Wi/derness 
(Cóż Z? p~styni_a)_, k_tórej głównym motywem jest poczucie 
odpow1edz1alnosc1 01ca w stosunku do dorastającego syna 
~tóry nie zakosztował jeszcze „życia ", a przez matkę 
1 ~ac?fane otoczenie jest pilnie strzeżony, by „tajemnicy" 
te1 nie poznał. 

W rok później spod tego samego pióra wychodzą 
Days_ wit~out End (Dn_i bez. końca), w których pisarz 
w p1ękne1 dramatyczne1 formie przedstawia konflikt po
między_ wy~szym powołaniem człowieka a wewnętrzną 
anarchią, niszczącą w nim wszelką wiarę. W symboliźmie 
swoim poszedł O'Neill tym razem jeszcze dalej: aby do
bitnie zaznaczyć rozdwojenie jaźni bohatera, każe jego 
rolę grać dwóm aktorom. 

O 'Neilla uznała Europa za czołowego dramaturga współ
czesnej Ameryki. Nazwisko jego wymawiano jednym 
tchem z pisarzami tak popularnymi, jak Upton Sinclair, 
Dreiser, Hemingway albo Dos Passos. Dla snobistycznej 
krytyki teatralnej, chciwej nowości i protegującej łaskawie 
wszelkie nowatorstwo, twórczość O'Neillo tę samą co naj
mn1e1 przedstawiała wartość, co dzieła ekspresjonistów 
niemieckich, francuskich symbolistów lub futurystów włos
kich . 

W roku 1936 O'Neill zdobył nagrodę Nobla. Warto 
przypomnieć, że z dramaturgów światowej sławy laureata
mi nagrody, st~orzonej przez apostoła pacyfizmu, a za
razem króla rekinów wojennych, byli Hauptmann, Maeter
linck, G. B. Shaw, Romain Rolland. Spotkał tedy O'Neilla 
zaszczyt niemały. 
1948 r. 

(Fragmenty szkicu ogłoszonego w czasopiśmie „Łódź tea
tralna" i przygotowanego do tomu Z mojej włóczęgi , wy
danego po śmierci autora przez Wydawn1ctwo Literackie 
w Krakowie w 1956 r.) 15 
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Karl-Ragnar Gierow: 

OSTATNI OKRES TWóRCZOSCI O'NEILLA 

Eugeniusz O'Neill zmarł w listopadzie 1953 r. W ciągu 
ostatnich dwudziestu lat życia wycofał się prawie zupełnie 
z życia publicznego. Po pierwszym przedstawieniu Days 
Without End (Nowy Jork, styczeń 1934 r.) zniknął z hory
zontu życia teatralnego. Jako laureat nagrody Nobla nie 
przyjechał do Sztokholmu ze względu na zły stan zdrowia. 
Z tego samego względu pozostał na uboczu, gdy pisarze 
świata zachodniego zostali wciągnięci w wir drugiej woj
ny światowej. 
Zaczęły wówczas krążyć uparte pogłoski o niewiary

godnej aktywności twórczej pisarza-pustelnika. Mowa była 
o zniszczeniu całej serii sztuk, o cyklu dramatycznym, za
krojonym na tak potężną skalę, że nawet dotychczas na
pisane przez niego Strange lnter/ude czy równie zadzi
wiająca trylogia Mourning Becomes Electra mogły być 
uważane za mało istotne. Plotki te nie były wyssane z pal
ca. Rozprzestrzeniał je sam O'Neill. Nowych sztuk jednak 
nie było. 

W roku 1946 O'Neill udostępnił jednemu z teatrów no
wojorskich sztukę - jedyną nową sztukę powstałą w ciągu 
ostatnich dwunastu lat - The /ceman Cometh. Przerwał 
wtedy na pewien czas swe dobrowolne wygnanie, by 
uczestniczyć w próbach. Zjawił się w Nowym Jorku. 
Wbrew swojemu zwyczajowi udzielił kilku wywiadów pra
sowych na temat swoich planów twórczych. Wszyscy zda
wali sobie sprawę, że niezależnie od realności tych pla
nów, mają przed sobą człowieka złamanego. Po czym 
O'Neill zniknął znowu. Po dwóch latach rozeszły się 
pogłoski, że autor zniszczył cały olbrzymi cykl drama
tyczny (o którym mówił dziennikarzom), zachowując tylko 
rękop•is jednej sztuki. Jesienią 1952 r. ogłosił A Moon for 
the Misbegotten. Do chwili gdy zaskoczyła nas wiadomość 
o śmierci, nie usłyszeliśmy nic na jego temat. 

Przyczyną śmierci była pneumonia. Zdania co do dłu
giego okresu choroby poprzedzająceL śmierć były podzie
lone. Nikt nie znał jej powodów. Chód jego był coraz 
bardziej niepewny, ruchy nieskoordynowane, mowa stała 
się niewyraźna, ręce jego trzęsły się, gdy próbował zapalić 

Karl-Ragnar G i e ro w, dyrektor Teatru Królewskiego w Sztokholmie 
był bliskim przyjacielem O'Neilla i ambasadorem jego twórczości. 
W teatrze sztokholmskim grano prawie wszystkie sztuki wielkiego dra
maturga amerykańskiego, tu też odbyła się europejska prapremiera jego 
Anny Christie. Za „Dialogiem" zamieszczamy artykuł Gierowa dru· 
kowany w kwartalniku „Theótre dans le Monde" z 1958 roku. 

.„ 

papierosa. Choroba Parkinsona czy alkoholizm? Niechęć 
do publicznych występów, gigantyczne plany, pogłoski, że 
zniszczył swoje rękopisy - wszystko zdawało się wskazy
wać na to drugie, zwłaszcza że nigdy nie ukrywał swego 
pociągu do alkoholu. Czy chciał ukryć przed otoczeniem 
postępujący rozkład organizmu? Czy pogłoski o wzmożo
nej aktywności, o najpierw okrywanej mgłą tajemniczości 
a następnie zniszczonej twórczości nie były przejawem 
halucynacji zatrutego organizmu? Albo może miały ukryć 
bezpłodność twórczą? Autopsja i pozostawiona przez 
O'Neilla praca literacka rzucają jednak zupełnie inne 
światło na sprawę. 

O'N_eil! procował w. ciąi:iu długich lat spędzonych w od
osob~1e~1u . nad real1za.c1ą swyc.h pla~ów; gdyby miał 
dosy~ siły 1 czasu na 1~h zreal1zo"'."an1e, otrzymalibyśmy 
potęzny fresk dramaturgiczny zakro1ony na niespotykaną 
dotychczas w teatrze skalę. Jednym z cykli była seria 
ośmiu jednoaktówek nazwana By Way of Obit. Tylko jed
na .z nich zacho.wała się w pełnej postaci; jest nią Hughie, 
szkic psychologiczny czy raczej ogromny monolog umiej
sc<?wiony w środowisku nowojorskiej cyganerii z lat dwu
dziestych. 
Główne projekty dotyczyły dwóch cykli dramatycznych. 

Jeden z nich. ma z~ tło historię Stanów Zjednoczonych 
na !?rzestrzen1 ostatnich 150 lat; drugi miał być autobio
grafią nazywaną przez autora „dramaturgicznym Janem 
Krzysztofem". Należy tu The lceman Cometh, oparty na 
mo_ty~ach z lat młodości, A Moon for the Misbegotten, 
posw1.ęconr starszemu bratu, oraz najlepsza chyba sztuka 
O'Neilla ong Day's Journey into Night. 

O'~eill mic_ił pra~dop.odo~nie dokładny plan kilku sztuk 
z sern auto~~~g.raf1czne1. Większość energii poświęcił jed
nak „cyklowi , 1ak sam go nazywał, historycznemu. Jedna 
ze sztuk tego cyklu znana już jest publiczności: A Touch 
of the Poet była wystawiona w Sztokholmie i opubliko
wa~a. przez Yale University Press jesienią 1957 roku. 
lstn1~1e wiei~ sprzecznych opinii na temat całego cyklu. 
Wynika to nie tylko z tego, że O'Neill ciągle zmieniał swe 
plany, ale i z faktu nieustannego przerabiania tytułów 
i zmiany kolejności. A Touch of the Poet był początkowo 
tytułe'!1 nie J'ednej ze sztuk, ale całego cyklu. Sztuka grana 
obecnie po tym tytułem nazywała się początkowo Hair 
of the Dog. W ostatnim szkicu całej ogromnej tej pracy 
tak nazywała się dalsza część serii. Cykl nazwany został 
ostatecznie A Tale of Possessors Dispossessed. Na kartce 
papieru z datą 18 grudnia 1941 r. O'Neill przedstawił taki 
ostateczny plan cyklu: 

1. Greed of the Meek, 
2. Or Give Us Death, 
3. A T ouch of the Poet, 
4. More Stately Mansions, 
5. The Calm of Capricorn, 
6. The Earth's the Limit, 17 



7. Nothing Lost But Honour, 
8. The Mon on Iron Horsebock, 
9. Hoir of the Dog. 

Cykl ten nie obejmuje wreszcie dwóch dużych zapro jek
towanych utworów, które autor wykończał, gdy śmierć wy
trąciło mu pióro z ręki. Pierwszy nazywał się The Corer 
of Bessie Bo/on (nazwisko to było różnie pisane); jest to 
sztuka w dwóch częściach, której akcja rozgrywa się no 
tle rozbudowującej się fabryki samochodów - rozpoczyna 
się w 1890 roku i, przenosi nas później w lata dwudzieste. 
Druga sztuka, nazywana raz The Last Conquest, raz The 
Thirteenth Apostle, miała być, jak się wydaje, sztuką o te
matyce metafizycznej, z Chrystusem i Szatanem jako głów
nymi protagonistami oraz, jak to mi kiedyś powiedz i ała 
Carlotta Monterey O 'Neill, z finałem, „w którym roz
brzmiewają wszystkie dzwony świata" . 

Cały cykl rozpoczyna się któregoś wiosennego ranka 
1775 r. na farmie Evana Harforda w Massachusetts. Jedna 
ze znalezionych notatek wskazuje, że w sztuce The Man 
an Iron Horseback cykl cały został doprowadzony do roku 
1880. W chwili, gdy O 'Neill zniszczył napisane utwory, 
cykl był już opracowany - wraz z nieskończoną ilością 
poprawek - aż do szóstej pozycji. Tylko jedną ze sztuk 
uznał za wartą wystawienia na scenie i zachował ją . 
Tysiące kartek z notatkami, szkicami postaci, genealogią 
bohaterów, opisami tła scenicznego i szkicami tematów 
stanowią jedyny ślad, pozwalający poznać drogę, po któ
rej szedł do celu, którego nie udało mu się osiągnąć. 
Sztuki zniknęły. Zostały po nich jedynie tytuły . 

Zdołano jednak ustalić, że zachował się w całości jesz
cze jeden rękopis - rękopis sztuki More Stately Mans1ons. 
Nieznane są tego powody - być może było to przeocze
nie. Nie wykluczone również, że O 'Neill sądził, iż uda 
mu się z czasem wykończyć i tę sztukę . Rozpoczyna się 
ona dokładnie w tym miejscu, w którym kończy się 
A Touch of the Poet: pierwsza scena roZQrywa się w ober
ży Con Melody'ego, gdzie zjawia się 1ego córka Sara, 
od kilku lat już pani Harford, by wziąć udział w pogrze
bie ojca. Sztuka ta w swej obecnej formie jest wcześniejsza 
od ostatecznej wersji A Touch of the Poet; świadczy o tym 
szere~ rozbieżności między obiema sztukami. More Stotely 
Mons1ons jest poza tym sztuką niewykończoną, w której 
obok scen o duże"k sile dramatxcznej występują sceny 
nie opracowane do ońca . Sam O Neill sporządził dokład
ny plan przeróbek i skrótów, jakie chciał wprowadzić 
do tekstu - materiałem tym obecnie dysponuje teatr sztok
holmski. Dyskutuje się sprawę, czy 1akiś pisarz mógłby 
przerobić sztukę porzuconą w niewykończonym kształcie 
przez trawionego chorobą O'Neilla . 

Sam O'Neill nie zdawał sobie sprawy z tego, na co 
choruje - wiedział tylko, że jest chory. Badania wskazują, 
że cierpiał na stosunkowo rzadki rodzaj degeneracji ko-

18 mórek przysadki mózgowej, zwłaszcza tzw. komórek Pur-

Pożądanie w cieniu wiązów w Lessing-Theater w Berlinie; 
na lewo - Wegener w rol i Cabota 



kinja. Choroba ta jest nieuleczalna stosunkowo trudna 
do wykrycia. Objawy polegają na stopn'iowym zaniku 
układu ruchowego, co prowadzi do zakłócenia koordy
nacji systemu nerwowego i mięśni. Impulsy ruchowe nie 
docierają do rąk, nóg, języka i krtani. Całe ciało traci 
powoli możliwość samokontroli, staje się bezużytecznym 
wrakiem. 

Czy choroba ta była dziedziczna? Badania wykazały 
jedynie, że spośród dwóch najważniejszych objawów -
drżenia rąk i trudności w mówieniu - jeden z nich -
drżenie rąk - stwierdzono u matki i starszego, wcześniej 
zmarłego, brata pisarza. Przypomina się tu spostrzeżenie 
jednego z kolegów O'Neilla z Harvard University. Opisuje 
on, że O'Neill [uż · jako student był bardzo nieśmiały 
i zamknięty w sobie, że drżały mu ręce i że miał skłon
ność do jąkania się. 

Choroba ta atakuje jedynie układ ruchowy; umysł działa 
normalnie. O'Neill zdawał sobie w pełni sprawę z bez
silności organizmu; mógł dalej tworzyć - nie miał jednak 
dość siły, by zmusić ciało, nad którym utracił kontrolę, do 
wykonywania poszczególnych czynności. W miarę rozwoju 
choroby i wzrastających trudności z wyrażeniem swych 
myśli wpadał na coraz to nowe pomysły dramatyczne, 
skazane już z góry na to, że pozostaną w robionych 
z trudnością notatkach; nawet dyktowanie było praktycz
nie niemożliwe. Zycie ostatniego dramatopisarza-tragika 
była w ostatnich latach jego osobistą tragedią. Nie mógł 
utrzymać w ręku pióra, a słowa nie mogły przedrzeć się 
przez sparaliżowaną krtań. Nie potrafiąc już nic zrobić 
patrzył w twarz nieznanemu losowi. 

ROZMOWA O'NEILLA Z KRYTYKIEM O TEATRZE 

KRYTYK: Ciekaw ·\estem, czy zetknął się pan kiedyś ze 
sprawą odpowiedzia ności artysty za teatr, z odpowiedzial
nością właściwą, jak to zdefiniował Gordon Craig, każ
demu artyście w teatrze. Niech się pan zastanowi. W dużo 
większym stopniu niż inni autorzy dramatyczni zawdzięcza 
pan swoje sukcesy słowu scenicznemu. Ale co pan wie 
o innych elementach, stanowiących istotę dziedziny, w któ
rej pan pracuje? Co pan uczynił, by móc świadomie :-
znając cały proces realizacji scenicznej - przekazać wi
dzowi swoje myśli? 

Craig, jak pan wie, twierdzi, że artysta teatru „musi 
umieć odkryć sztukę i przeprowadzić z nią próby; napisać 
potrzebną muzykę; opracować projekty scenografii i ko
stiumów oraz sprawdzić ich sposób wykonania; wreszcie 
znać konieczne do danej realizacji scenicznej środki tech
niczne, umieć ustawić światła". 

Wydaje mi się, że stanowisko pana jako autora dra
matycznego przypomin~ stanowisko scenografa. Robert 
Edmond Jones, który interesował się sprawami funkcji 
teatru, '!"YPOwiedziat swe ".".ątpliwości w tym względzie jak 
następu1e: „Co ma1ą rob1c scenografowie, którzy zrozu
fr!ieli istotne tendencje nowego teatru? Czy mamy porzu
cić naszą pracę, założyć ręce i czekać na reżysera, który 
by zrozumiał, o co nam chodzi?" Moja odpowiedż brzmia
ła: „Nie. To nie jest żadne rozwiązanie. Najprościej bę
dzie, jeżeli sami zaczniecie uczyć się reżyserii." Reżyserii, 
mój drogi panie O'Neill, w najszerszym sensie tego słowa: 
opracowania akcji dramatycznej i przełożenia jej - wy
korzystując mądrze zdobyte doświadczenie - na język 
teatralny. 

AUTOR: Nadczłowiek w teatrze? Podobnie jak u Nietz
schego będzie to jakiś srogi ideał, zbyt idealny jak na 
ograniczone możliwości człowieka zmuszanego na każdym 
kroku do przezwyciężania nie kończących się przeszkód. 
Artysta, który będzie zajmował się zbyt wielu sprawami, 
nie pozwala1ącymi mu skupić się na jednej, osiągnie -
w najlepszym wypadku - zamiast możliwości wszechstron
nej twórczości, jedynie harmonijną mierność. Potrafiąc 
rozwiązać wszystko, straci mistrzostwo w tej dziedzinie, 
w której dawniej się wyróżniał - jak np. sam Gordon 
Craig. W wieku pełnym gorączkowego niepokoju czymś 
wystarczająco trudnym dla artysty jest zachowanie własnej 
postawy i oblicza twórczego. , 

KRYTYK: Ale co osiąga pan dziś prócz takiej, wybitnej 
zresztą, „mierności"? Przypuśćmy; że potrafi pan zbliżyć 
się do ideału w chwili, gdy będzie pan pracował z Arthu
rem Hopkinsem jako reżyserem, Robertem Jones jako 
scenografem i Ben-Ami czy Johnem Barrymore jako akio- 21 



rem. Będzie to jednak zawsze tylko jakieś zbliżenie do 
pańskiego ideału - tak dl_a pana, jak_ dla Hopkinsa c~y 
Jonesa. Każdy z was musiałby poznac .bardzo dokład~1e 
możliwości pozostałych, zanim udałoby s i ę wam cokolwiek 
osiągnąć. Może współpracowalibyście ".Vtedy w ten sa.m 
sposób, co dzisiaj - P.oz.ost?j~c ":' tak1.m. samym ~!opn1u 
zależności . Ale zrozum1el1byscie się lep1e1, co odbqałoby 
się i na jednorodności stworzonego przez was sp.ektaklu . 
Jeden z was wreszcie - nieważne kto - stałby się osta
tecznie twórcą nadającym główny kierunek przeprowadzo
nym pracom. 

AUTOR: Trud no mi jako dramaturgowi wyobrazić sobie 
sytuację, w której mógłbym być autorem sztuki . i r.ó".Vno
cześnie widzieć ją - w trakcie l?rzygotowy~a.n1a 1e1 na 
scenę - oczami aktora, reżysera itd . Oczyw1scie, gdybym 
był twórcą wszechstronnym, umiałbym szerz~j widzieć 
wykonywaną przez siebie pracę, wciągnąłbym się z zapa
łem do kolejnych etal?ów. Potrzebny . do . !ego ":'ewnę.trz~1'. 
kompromis mógłby się wtedy prze1aw1.c w 1ednc;ilitos.ci 
reżyserskiej, co jest bez precedensu, . ale 1est~m pe:".'1en, z~ 
wewnętrzna - duchowa i l?syc~olog1czna .- 1ed~osc san:e1 
sztuki mocno by na tym ucierpiała . Czy n.ie kus1ło~y mn17, 
by traktować napisaną sztukę jako coś 1eszcze nie skon
czonego, przeznaczonego nie dla k?żdego teatru, ale dl? 
mojego teatru, nie dla teatru w ogol~, ale teatru marzen. 
Zresztą, czy każda napisana sztuka nie ma t~g? charakte
ru? Czy Hamlet, oglądany w teatrze wyobrazn1 pr~e~ ko
goś, kto tę sztukę czyta, nie będ~ie du~o wy~1tn1e_1sz.Y'!1 
utworem niż widziany w wykonaniu chocby na1:-vyb1tn.1e1-
szych aktorów? Przedstawienie w teatrze zakłoca . pier
wotną jednolitość tekstu . Gdyby Shakespeare pot!af1ł zc;i
grać rolę Hamleta,. nigdy„ by j~j ~ie napisał. Nigdy nie 
napisałby owego „nie byc w w1elk1m monologu. 

KRYTYK: Czy nie sądzi pan, że pan się troc.hę zagalo: 
pował? Zakwestionował pan potrzebę teatru 1ako sztuki 
pódległej litera.turze: Poszedł pan t~ chyba za daleko~ 
Nawiasem mówiąc nie sądzę, by _uwazał pan teatr za sztu 
kę pośledniejszego gatunku - nie pracowa.łby pan wów
czas w teatrze. A wreszcie - dlaczego n1~ .. m1a~by pan 
pisać dla własnego ~eatru?. Widząc oczyw1scie, ze teatr 
ten jest lepszy od kazdego innego! 

AUTOR: Tak, zdaje się, że strzeliłem za wysoko. Pański 
Nadczłowiek stanowiłby zapewne przykład wspaniale zhar
monizowanych różnych dziedzin sztuki stosowanych w tea
trze - nie miałby zatem żadnych kłopotów z samym 
sobą. Zmierzałem jednak do tego, że stworzył pan z ideału 
wielu generacji - ideału dla nas nieosiągalnego - para
doksalne pojęcie: koncentrat wielu specjalności. Jeżeli ów 
Bóg ma nas ratować, musi się stać przede wszystkim 
człowiekiem. Strzelanie do gwiazd jest może rozrywką 
dla marzycieli - my jednak musimy sprawdzać naszą cel
ność przy pomocy tarcz, być może odległych, ale umiesz-

22 czonych przezornie w miejscu widocznym. 

KRYTYK : Czyż Craig jest tarczą, której nie widać? Cel 
przez niego nakreślony jest bardzo konkretny i chyba 
dość jasny. Artysta teatru powinien ty lko traktować teat r 
jako sztukę jednorodną, odrębną - nie jako nagromadze
nie kilku dziedzin sztuki - i umieć zrozumieć ten teatr, 
panując nad jego elementami. A to, który z tych elemen
tów będzie budował własnoręcznie, nie ma znaczenia. 

AUTOR: Przypatrzmy się wnioskom wynikającym z ter
minu Nietzschego. To wyjaśni, o co mi chodzi. Co jest 

• kolejnym stopniem do Nadczłowieka? Człowiek Wyższy. 
Owszem, słyszę od czasu do czasu wołanie o Człowieka 
Wyższi~gc;i w teat~ze. Jest on jak~y celem trudnym do 
os1ągn1ęcia, ale pięknym w marzeniach . Któż to będzie? 
A wię.c .- p ~oszę pamiętać, że jako dramaturg mówię ten
dency1nie, nie tylko z zarozumialstwa, ile dla wyjaśnienia -
załóżmy więc, że ów Człowiek Wyższy w teatrze będzie 
dramaturgiem. Będzie miał, jak np. Strindberg, swój własny 
teatr, który gra jego sztuki. Otaczać go będzie grupa 
współpracowników-uczn i ów, wybitnych twórców z każdej 
dziedziny .sztuki. Nie będzie on kierownikiem grupy - je
dyną ~~kazówką i pc;id.ni~tą dla działalności .artystycznej 
stanowic b~dą ":'a.rt?SCI 1ego sztuk. W trakcie wspólnej 
prac1'. będz1~ wy1c;is~1c;ił wewnętrzny ~ens. i znaczenie swej 
sztuki . Będzie wy1asniał prawdy - ich \ednoznaczność -
na których opiera swe koncepcje. Wspó na praca będzie 
polegała na jednoznacznym wyrażeniu owych prawd. 
Dramaturg będzie się wtrącał jedynie w chwili, gdy za
u"'!c;i~, ż~ .naru~zona z.ostała . harmonijna jedność jego 
w1z11. Powinien się racze1 uczyc od swych współpracowni 
~ów, pomagać im rozwijać wyobraźnię artystyczną - tak 
1ak oni pomagają mu znaleźć we współczesnym teatrze 
takie środki, przy pomocy których udałoby się wyraz i ć 
i .P.r.zekazać wid~owi wsz~lkie odc!enie . jego samotniczej 
w1z11. Tak rozumiem funkqę Człowieka Wyższego w tea
trze. 

KRYTYK : To brzmi bardzo ładnie . Przyznam się, że to 
więcej niż oczekiwałem - po tym, co mówił pan na po
czątku . 

AUTOR: Najpierw potrzebny jest ów Wyższy Dra
maturg, umiejący wyrazić każdy odcień swej samotnicze j 
wizji. Niestety, ideał ten wybiega o wiele naprzód; my, 
ludzie dnia dzisiejszego - czy w najlepszym wypadku 
jutrzejszego - nie dosłużyliśmy si ę jeszcze własnego tea
tru i często musimy udawać gorszych, niż jesteśmy w rze
czywistości, by trafić do któregoś z teatrów na Broad
wayu. 

KRYTYK: Ten rodzaj szczerego wyznania i nieużalania 
się na własny los przypomina bezlitosną brutalność, z jaką 
obnaża pan dusze swych bohaterów scenicznych. I właś -
nie ta odwaga spojrzenia prawdzie w oczy jest -
jak bojaźń wobec Boga - początkiem wszelkie[ mądrości. 
Stwierdza pan zatem, że w teatrze możliwe 1est pewne 23 



24 

wspólne ześrodkowanie różnych sztuk, ześrodkowanie, któ
rego dziś jeszcze nie ma. 

AUTOR: Tak. Ale sprawą centralną, niejako sercem ca
łości, musi być sztuka dramatyczna. 

KRYTYK: Wydaje mi się, że nie rozumie pan w całej 
pełni jednej z głównych tendencji w nowym teatrze. Tekst 
dramatyczny traci coraz wyraźniej swą centralną pozycję, 
jaką zajmował w przeszłości . Z wyjątkiem kilku teorety
ków, którym udało się praktycznie zrealizować swe poglą
dy, uważało się do niedawna, że tekst sztuki jest punktem 
wyjściowym dla wszelkiej działalności teatru. Ale nie zaw
sze tak było i, jak sądzę, nie zawsze tak będzie. Istnieje, 
z jednej strony, możliwość powrotu do dramatu improwi
zowanego z okresu komedii dell 'arte czy też, co wydaje 
mi się bardziej prawdopodobne - i decydujące o zmia
nie - dokonywane na razie po omacku próby stworze
nia dramatu operującego wyłącznie ruchem, odrzucającego 
słowo. Ruchem ciała bardziej abstrakcyjnym i wyrazistym, 
niż mieliśmy z tym do czynienia w dawnej pantomimie, 
lub nawet ruchem barwnych postaci czy świateł, rezygnu
jącym z wszelkiego podparcia, nie tylko słownego, ale 
i od strony figury ludzkiej jako kształtu charakterystycz
nego. Oczywiście, ludzie, którzy stworzą ten rodzaj dra
matu, nie będą, tak jak pan, pisarzami operującymi przede 
wszystkim słowem . W chwili jednak, gdy będą chcieli 
przejąć coś od pana - z pewnością nie wszystko - wy
biorą to, co będzie dla nich najbardzie"\ przydatne. Nim 
zdołają stworzyć nowy teatr, będą musie i poznać i prze
zwyciężyć - dawny. Dlatego też musi pan umieć narzucić 
im swoje idee, zrozumieć, do czego zmierzają. Zaspo
koiwszy swą ciekawość nowymi igraszkami powrócą cl.o 
dawnych tradycji . Oczywiście nie do wszystkiego; nie 
będą nawet starali się pamiętać tego, co się dokonało 
ostatnio. Do zaczerpniętych z przeszłości form wprowadzą 
nowe życie, wybierając jedynie to, co wzbogaci i udo
skonali harmonijnie uzupełniające się środki wyrazu. 

AUTOR: Powrót do improwizowanego dramatu z okresy 
komedii dell'arte? Musielibyśmy w takim razie wrócić 
również do pradawnego improwizowanego gestu „łapa
nia pchły". Dokonywane . narazie po om~cku - powia
da pan - próby st~orzen1a dramatu operu1ąc~go wyłącz
nie ruchem, odrzuca1ącego słowo? Dlacze;g~ uzyf p~:rn wy
rażenia „po omacku"? Czy balet ro.sy_1sk1 pracu1e „po 
omacku"? - I czy nie osiągnął własn1e tego, .o c;zym 
pan mówił - nie zrywając z istotą tańca, zachowu1ąc 1eęo 
odrębny i niepowtarzalny charakter? Co ma z tym wspol
nego dramat, który by tu tylko pr~eszk?dzaH Co ma 
wspólnego z dramatem pań~ka . gra sw1ateł 1 b~zkntałtnych 
postaci, która zakłada istnienie nowego odbiorcy? . ~yłby 
to w istocie swej tajemny kult, któreg~ a?s.trakcy1nosc by
łaby dla widza nieprzetłumaczalna na .1stn1e1ący _1ęz'(k sztu
ki. Nazywając podobne eksperyme!1ty.1grasz~am1, uzył pa.n 
właściwego słowa - są to właśnie 1graszk1 dla wybran-

ców. Dramat jednak jest i zawsze będzie sztuką m'!sową. 
Będąc nią, stanie się prawdziwie wielki; w przeciwnym 
wypadku będzie dzieckiem z !1ieprawego łoża.. . . . 

Cóż, zgodni jesteśmy .. co do .1ednego : teatr. dz1s1e1szy musi 
być zniszczony. Zacznqmy więc od tego, ze - ? sło~ka 
myśli! - wytrujemy wszystkich aktorów_; następnie; zęilo
tynujemy reżyserów, powywieszamy (z 1edny~ wy1ątk1e~) 
wszystkich dramaturgów, krytyków (?szczędza1ąc c;iczy_w1s 
cie pana) rzucimy lwom n9 poża~c1e, ~y . _wr~szc1e, J~ko 
ostatni akt przeprowadzane1 czystki, zwrocie się z prosbą 
do Boga o zesłanie drugiego potopu, w c~asi~ którego 
wyginęliby wszyscy widzowie. Będąc . spraw1edl1wyn:i Bo
giem i Wielkim Reżys~rem, ~iewątpl1w:1e; . oszcz~dz1 nas 
i wtedy będziemy mogli uznac nasz dz1S1e1szy d:alog na 
górze Ararat za pierwszy krok w kierunku Teatru Przy
szłości. 

(Rozmowa Eugeniusza O"Neil lc z kryty~iem 01.iver~m M. 
Sayler, przeprowadzone w r. 1921, ktorą zam ieścił mie
si ęcznik amerykański „Thectre Arts"' w cze rwcowym nume· 
rze z r. 1957. Podajemy ją ze „Dialogiem "' nr 10 z pat
dziernikc 1957 r.). 



Mary Welch: 

WSPOMNIENIE 

W maju 1946 r. przeczytałam w pewnej nowojorskieL ga
zecie wzmiankę zaczynającą się od słów: „Theatre Guild 
poszukuje w Ameryce i w Irlandii młodej dziewczyny 
irlandzkiej do czołowej roli Josie w nowej sztuce Eugeniu
sza O'Neilla A Moon for the Misbegotten. Następnego 
dnia weszłam do wspaniałego budynku, który był siedzibą 
Theatre Guild, i oznajmiłam, że gotowa jestem podjąć się 
odtworzenia tej roli. Kilku specjalistów od obsady obej
rzało mnie od stóp do głowy i zawyrokowało: „Wiek, 
temperament i pochodzenie odpowiednie, ale nie ma pani 
szans albo tylko małe szanse. Pani jest zbyt normalna. 
Szukamy dziewczyny, która miałaby te same warunki, ale 
ponadto jeszcze 50 funtów wagi i kilka lat więcej 
doświadczenia aktorskiego. Josie jest główną i jedyną 
kobiecą rolą w sztuce O 'Neilla . Jest symbolem matki-zie
mi. Aktorka, która będzie ją grała, powinna mieć skalę 
gry od farsy do tragedii greckiej". 
Wyliczyłam długą listę sztuk, w których występowałam 

jako amatorka i w teatrze zawodowym, i gdzie wymaga
na skala umiejętności aktorskich pokrywała się z tym, 
czego tu ode mnie żądano. Nie pamiętam, abym kiedy
kolwiek tak uporczywie obstawała przy swoim. Przy
świecała mi myśl, że nie mam nic do stracenia, a mam 
okazję spotkania swojego bohatera, O'Neilla . 

Zaskoczeni moim samochwalstwem zawodowcy od obsa
dy orzekli: „To śmieszne, ale skontaktujemy panią z p. 
O'Neill. W przyszłym tygodniu będzie przyjmował akto
rów." Tydzień czekania upłynął na słodkich marzeniach. 
Zjawiłam s!ę w oznaczonym dniu, cięższa o osiem funtów 
i ubrana na zielono. Czekałam ponad godzinę siedząc 
wśród dziewcząt, wobec których czułam się mała i szczup
ła. Wreszcie usłyszałam: „Kolek' na panią . " Wprowadzono 
mnie do małego pokoiku, w tórym był tylko duży stół 
i dwa krzesła. Za stołem siedział Eugeniusz O'Neill. 

Nic dziwnego, że krążą legendy na jego temat. Wy
glądał dokładnie tak, jak pamiętałam go z fotografii 
i rysunków. Był „szczupły", „skupiony", „tragiczny". Nie 
miałam czasu na to, by bliżej skonfrontować rzeczywistość 
z moimi wyobrażeniami, jak się to czyni pierwszy raz 

W czasopiśmie „Theat re Arts" z 1957 r. ukazały się wspomnienia 
aktorki amerykańskiej Mary W e Ich wykonawczyni gł~ównej roli na 
prapremierze Moon for the Misbegotten, o tym, jak O ' Neill angażował 

IQ do tej sztuki. Wspomnienia zamieszczamy za miesięcznikiem „Dia-
26 og" . 

Sophia Loren w filmie osnutym na sztuce O'Neilla Desire 
under the Elms 



spotykając wybitną osobistość. Z miejsca poczułam do 
niego sympatię. 

Tymczasem Armina Marshall, należąca do kierownictwa • 
produkcji, refer:owa_ła moje kwalifikacj~. O 'Neill p rzyjaźnie 
kiwał głową 1 milczał. Wydawał się zażenowany tym 
wprowadzeniem. Dopiero kiedy zostaliśmy sami, znać było 
widoczne odprężenie i chęć uspokojenia mnie. W owym 
czasie, podobnie jak wielu młodych aktorów, dużo się 
śmiałam usiłując maskować swój niepokój: czy się podo
bam? Musiał to wyczuć, ale nie zirytowało go to wcale 
i patrzył na mnie tak, jakby chciał mnie przejrzeć na 
wylot. Wiedziałam, że muszę być jak najbardziej natu
ralna, gdyż wykryłby natychmiast najlżejszą chęć zrobie
nia n"a nim wrażenia i „czarowania" go. 

Pierwsze jego pytania brzmiały: „Czy z takim mopso
watym nosem jest pani naprawdę Irlandką? W ilu pro
centach? Z jakich stron Irlandii pochodzi pani rodzina? 
Chciałbym, aby możliwie wiele aktorów występujących 
w mojej sztuce było z Irlandii. Mimo że terenem akcji jest 
Nowa Anglia, poczucie humoru, nagłe zmiany nastroju 
i tajemniczy charakter trzech głównych postaci są typowo 
irlandzkie." 
Odpowiedziałam, że jestem stuprocentową Irlandką 

z County Cork. Uśmiechnął się, co mnie tak ośmieliło, że 
opowiedziałam mu dwie anegdotki irlandzkie. O sztuce 
nie było mowy. Czułam się całkiem swobodnie i mogłabym 
z nim rozmawiać godzinami, zapominając o misji, z jaką 
tu przyszłam, ale myśl o następnej czekającej aktorce wra
cała uporczywie i wiedziałam, że muszę wnet odejść. 
Kiedy wstałam, O'Neill wręczył mi egzemplarz sztuki i po
wiedział, żebym przyszła za dwa tygodnie przeczytać mu 
rolę Josie. Biorąc te kst sztuki zauważyłam po raz pierwszy 
drżenie jego rąk spowodowane chorobą Parkinsona, na 
którą cierpiał tak bardzo w ostatnich latach życia. 

Sztukę zaczęłam czytać w kolejce podziemnej w drodze 
do domu. Czytałam ją bardzo długo . Ze zdumieniem i po
dziwem odkrywałam emocjonalny ładunek każdego aktu. 
Nigdy jeszcze żadna rola nie wciągnęła mnie tak jak rola 
Josie. Po dwóch tygodniach odbyło s i ę moje pierwsze 
czytanie sztuki. Autorowi towarzyszyła żona i kilka osób 
z kierownictwa produkcji . Chodziło o ostateczne wytypo
wanie kandydatki na rolę Josie. życzliwa postawa O'Neilla 
i moje gorące pragnienie otrzymania tej roli pomogły mi 
opanować pamięciowo duże partie utworu . Wszyscy byli 
zaskoczeni moim solidnym przygotowaniem: 

„Czytała dobrze." 
„Akcent znakomity." 
„Ale ona jest chyba zbyt normalna dla owego poczucia 

nieprawości, jakie trawi Josie." 
„To mnie nie obchodzi - odparł O'Neill. - Panna Welch 

może przybrać nieco na wadze, ale najważniejsze jest to, 
że rozumie, co Josie czuje. Inne kandydatki bardziej może 

28 odpowiadają postaci Josie pod względem fizycznym, ale 
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nie wiedzą, jak jest udręczona lub też nie potrafią tego 
oddać. Trzeba będzie te zewnętrzne braki panny Welch 
~<?drobić. jakoś przy pomocy kostiumu. Myślę jednak, że 
1e1 emoc1onalna postawa jest właściwa." 

Kierownictwo produkcji nie było całkowicie przekonane 
i . w cią!:!~ kilku następnych miesięcy trzykrotnie zmie
~1ano moi kostium i całą charakteryzację. Przybrałam 
1eszcze pięć funtów opychając się kartoflami, pasztetami 
i b.ananami. Wreszcie nadszedł decydujący dzień pierw
s~e) próby z Jamesem Dunn, odtwórcą głównej roli męs
k1e1. 

Poprzedniego dnia sekretarka Theatre Guild zawiado
miła mnie telefonicznie, że pp. O'Neill proszą mnie do 
siebie na godzinę przed próbą w teatrze. Nie wiedziałam, 
co to ma znaczyć i pełna niepokoju przypuszczałam, że 
chodzi o grzeczne pozbycie się mnie. Kiedy przybyłam 
do mieszkania pp. O'Neill, pani domu powitała mnie ser
decznie i poprowadziła do męża. 

„Halo, panno Welch, albo raczej Mary - powiedział 
O'Neill. - Chciałem z panią pogawędzić i napić się 
herbaty przed próbą. Proszę się nie bać„. Wybrałem panią 
i pani będzie grała Josie." 
Wydawało mi się niewiarygodne, że oto siedzę w salo

nie pp. O'Neill, pełnym książek i kwiatów (był tam też 
telewizor, jeden z pierwszych w Ameryce, dar przyja
ciela) i słucham jak O'Neill usiłuje wesprzeć moje chwiej
ne aktorskie „ja". Oczywiście mówiliśmy również o innych 
sprawach. O'Neill nawiązał do swych poprzednich sztuk, 
zwłaszcza do tych, w których pisał o Murzynach. Miał 
dla nich głębokie współczucie i twarz jego ściągnęła się 
boleśnie, kiedy wspomniał, jak niektórzy profesjonaliści 
teatru w Nowym Jorku przyjęli te utwory. 

„Nie ~o~~mieli, o czym pisałem. - po~iedział. - Między 
sobą mowil1 : «Popatrz, małpa umie mówić!»" 

Tego dnia podpisałam kontrakt na rolę Josie. Zawie
r~ł on taką oto niezwykłą klauzulę. „Artysta zobowiązuje 
się osiągnąć wagę wymaganą do tej roli." 
Następnym razem zobaczyłam O'Neilla na pierwszej 

wspólne/· próbie z całą obsadą. James Dunn i ja musie
liśmy ki kakrotnie przerywać czytanie: łzy cisnęły się nam 
do oczu. Ale nie tylko nam„. Po próbie O'Neill podszedł 
do nas i powiedział z humorem: „Ach, znów to samo. 
Wiele płakałem nad Josie Hogan i Jimem Tyrone, kiedy 
pisałem sztukę." 

O'Neill chorował w okresie prób, które trwały trzy ty
godnie, ale mimo to przyszedł trzy razy, aby udzielić nam 
niezwykle pomocnych wskazówek. 

Kazimierz Bukowski: 

«ZĄDZA» O'NEILLA NA SCENIE LWOWSKIEJ 

Lwów, w maju 1926 

Eugeniusz O' Neill jest obok Jacka Londona drugim pi
sarzem amerykańskim, który zdobył w ostatnich czasach 
szeroki rozgłos w Europie. Sztuki jego, grane z olbrzymim 
powodzeniem w Ameryce, odbywają pochód tryumfalny 
przez sceny europejskie. Zawdzięcza to O'Neill bujnemu, 
żywiołowemu talentowi dramatycznemu. Utwory O'Neilla 
cechuje potężna dynamika akcji, ludzie jego są tragiczni 
i wielcy w swoich załamaniach wewnętrznych, język -
twardy i jędrny - wyraża w mocnych skrótach żelazną lo
gikę ich uczuć i myśli. Mimo amerykańskiego tła, sztuki 
O'Neilla poruszają najżywotniejsze zagadnienia ogólno
ludzkie. Nad wszystkim góruje idea człowieczeństwa i bra
terstwa ludzi wypływająca ze szczerego demokratyzmu. Pod 
względem techniki teatralnej O'Neill jest twórcą nowego 
sposobu, który dał nawet początek I.zw. neillizmowi w tea
trze. Zrywa on z dotychczasowym szablonem, a stosując 
metodę kinematografu, nie uznaje jedności miejsca, prze
nosząc dowolnie akcję i konstruując akty jako wieloobra
zowe epizody tworzące różnobarwną i zmienną mozaikę 
prologów i epilogów, złączonych jednak silnie węzłem 
konfliktu rozwijającego się z niezwykłą gwałtownością 
i szybkością. Pod względem formy zbliżony więc jest 
O'Neill do ekspresjonizmu i jego najwybitniejszego przed
stawiciela Jerzego Kaisera. 

O'Neill został obecnie po raz pierwszy wprowadzony 
na scenę polską. Teatr miejski we Lwowie wystawił dramat 
p .t. lqdza (The Desire under the Elms). Jest to sztuka 
realistyczna o podkładzie mistycZ'nym, sięgająca w zagad
nienie ludzkich instynktów i namiętności. Temat jej -
miłość macochy do pasierba - był już kilkakrotnie opraco
wywany w literaturze europejskiej (Reymont), a niektóre 
sytuacje i postacie wywołują pewne reminiscencje z lite
ratury dramatycznej (Tołstoj i Schonherr). O'Neill dał 
·\ednak staremu tematowi nowe opracowanie, umiejętnie 
ącząc skrajny realizm z głębokim mistycyzmem religijnym, 

który przesyca atmosferę całej sztuki. Swietnie też upla
stycznił walkę dwu najsilniejszych żądz ludzkich żądzy 
posiadania ziemi oraz złota - i żądzy miłości.' Tamta 
hartuje bohaterów O'Neilla, wyrosłych na dzikiej farmie, 
i każe być staremu farmerowi Cabotowi twardym i suro
wym dla swoich żon i synów, jak twarda jest ziemia, 
którą uznoił swoim potem, i jak twardy jest jego Bóg, 
ta - rzuca w odmęt namiętności młodą macochę Abbie 
i jej pasierba Ebena, rodząc grzech i pokutę. 31 



Dramat O'Neilla, napisany z wielką ekspresją drama
tyczną, o ciekawie postawionych postaciach, posiada ory
ginalną konstrukcję techniczną. Akcja rozgrywa się w czte
rech izbach fermy i przenosi się z jednej izby do drugiej 
tworząc czasem dwu- i trzyplanowe równorzędne sytuacje. 

Teatr lwowski inscenizował sztukę z wybitną staran
nością, z rzetelnym wysiłkiem reżyserskim i aktorskim, 
dzięki czemu całość stała na wysokim poziomie artystycz
rnym. 

Wystawienie utworu O 'Neilla jest poważną zasługą 
teatru lwowskiego i jego kierownika literack iego, który 
pierwszy zapoznał Polskę z twórczością najznakomitszes;:::i 
dziś pisarza amerykańskiego. 

(Recenzjo było drukowano w „Wiadomościach Literack ic h" 
nr 21 (125) z 25.V.1926.) . 

lądza grana na scenie lwowskiej; od lewej: J. Sosnowski -
Cobol, E. Zytecki - Eben, L. Barwińska - Abbie 

Władysław Kozicki : 

«ZĄDZA» 

N azwisko Eugeniusza O'Neilla, nieznanego zupełnie 
w Polsce autora amerykańskieQO, który od roku 1919 
stał się głośnym nie tylko w swer ojczyźnie, ale i w Euro
pie, spotykało się od lat kilku w sprawozdaniach z teatrów 
zagranicznych. Czytaliśmy mniej więcej przed rokiem 
o wielkim powodzeniu, jakie zdobył jego Cesarz Jones, 
Murzyn, który z posługacza w pociągu luksusowym awan
sował na cesarza małego państewka murzyńskiego. W Pol
sce dopiero teatr lwowski wprowadził go na scenę dzięki 
rozumnej inicjatywie kierownika literackiego naszego dra
matu Józefa Jedlicza. 

Wy_stawi.ony w piąt.ek * w Teatrze Wielkim dramat lądza 
dow1C!dł, ze z O Ne.diem warto było zawrzeć znajomość, 
bo nie tylko operure nowymi środkami techniki drama
tyczn.ej zw~qzany.mi . ze stanem ro~wojo"".'ym współczesnej 
epoki cywd1zacy1ne1; ale nadto rest pisarzem wysokier 
miary, który umie głęboko patrzyć w głąb dusz ludzkich 
i łącząc kłębowisko szarpiących je żądz i konfliktów 
z tajemnicami zaświatowych przeznaczeń, nadaje swym 
ulwo.ram kszt'!łt monumentalny o wartości ogólnoludzkiej. 

Widz polski odkrywa w lądzy motywy znane sobie 
z własnej literatury. Zasadnicze tony tego żywiołowego 
dramatu, żądza ziemi i żądza miłosne·b rozkoszy, to były 
także podstawowe elementy psychiki ohaterów wielkiej 
Reymontowej epopei Chłopów. Okazuje się, że struktura 
duchowa ludzi pierwotnych żyjących na ziemi i z ziemi, 
oddających jej cały wysiłek swych mięśni i cały ogrom 
swych pragnień i tęsknot, jest na ogół, bez względu 
na rasę i szerokość geograficzną, w głównych zarysach 
ta sama. Ziemia jest dla nich błogosławieństwem i zara
zem przekleństwem, icli swobodą i równocześnie niewolą, 
tym, co im daje siłę życiową, i t;-m, co ich ubezwładnia 
i unicestwia. Ta jest tylko wielka różnica, że w niebie 
chłopa polskiego króluje Bóg miłości i przebaczenia, 
a farmer amerykański, którego purytanizm przesiąknięty 
jest surowym duchem Starego Testamentu, widzi ponad 
obłokami tylko Boga gniewu i zemsty, „Boga twardego 
i samotnego". Stąd ta bezlitosna atmosfera okrucieństwa, 
która panuje w dramacie O'Neilla. Wyraża ją autor 
amerykański z potężnym naturalizmem, który ma wiele 
wspólnoty z posępną grozą, z ową słynną terribilita, która 
biła z dzieł pionierów włoskiej sztuki renesansowej Do
natella i Andrzeja del Castagno. Jest w tym dramacie 

• Dn. 30 kwietnia 1926 r. za dyrekcji Henryko Barwińskiego 33 
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pierwotnych instynktów bezwzględna, 
życ i owa, ukazywana jednak zawsze 
i z pamięcią nieustanną o kosmicznym 
wladnących duszą ludzką . I dlatego 
zarysy monumentalnej kompozycji. 

brutalna prawda 
z żywiołową siłą 
pochodzeniu potęg 
ma Ządza wielkie 

Praca, ~odzie.nna, .ciężka praca wydzierania ziemi leśnej 
puszczy 1 kam1enne1 pustyni amerykańskie/· d. est jedynym 
motorem i. jedyną treścią życia czterech u zi osiadłych 
w samotne1 farn:iie pod wi.ą~ami, ojca .i trzech jego synów. 
Ale . praca ta nie przynosi 1m szczęścia . Wszystkich trawi 
wza1emna zawiść o posiadanie ziemi a synowie niena
widzą ojca, który ich zadręcza twardym, brutalnym, cza
~er:i ~prost okrutny!ll . despotyzmem. Synowie życzą mu 
sm1erc1. Ale krzepki, 1ak dąb, stary postanawia sobie 
żyć .sto lat i ~prowadza do domu młodą t rz.ecią żonę, 
Abbie . Wywołu1e to kryzys na farmie. Dwaj starsi synowie 
z. pierwszej żony, nie chcąc być dłużej parobkami swojego 
01ca, odchodzą do Kalifornii poszukiwać złota. Młodszy 
syn Eben, który pieniędzmi wykradzionymi z kryjówki 
ojcowskiej spłacił udziały braci w ziemi, zostaje, aby pil
nować farmy, którą uważa za swą wyłączną własność, 
jako dziedzictwo po ukochanej matce, drugiej żonie stare
go, na śmierć zamęczonej jego okrutnym egoizmem. Zdo
bycie . farmy uważa 'Eben nie tylko za swe prawo, ale i za 
obowiązek, bo przedrażniona wyobrażnia ukazuje mu 
ciągle ducha matki błąkającego się po domu i wzywa
jącego go do pomszczenia jej krzywdy. W tej walce 
o ziemię Abbie staje się nowym jego wrogiem. Równo
cześnie jednak budzi się w młodych szal zmysłów, który 
ich f?Cha ~~ sobie z mocą żywiołu. Eben walczy z grzeszną 
nam1ętnosc1ą, lecz w końcu ulega, gdy mu obfUda instynk
tu wytłumaczyła, że w ten sposób zemści się najlepiej na 
ojcu za krzywdę matki . 

Ten opaczny mistycyzm stanowi jedną ze specyficznych 
cech ludzi O'Neilla, którzy swoim własnym zachceniom 
um1~1ą ~o~konale ~adawać w s"."ym przekonaniu sankcje 
woli boze1 . Z kazirodczego związku rodzi się chłopak, 
kt~rego ~aślepio~>'. ""! młodej żonie stary uw.aża za swoje 
dziecko 1 uszczęsliw1ony tym dowodem swo1ej krzepkości 
postanawia zamianować je jedynym dziedzicem farmy. 
P.od wply.wem. SUQestyj tryumfującego ojca w Ebenie budzi 
się pode1rzen1e, ze Abbie oszukała go, że udawała mi
łość do niego, aby tylko mieć syna, przez którego mo
głaby farmę na własność zagarnąć. Zrozpaczony i wściekły 
odpycha tulącą się do niego Abbie i decyduje się pójść 
za starszymi braćmi do Kalifornii. Lecz w duszy Abbie 
nie ma już nic prócz miłości dla Ebena. Aby go przekonać 
i zatrzymać, zdobywa się na zbrodniczy heroizm : zabija 
s"."oje. dziecko. Eben pod wrażeniem grozy tego czynu 
b1egn1e do szeryfa, by oskarżyć Abbie o dzieciobójstwo. 
Lecz zaraz potem uświadamia sobie, że przecież ta zbrod
nia to dowód bezgranicznej miłości do niego. Wówczas 
porwany wzajemną falą uczucia oskarża sam siebie 
o współwinę w morderstwie i idzie cierpieć wraz z Abbie, 

' 

, 

~tóra teraz nie lęka się 1uz niczego, bo ma dowód że 
1est ko~han~ , miłością tak mocną, jak jej własna miłoŚć . 
. Nam1ę~no~c, łącząca ""! szale miłosnym Ebena i Abbie, 
1est tak zywwłowa, że widz rozgrzesza ich pomimo wszyst
~o, co . w nich 1est złem 1 grzechem . Bardziej zdumiewa-
1ącym 1ednak tryumfem. autora jest to, że w imponujących 
kształtach zarysowu1e s i ę pod koniec sztuki postać starego 
Cabota, . kt?ry pozostaje twardy i samotny jak jego Bóg 
1 w swe1 n1ez""'.alczonej żądzy trwania i ostania się przez 
pracę ura?t? niemal do wyżyn symbolu niezłomnej energii 
anglosask1e1 . 

Oryginalna jest faktu ra potężnego dramatu O 'Neilla . 
Ze , swymi dwunastu odsłon am.i, urągającymi zasadzie jed
nosc1 czasu, z ak~1~ rozgrywa1ącą się równocześnie w dwu 
al~o 1. , !rzec~ m1e1scach (np. w dwu izbach farmy i na 
dz1edz1ncu), 1est wyb1t.nym przykładem oddziaływania ki
nematografu ~a technikę teatru . Także wewnętrzna struk
t~ra dram:-it~ 1est. nowości9 .. Linia napięc i a dramatycznego 
nie wznosi się - 1a_k dawn1e1 - o.d ekspozycji do perypetii, 
aby pot_em opadac ku katastrofie, al e wykres jej tworzy 
l1n1ę, ktora. stale crescendo id~ie w górę od początkowych 
scen prawie nudnych 1 obo1ętnych aż do scen końco
wy.eh, w kt?rych konflikty dramatyczne mnożą się i kompli
ku1ą z la.winową szybkością. Odprężenie następuje dopiero 
w ~statni~h słowach szeryfa i poi icjantów, które wprowa
dza1ą z.no~ t~n sam ~o na początku nastrój obojętności : 
prz~z .1stn1!'.n1a luqzk1.e przewalił się huragan klęski , 
a. z1em1a, n1ec~uła 1 niewzruszona, rodzi dalej i poddaje 
się z~płodn1en1om pracy. I w tych szczegółach technicz
nych 1est pewien rzut ku wieczności trwania. 

Ambitna i pracowita reżyseria lyteckiega, umiejętne 
wskaz<?.wki lit~rac~ie i inscenizacyjne Jedlicza nadały inter- · 
pretacp scen1czne1 żądzy charakter starann ie opracowa
nego dzieła sztuki. Była ona nadto koncertowym popisem 
trójki protagonistów naszej sceny: Barwińskiej (Abbie), któ
rej spotężniały talent dowiódł, że jako tragiczka w wiel
kim stylu nie ma chyba drugiej równej sobie w obecnej 
Polsce; Sosnowskiego, który w roli starego Cabota stwo
rzył wspaniały, granitowy posąg samotnej mocy ludzkiej 
i 2yteckiego, który jako Eben pokazał, że skala jego zdol 
ności, wytrwałą pracą ciągle wspieranych, jest bardzo 
rozległa, że zdolny jest do akcentów młodzieńczości i ży
wiołowej namiętności , a więc że posiada także te elementy „ 
gry aktorskiej, których w poprzednich jego udanych krea 
cjach nie było . 

(Rece nz!o z. po! skiei p ra premie ry szluk i O ' Ne ill a Pożądanie 
w c1en1u w1qzow, którq wys tawi ł Teatr Wi e lki we Lwowi<: 
p t. Ządzo w p rze_ktod z1e K. Bukowsk ieflo dn . 30 kwie tn ia 
1926 r„ ukazało się w „Słowie Po lskim' nr 122 z 6.V.1 926.) 
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TEATR POLSKI 

Warszawa, ul. Karasia 2 

Sezon: 196(}-1961 

Dyrektor Teotru : Stanisław Witold Balicki 

W piątek, dn 10 lutego 1961 r. o godz. 19.30 

Premiera 

EUGENIUSZ O 'NEILL 

POŻĄDANIE W CIENIU WIĄZÓW 

Przełożył Kazimierz Piotrowski 

Efraim Cabot 

Abbie Putnam, iega żona 

Władysław Hańcza 

Nina Andrycz 

Mariusz Dmochowski Symeon 

Piotr 

Eben 

Graiek 

Farmer 

Stara kobieta 

Dziewczyna 

Szeryf . . 

Zygmunt Rzuchowski 

Zygmunt Kęstowicz 

Tadeusz Kondrat 

Tytus Dymek 

Eug. Drabik-Witkowska 

Halina Czengery 

Edward Kowalczyk 

Goście Cabota: B. Biernacka, Z. Bończa-Tomaszewski, T. Cze
chowska, M. Danecki, H. Dunajska, L. Jabłoński, R. Kubiak, 
I. Oberska, B. Pietkiewicz, A. Sirko, H. Stępowska, Z. Szym-

borski. 

Scenografia: Otto Axer 

Reżyseria: Roman Zawistowski 

Asystent reżysera: Zygmunt Rzuchowski 

Układ tańców: Jadwiga Hryniewiecka 

Tytuł oryginału amerykańskiego: Des i re u n der the Elms 

Dwie przerwy 10-minutowe 



AFISZ TEATRU POLSKIEGO-WARSZAWA-SEZON 1960--1961 

MAŁA KRONIKA 
WYDARZEŃ TEATRALNYCH W POLSCE 

2.11.1885 Pierwsze wystawienie w Warszawie Wieczoru trzech krót1 
W. Szekspira w przekładzie L. Ulricha, adaptacji H. Mo

drzejewskie j i obsadzie: M. Prażmowski (Orsino), E. Wolski (Sebast ian), 
J. Grzywiński (Antonio), A. Ostrowski (Czkawka), R. Morozawicz (Chudo
gęba), W. Rapacki (Malvoliol, J . Galasiewicz (Fabian). J . Tatarkiewicz 
(Feste), H. Ładnowsko (Oliwia, H. Modrzejewska (Wiola), H. Leszczyńska 
(Moria). 

2.11.1924 Wznowienie Grubych ryb M. Bałuckiego w Tea trze Rozmaitości 
w Warszawie w reżyserii K. Kamińskiego, cieszących się tu 

od r. 1911 olbrz;ymim powodzeniem głównie dzi~ki wspaniałej grze duet u: 
Kamiński (Pagatowicz) i M. Frenkiel (Wislowsk1). 

3.11.1877 Praprem iera Dwóch blizn A. Fredry w Teatrze Krakowskim 
w św ietnej obsadzie : A. Hoffmann (Kasztelanowa). H. Marcello 

!Wanda Molska). J . Szymański (Alfred Tulski). Wł. Sobiesław (Borski) 
1 Br. Wolska (!=igaszewska). 

6.11.1924 Premiera Lekkomyślnej siostry Wł. Perzyńskiego w Teatrze 
Polski m w Warszawie w reżyseri i A. Ze lwerowicza (gra ł 

jednocześnie Henry ka Topolskiego) dekorac1ach St. Sliwińskiego i obsa
dzie: M. Cwiklińska (Helena). M. Przybyłka-Potocka (Maria), St. Stani
sławski (Władysłow). Wł. Grabowski (Janek Topol ski). Wł. Lenczewski 
(Olszewsk i). 

12.11.1936 Głośne swego czasu przedstawienie Pana Geldhaba w teatrze 
„Ateneum" w Warszawie w reżyserii St. PerzanowskieL deko

racjach Wł. Daszewskiego i z udziałem St. Jaracza w roli ty tułowej, 
E. Banackie j (Flora), W. Wojteckiego (Lubomir). St. Bryl ińskiego (Major), 
J . Chodeckiego (Książę), i J . Łuszczewskiego (Lisiewicz) i St. Daniłowicza 
(Piórko). 

16.11.1877 Prapremiera komedii A. Fredry pt. Rewolwer na scen ie 
lwowskiej w obsadzie: St. Dobrzański (Baron Mortara). 

T. Nowakowska (Pamela), G. Fiszer (Paroli), A. Zboiński (Barbi/, Wł. Wo
leńs ki (Cezar Negri). L. Kwieciński (Mario), J . Woleńska (Oty ia), S. Za
moj sk i (Paolo), A. Zimajer (I Ulicznik) ii. 

20.11.1925 Przedstawienie Zamiany P. Claude la w Teatrze Małym 
w Warszawie w reż·yserii A. Węgierki dekoracjach 

St. Sli wińskiego . 

24.11.1939 Wystawienie pa raz pierwszy w Polsce Naszego miasto 
T. Wildera w Teatrze Narodowym w Warszawie w prze

kładzie J . Rylskiej, reżyseri i L. Schillera, dekoracjach i kostiumach 
St. Cegielskiego. 

25.11.1925 Prapremiera sztuki St. I. Witkiewicza pt. Jan Maciej Karol 
Wkiekfica w Teatrze im. Fredry w Warszawie w reżyserii 

J . Pawłowskiego i dekoracjach S. Grabczyka . 

27.11.1930 Premiera Przestępców F. Brucknera w Teatrze Miejskim w Łodzi 
w reżyserii L. Schillera. 

27.11.1925 Prapremiera sztuki St. Zeromskiego pt. Uciekła mi przepió-
reczka... w Teatrze Narodowym w Warszawie w reżyserii 

J. Osterwy (grał Przełęckiego), dekorac,·ach A. Kozłowsk1ega i obsadzie: 
J. Chmieliński (Ciskacki), L. Solski Kieniewicz), J. Słiwicki (Zabrze
ziński). A. Bednarczyk IBukański). Wł. Staszkowski (Bęczkowski), A. Różań
ski (Małowieski), J. Zieliński (Radastaniec), J. Kotarbiński (Wilkosz), 
St. Jaracz (Smugoń), M. Niedzielska (Smugoniowa) i T. Trapszo (Księi· 
niczka) - jedno z najwybitniejszych przedstawień polskiego teatru lat 
międzywojennych. 

29.11.1824 Prapremiera Cudzoziemczyzny A. Fredry na scenie lwowskiej. 

Opracowal: Ryszard Górski 
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