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KARTEL ZBRODNI 

W każdym kraju popełnia się przestępstwa, w każdym 
kraju działają w iększe czy mniejsze bandy zbrodniarzy, nig
dzie jednak problem ten nie jest tak ostry, a zorganizowa
na zbrodnia nie przybiera tak groźnych r c•zmi arów jak 
w Stanach Zjednoczonych. Oblicza się, że dochody czerpane 
przez bandy gangster skie w tym kraju z różnych nielegal
nych źródeł sięgają zawrotnych sum, ocen.ia się, że przekra
<:zają one na przykład wpływy budżetowe takiego państwa 
jak Francja. 

Nigd?ie też na świecie bandy ptze-tępców nie osiągnęły 
tak poważnych wpływów poli tycznych jak w niektórych 
miastach, a nawet stanach amerykańskich. Ostatnie docho
dzenia prowadzone przez komisje Kongresu ujav.miły za
trważające zjawiska opanowywania przez gangsterów nie
których oddziałów związków zawodowych i całych gałęzi 
lok!alnego przemysłu. Budżet stanu Nevada opiera się w du
że j mierze na dochodach z kasyn gry, które pr ow dzą gang
sterzy. W Chicago, w Nowym Jorku, w Kansas City - po
parcie gangsterów d ecydowało nieraz o wynikach w yborów 
na wysokie stanowisk a we wła '.lzach miejskich. Publicznym 
skandalem stał się fakt ujawnienia przez komisję rnn atu 
związków łączących byłego burmistrza Nowego Yorku 
O'Dwyera z Frankiem Costello i innymi gangsterami. 

Burton Turkus w ks·iążce „l\llurder Inc" przytacza na
stępujący charakterystyczny fakt: Kiedy w roku 1932 odby
wała s ię konwencja \ V Chicago, która wybrać miała kandy
data na prezydC' nta z ramienia parti i dem okraty cznej, n::1 
czele jednej frakcji delegatów nowojorskich s ta ł przywódca 
„Tammany", Jimmy Hines, popierający Rooseve lta, na czele 
dr ugie j Albert Marinelli, popierający Smitha. Hines dzielił 
pokój hotelowy z królem szulerów Frankiem Costello, 
współlokatorem w pokoju l\llarinellego był Lucky Luciano, 
król handlu narkotykami. 

Nic też dziwnego, że o ga.ngsterach amerykat1skich napi
sano już w.iele ks iążek, poświęcono im nie1.licrnne artykuły 
w czasopismach, Frank Costello doczekał się nawet własnej 
b iografii i nie ma bodaj tygodnia by prasa nie doniosła 
o nowej sens ac ji w tej dziedzinie. Kiedy w roku 1951 ko
m,isja senatora Kcfauvera rozpoczęła transmitowane przez 
s tacje telewizyj ne w całych Stanach Zjednoczonych publi
czne śledztwo w sprawie przestępczości w Ameryce, trans
misj e te oglądało dziennie 20-30 milio.nów widzów. W go
dzinach tych audycji zamierało życie, pustoszały sklepy i k·i
na, zapełniały się lokale zaopatrzone w apwaty telewizyjne. 
Sam senator Kefauver, dotąd mało znany polityk , urósł na 
kandydata na prezydenta. 
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Nic już nie s tal9 na przeszkodzie porozumieniu między 

gangsterami, gdy skończył się złotodajny okres prohibicji. 
Przed wzbogaconymi na przemycie alkoholu gangsterami 
wyłaniają się no,we ogr.omne możliwości. To co dotychczas 
było jedynie dmałalnością uboczną, zostaje przekształcone 
w milionowe przedsiębiorstwa. Lucky Luciano bierze pod 
swoją opiekę przemyt narkotyków, nielegalne loterie i han
del żywym towarem. Wytworny Frank Costello, przyszły 
„premier" koncernu. przyjaciel wielu znanych polityków 
amerykańskich, sta je się królem szulerów. (0 tym jakie _to 
rzemj.osło przynos i dochody świadczy fakt. że adiutant 
Franka Costello, Frank Erickson odłoż.ył sobie na koncie 
bankowvm w ciągu 1933-45 drobną kwo,t ę 30 milionóv.· 
dolaró w). Joey Adonis, ambasador świata przestępczego . 
człowi ek o ogromnych s tosunkach politycznych. wys p 2c ja 
lizował się w wykorzystyw~niu swych znajomości na użyt~k 
znajdujących się w potrzebie kolegów, Albert Anastas1a 
obrał za domenę swej działalności port w Nowym .Jorku 
i wkrótce zapewnił sobie tytuł i dochody „cara doków no
wojorskich". Działalność jego obejmowała łamanie stra_i
lców, organi:wwanie kradzieży ze statków i mag;oizynów. 
opanowywanie różną drogą przeds-i ębiorstw transportow ych 
w porcie i likwidowanie nic:wygodnych dla przeds iębiorców 
dział·aczy związkowych. 

Podobną działaln o ść w przemyśle tekstylnym rozwinąl 
słynny LO·uis „Lepke" Buchalter. W morderstwach i uszko
dzeniach ciała na zlecenie wyspecjalizowała s ię banda Sie
gela i Lansky'ego w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn, pod
c?as g dy Arthur F le agenheimer o pr zyd omku „Du tch 
Schultz" odkryt nagle kopalnię złota w przemyśle r estaura 
cy .i nym . Odw i zał on wł aści cieli res tauracji i przekony
wał ich o k on i czności zapewnienia sobie protekcji. Ni e 
pr ze kon a ni tra cil i ry c hło kii en te le; , gdvż >v ich zakła ·:lacil 
\\'y b u c h ały n agle cuchnące bomby, a gości e znajdowa li 
' V ch lebie kar a luchy . W stanie Now J ersey kró lo \'; ał Abn er 
„Longy" Z\\ il.lm n ze s w ym adiutan 1em vVillie fo re i. 
a w Chicago dzied zictwo po Caponie ob ję li bracia Fisch cll i. 

W tym właśnie okres ie na szerokie wody wy płynął „pen
s jonow ny gangster" Johnny Torrio, ten sam, który przed 
laty abdykował na rzecz Al Capone'a. Tcrrio przed us u nię
ciem s ię na ubocze, zebrał duży mająte k i umie jqt nie loko
wał go w nieruchom ośc i a ch. Był jednak nadal ; wiązany ze: 
sw ymi s t a rymi przyjaciółmi w świecie gangsters kim i prag
nął przekonać ich o słuszności swego ge nialnego, noweg .J 
projektu. W jednym z najwytworniejszych hoteli nowojor
skich odbyta się w 1934 reku konf erencja p rzywódców ba n d 
z terenów Nowego .Jorku i New Jersey, na której głównym 
refer n tem był Tou:o. Pods tawowym argument~m byla 
o.praw a zlikwidowania konkur encyjnych wo jen. 

- F acet ginie - mów.i Johnny - a późni ej jego band a 
! ikwi rJ u .ie tych, co go spr zątn r.; li. Czy to nic jcs marn o
traws tw o s il ludzki ch? Czy te ·wojny i r ozs iane po u ica ch 
t r upy n ie sa główn ą przyczyną n aszych ktopo lów z pJ l icj ;ą'! 
P r 7c c i e ż poli cja może: na wie le s praw pn .. mkn ą ~ oczy. a le 
morder!;two obraca pr~c ciwk n a m opin i ~ pu b l i c z ną. /\ poza 

- -ł -

tym, każda banda ma pewne stosunki polityczne i opłaca 
protekcję polityków czy policji. Dlaczego by nie połączyć 
sit w t e j dziedz.filie? Pomyślcie jakie to stworzy możlLwości. 

Przeciwko indywidualistom Torrio wytoczy! jeszcze jeden 
argument: 

- Karte l, który proponuję - mówił on - nie oznacza 
bynajmniej , że zyski idą do wspó1n ej k asy . Nie' Każda ban
da zachowuje suwerenność na swoim terytcrium i zatrzy
muje swoje docho::ly. Co więcej, nikt nie może zabić nikogo 
na cudzym terytorium, bez zgody mie.iscowego szefa. 1 ikt 
nie będzie też przywódcą całe j organizacj i. Na jej czele 
stanie r ad a , zlożcna z szefów ba n d , która rozstrzygilć będzie 
sprawy większością głosów i t e j de cyzji musi s ię ka żdy 
podporządkować. 

Idea znalazła podatny grunt. Przywódcy band wraz 
z ogromnymi dochodami nabierali wc·iąż więks zej ochoty 
na zabezpieczenie sobie korzyst,ania z plonów „pracy" bez 
ryzyka, że konkurenci upatrzą ich sobie pev.rnego dnia za 
przedmiot manewrów slrzele·cki.ch. Coraz bardzie j czuli sic; 
byznesmenami i coraz moc.ni e j obrastali w tłuszcz . W krót
k im czasie pomys ł Torrio ? rewolu cjonizował ś wiat prze
s tępczy. Z Chicago, z Cleveland, z Detroit i Kansas City 
nadcho(, ziły wieści o ogromnym zainteresowaniu nowym 
pro jc-k'nn. W Kansas City odbyła s ię kolejna konfer enc ja , 
na k 'órej utworzony zos tał c g6 l no-amerykańs ki karte l 
zbrodni . . Jak za dotknięciom różd żk i czarodzie jskiej sk 0!'1-
czyly się wo.iny konkuren cyjne. Now y k ar t 1 zacisną ! swe 
ma cki na ca łym niemal tery tori u m Stan ów Zjednoc zony ch. 
Hozpoczę l a sir.; nowa monopolistyczna e r a w dziejach am e 
rykańs kiego gangs terstwa.. -



Sprawa Sacco i Vanzettiego zaczęta się 

od rabunku, jaki miał miejsce w sta
nie Massachusetts w dniu 15 kwietnia 
1920 roku. ł..upem bandytów padła wy
płata poborów towarzystwa obuwnicze
go. w czasie rabunku zostal zabity ka
sjer i jego s trażnik. Oskarżeni o doko
nanie tej zbrodni zostali Nicola Sacco 
(IB!H-1927) i Bartolomeo Vanzetti 
(1888-1927), kiedy okazało się, że po
siadają oni broń palną i są posiadacza
mi sa mochodu ,którym - wedle zdania 
policji - posługiwali się bandyci. P od 
czas procesu, który odbył się w roku 1921 

w Delham w stanie Massachusetts obaj 
oskarżeni przedstawili dowody na to, że 

nie było ich na miejscu zbrodni, ale do
wody te zostały odrzucone na podsta
wie zeznań świadków osk a rżenia pu
blicznego. Większość zeznań obciążają

cych Sacco i Vanzettiego została następ
nie obalona, nadal jednak działało prze
ciw nim stronnicze uprzedzenie, ponie
waż byli oni anarchistami i prowadzili 
agitację pośród robotników. w 1927 gu
bernator Fuller powołał doradczy komi
tet śledczy składający się z rektorów 
dwóch wyższych uczelni i sędziego Ro
berta Granta. Chociaż znajdujący się 

w więzieniu zbrodniarz Madeiros oczy
ści! Sacco i Vanzettiego od zarzutów 
przyznając, że należał do gangu, który 
zrabował wypłatę i zamordował k asje ra, 
wyrok śmierci n a Sacco i Vanzettiego. 
został utrzymany w mocy przez komi
tet Fullera i wykonany w roku 1927. 

Sprawa ta odbita s ię szerok im eche m 
wywołała falę protestów na caiy m 

świecie. 

* 
Edith J. R. Isaa cs pisała w rece nzji 

z prapremiery Scenerii zimowej 
w „Theatre Arts" (listopad 1935): 
Bezpośrednio po egzekucji Sacco 

i Vanzettiego, Maxwell Anderson (wraz 
z Haroldem Hickersonem) napisał sztu
kę Gods of tbe Ligbtning, gniewny, głę
boko osobisty i pełen pasji protest pu
blicysty i dramaturga przeciw tem u, co 
uważał za pomyłkę sądową. „Gods of 
the Lightning" b yli dziełem sz!achetne
go serca, ale nie dość dobrą sztuką, 

aby spełnić zadanie, jakie sobie sta
wiała . By ła to sztuka propagandzisty, 

próba wykorzystania teatru do tego, 
aby ludzie zobaczyli i uwierzyli w fakty, 
w które by nie uwierzyli po przeczy
taniu, albo uwierzyli nie dość mocno, 
aby o nie walczyć. Ale same fakty 
i gniew, nawet w szlachetnej sprawie 
nie czynią jeszcze dobrych sztuk. Lu
dzi, których poruszyło to, co wyrzą

dzono Sacco i Van ze ttiemu, poruszy ła 

także sztuka Gods of tbe Ligbtning. 
Inni mówili : „Wielka szkOda, ale co 
się stało, to się nie odstanie. Tak czy 
inaczej byli anarchistami. Niezbyt do
bra sz tuka. Nie żyją; kogo to może 

tera z obchodzić?" Sceneria zimowa 
jest odpowiedzią pisarza na to ostat
nie pytanie. 



John Gossner 

TEATR NASZYCH CZASÓW 
lragmeoly 

Realizm - oczywiście, wc1ąz Jeszcze mamy go w Ame
r~e. Kryje się on u po::lstaiw większości sztuk napisanych 
w naszym kraju i zagranicą. Jednakowoż wszyscy dosko
nale zdajemy sobie sprawę, że narzędz· i e, którego ostrze 
tak świetn~e cięło, gdy operował nim Ibsen, t eraz stę

piło się i wystarczy już tylko do krajania zjełczałego 

sera szablonowych sytuacji i myśli. Straciło swą wartość 

jako skalpel i d, którzy obstają przy posługiwaniu się 

nim w analizie zjawisk społecznych lub psychologicznych, 
mogą tylko drasnąć powierzchnię. Trudno się więc dzi
wić, że w Nowym Yorku czy w Londynie rzadko się zda
rza, by w ciągu sezonu ukazało się więcej niż dwie-trzy 
sztuki realistyczne o jakiej takiej wartości. 

Do sondowania głębi indywidualnej psychiki realizm 
niebardzo się nadawał, ponieważ technika realistycma ze 
swą koncepcją „czterech ścian" i brakiem pcietyckiego 
dia1ogu i monologu mogla przedstawiać przeżycia i uczu
cia postaci scenicznych tylko na je:dnej jedynej pła

szczyźnie; mogła pokazać- widz,cm wyłącznie stronę ze
\\n ę lrzną, dostrzegalną dla każdego człowieka nie związa
nego z danym środowiskiem. Dramat realistyczny jest 
wybitnie logiczny natomiast wewnętrzne „ja" jest nielo
giczne. A utor-rea1ista nie me-że pozwolić poszczególnym 
postaciom na ujawnianie przeżytych procesów za po
mocą monologów lub wypo·wiedzi na stronie, arni nie wol
no mu nadać swej sztuce takiego kształtu, by harmoni
zo·wała ze stanem wewnętrznym głównego boha·tera. Zwy
kły, konwencjonalny dr.amaturg-realista jest w sytuacji 
nurka, któremu spętano ręce i nogi, i pozbawiono go 
rury, za pomocą której może wdychać tlen i komuniko
wa5 się z powi:ierzchnią. 

A jak wygląda sprawa realizmu tła społecznego. Społe

czeństwo wywiera na nas silny nacisk, ma \N-pływ na 
\vi:ele naszych doniosłych p°'czynań, i nigdy dawniej lu
dzie nie orientowali się dokładniej we wspó!C'zesnych zja
wiskach ,ogólnych niż dzisiaj. Prasa i książki, sprawo
zdania z Kongresu i biuletyny ekonomiczne pełne są 
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„realiów". Z pewnosC'lą jest w nich dosyć materiału, 

by autor-realista mógł z powodze1niem przeprowadzić od
powiednie badania. Ale czy rzeczywiście może <m upo
rać się z realiami życia społecznego, które w naszych cza
s1ach mają takie olbrzymie znaczenie? Zjawisko powsta
jące w pewnej sytuacji oddziałuje na !inne, i wydarze
nia zachodzące w Moskwie, Berlinie lub Londynie de
terminują te, które zajdą w Nowym Yiorku albo vice ver
sa Polityka finansowa je-st procesem tak s.komplikowa
nym jak poważny dział jakiejś gałęzi nauki, a jej efek
ty mają fundamentalne znaczet11ie; to samo dotyczy rów
nież rolnictwa, przemy.siu i hat11dlu. Nie można naprawdę 
mówić o jakichkolwtiek zjawiskach społecznych, nie bio
rąc pod uwagę takich zagadnień jak kartele, międzynaro
dowe traktaty handlowe, bila.ns płatniczy i stosunek 
funta do dolara. Te wszystkie sprawy determinują obro
ty handlowe, zarobki i ceny, zatrudnien1e i bezuobooie, 
produkcję i komumpcję. Te zaś z kolei wiążą s~ę oczy
wiście z pr0<blemami trwałości małżeństwa, szczęścia drzie
ci i miłości. „Co stało się z miłością? Co na meJ 
zaciążył.o?" śpiewa aktor w pewnej komedii muzycznej, 
a chór odpowiada: „Polityka ekonomiczna''. Istnieją rów
nież takie rzeczy jak walka klas i powikłania międzyna

rodowe. 

Jak dramaturg-rea1ista, który niejednok•rotnie rości so
bie prawo do ważkiej roli właśnie na tej podstawie, że 

daje nam pogląd na rzeczywistość, może poradzić sobie 
z takim wirem faktów i powiązań? Będąc realistą musi 
wziąć pewien wycinek życia tj o.dtworzyć go tak, jak by 
widziało go ok.o czfowieka obcego, gdyby człowiek ów 
patrzył przez judasza w drzwiach. Oczywiście, wolno mu 
pozwolić postaciom scenicznym, by dyskutowały na te
mat zł-ożoności swego problemu, ale w talc.im razie da nam 
dramat w najwyższym stopniu statyczny tj nudny. Nie mo
że nawet sprawić nam przyjemności posłuchania jakiejś 

błyskotliwej ro.zmowy, która z.rekompensowałaby powol
ne tempo akcji. Skrępowany ścisłymi zasadami realizmu, 
typowy urzędnik lub niewykwalifikowany murar·z ntie mo
że przemawiać językiem Bernarda Shaw. Jeżeli Z!aś dra
maturg ów mim·o wszystko zapragnie przedstawić realne 
tło spcleczne, znajdzie się w poważnym kłopocie. Zamiast 
pokazać wszystko - co rozbiłoby sztukę realistyczną -
nie pokaże prawie nic. Będzie chciał ograniczyć się do 
jakiejś drobnej, wycinkowej sytuacji, która mogłaby wzbu
dzić nasze serdeczne zainteresowanie., a tymczasem po-
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każe nam niev;liele więcej niż przelotną chwilę w pokoju 
rodzinnym. Nie może pozostać realistą w stosowanej te
chnice, nie przestając być realistą w dziedzinie nowo
czesnego ukladu stosunków !Społecznych . W najlepszym 
razie, jeżeli zrezygnuje z trudnegio zamiaru napisania 
dramatu dokumentalnego, który musiiałby rozwalić „czwar
tą ścianę" i w ogóle pogwakić konwencję dramaturgii 
realistycznej , będzie s·klonny oprzeć się na kombi!lllacji 
p0>u czeń politycznych i peWIIl.ej ·Sytuacji gospodarczej. 

Przeciwko takim założeniom jest tylko jedna odpo
wiedź - ze strony przeciwników realizmu: Po co w ogó
le zawr·acać gł.owę tego r.odzaju faktami? Zostawmy je 
socjologom i ekonomistom. „Ty, dramaturgu, zajmij się 

duchem - tym, co najistotniejsze, uczu ciami i wyobraź

nią. Twoim prawdziwym zadaniem jes.t rozświetlenie za
kątków serca ii two.rz.enie piękna". Można tu chyba do
dać jeszcze uwagę, że tylko jeden rodzaj dramatu wart 
jest r ealizacji, a rnianowic-ie „dramat poetycki". 

* 

Maxwell Anderson pisząc Scenerię zimową, pokusił 

się o pokazanie na scenie właśnie tego, o czym myślałem, 
ml.i,anowicie chx:iał przedstawić a wyrazie współczesne 

życie, a jednocześnie dać swej sztuce potężną wymowę 

tragedii. Nie uważam jednak, że mu się to w pelni udało. 

Zas adnic1ą, najis totniejsz ą treść swego dramatu, problem 
walki o rzeczywistą spra\v"iedLlwość, podjął do.piero 
w wyśmienitym zn:sztą akcie drugim - wtedy, gdy 
uciekł od niej w śwńat ro·mantycznych wspomnień. „Sce
neria zimowa" stała się tragedią nie tyle dzięki logice 
charakterystyk i tematu, ile dzięki retoryce narzuconej 
nam przez Anders:ona defiruicji tragedii. Realruość pogoni 
m1odego Mi:o za sprnwiedliwośo:ą dla niewinnie zakato
wanego ojca zdradziecko przekształciła się w górnolot
ne ·oświadczenia na temat potęgi miłości i godności czło

wieka, wygłaszane przez tragicznych kochanków, Mio i Mi
riamne, or.az przez niezwykle elokwentn.eg.o członka ra
binatu. 

pr2!eklad MARII TRACZEWSKIEJ 

Allardyce Nicoli 

MAXWELL ANDERSON 
i dramat bisloryezuy w Ameryee 

Nie mrrHeJszą popularność niż w innych krajach zyskał 
d r amat hi;storyczny w Ameryce. Mimo silnego wpływu stylu 
reialistycznego na scenę nowoj·orską dramatopisarrze amery
kańscy zaczęli jeden po drugim zwracać się ku tematom 
historycznym. Należy jednak zaz!l11aczyć, że kiedy autorzy 
angielscy nie wyzyskiwali na ogół tej tematyk1i dla ko
mentowania wydarzeń współczesnych, ich amerykańscy ko
ledzy obrali wręcz przeciwną drogę, zatrzymując się w wy
borze tematu na epizodach, które by im mogły dopomóc do 
wyrażenia poglądów na zagadnienia społeczne dwudziestego 
wieku. 

To nowe, pełne tęsknoty za czasami minionymi zaintere
sowanie au·torów amerykańskich w ciągu ostatnich dziesię
cioleci dodało barw scenie, na której w przeciwnym razie 
mo.głaby zapanować stTaszliwa nuda . Zaintere.sow.anie to 
niekiedy wyraża się w formie fantazji, jak np. w Berkeley 
.Square (1926) Johna Baldestona, ukazującej człowieka w cza
rojziejski sposób przeniesionego z naszych czasów w osiem
naste stulecie, nieki,edy przejawia s.ię w takiej śpiewnej, 
promiennej sztuce jak Oklahoma (1945), kiedy indz,iej z.nów, 
jak np. w studium scenicznym Dor,othy Gardner, Eastward 
in Eden (Na ws,chód od Edenu, ~947), poświęconym ame
ryikańskiej poetce Emily Di.okinson, ograni.cza się jedynie 
do upamiętnienia pewnych faktów. Najczęściej jednak auto
rzy tego rodzaju sztuk próbują wiernie odtworzyć dawne 
wydarzenia, kładąc głóWl!1y na:cllik rua epizody dające spo
sobność do przeprowiadzenia porówmań z naszymi czas·a
mi. [ ... ] 

.Jest wszelako w dziedzinie amerykańs·kiego dramatu hi
storycznego jeden autor wymagający odrębnego omówie
nia. Sztuki Maxwella Andersona przynos zą rodzaj dezilu
zji - .ale deeiluzji szla!chetnego gatunku. Żaden autor dra
matyczny naszych czasów nie ma szersze.go i jaśniejszego 
niż on poglądu na t.o, mym powinien być teatr, i żaden nie 
zdobył się na większy wysiłek, aby ustawić ZiliOwu posąg 
tragedii w jego rui,srzy od tak d>awna stojącej pustką. „Moją 
religię - powiedział Anderson - mia.lazłem w teatrze, tu 
gdzie najmniej spodziewałem się ją 2'J!lależć i gdzJie w jej 
istnienie niewielu tylko wierzy ludzi. A jednak w teatrze 
jest religia, i każdy z was, kto próbuje pisać sztuki, przeko
na się, że jej służy, służy choćby dlatego, że żadną inm1 
drogą nie może dopiąć swego celu. Każdy z was, gdy prze
pracuje okres tewniniatorntwa w teatrze, dojdzie do przeko
nania, że te:atrr jest najwyższym symbolem toczącej s.ię 
w czł-owieku walki między dohrem a złem." Anders10n tra
fił w sedno rzeczy. Zrozum:iał, że nasze dzisiejsze teatry wy-
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rzekły się szernzych zainteresowań, poświęcając je dla do
starczenia widzom jedynie chw.ilowej rozrywki, i jes.t prze
koIJJany, że teak, jeśli nie uda mu się ws·k·rzesić ducha 
z którego zr.odz:il s·ię Edyp lub Hamlet, umrze na uwiąd 
~tarczy l~b stoczy się tak nisko, że przestanie odgrywać 
ia1kąkolw1ek rolę w na·szym życiu. Nawet pisarze, którzy 
szczerze pragną wprowadzić do teatru żywotne, przema
wi1ające do wy.obraźni elementy - zdaniem Andersona 
wnieśli weń tylk::i elementy dziennikarstwa. ' 

Anderson w ciągu całej siwej twórcz.ości dramatopisal'
skiej nieustannie, różnymi drogami usiłował zrealizować 
swą wizję teatru. 

(Nicoll daje następnie prz.egląd twórczości AndersoIJJa, 
który nas.z Czytelnik znaleźć może w artykule J.ohna Gas
snera - przyp. red.). 

Jest w tym wszystkim os·załamiająca wprost różnorodność, 
sama prz.ez się niej·ako znamienna dla nie.po.wodzeń Ander
sona, szukającego środka, który by w pełni odpowiadial jego 
potrzebom. Jest on jak gdyby proriokiem, który marząc 
o św~ątyni uci~leśniającej jego wizję, przekracza w swej 
wędrowce progi cc·raz to innych przybyt·ków wiary. Nie 
jest to jednak zmienność celów, która wykrzywiła lin.ię 
twórczości Hauptmanna, lecz niestrudzone poszukiwanie 
środków dla urzeczywistnienia jednego jedynego celu. 

Przyczyna, dla które.i ten cel nie znalazł ucieleśnienia 
w określonej formie dramatycznej, leży, być ma.że, n'.e tyle 
w samym Andersonie, ile w charakterze naszych czasów. 
NiewątpUwie jest wśród jego sztuk wiele utworów mniej
szej wartości. N•iewątpliv.rie cryginalnść jego dramatów 
elżbietańskich mącą wyTażne echa szekspirowskie. Niewąt
pliwie, zwłaszcza w ostatnich swych sztukach, nie zdołał 
wznieść się do owej majesf ·atyczności , jakiej wymagały te
maty; toteż musimy s·t\.vierdzić, że w Candle in the Wind 
historia amerykańskiej aktorki, która ratuje sv,;ego ko
chanka, francuskiego oficera, a sama pozostaje w ręk!ach 
gestapo, wydaje się sztuczna, a temat sztuki The Eve of 
St. Mark, z jej centralną postacią . Quizz Westem - raczej 
sentymentalny. Niewątpliwie też filozoficme tyrady w wie
lu jego dramatach rażą brakiem konkretności i - jeżeJ.i 
chodzi o samą ekspresję - ujęte są w słowach wywolu.ią
~yc~ r~czej .wra.żenie s,tatyczne niż ów efekt dynamiczny, 
.iak1 w1ększeJ miary autorzy umieją stworzyć przejmujący
mi do głębi obrazami i użyciem porywających słów. 

Ws!Zystko to praiwda, faktem jednak poz1ostaje, że pisarz, 
spod którego pióra wyszły takie sceny, jak poniższa scena 
z Esdrą w Scenerii zimowej, obdarzony jest przenikliwością 
i silą, kitórej na próżno szukalibyśmy u większości współ
czesnych mu autorów: 

ES DRA 

„.Wszyscy ludzie 
są zbrodniarzami ... A większość tych zbrodni 
noszą w ukryciu. Nie jesteś samotny. 
Lecz nie ma wmy żadnej po:l tym niebem 
póki w nie ludzie nie uwierza ... ni<? ma 
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i ziemi, póki ludzie jej nie ujrza 
i nie wymyślą slowa, by powiedzieć: 
oto jest ziemfo. 

GARTH 

„.Mówię, że jest ziemia, 
a na niej jestem ja, winien jak szatan. 

ES DRA 

A jednak wmien nic jesteś dopóki 
nie będzie znana wina twoja, chyba 
że pragniesz tego. Dni jak film mijają. 
To coś, co ludzie zwą sprawiedliwością, 
to ślepa żmija , która kąsa w mroku, 
bezmyślnie wściekla„. dłoń swą cofnij przed nią, 
przechodź w milczeniu.„ I niech zapomniana, 
niech zapomniana będzie! O, mój synu, 
Synu mój, litość miej' 

(Przekład M. 
tekst pod~ny 
scenicznymi -

Slomczvńskiego , 
z określen~ami 
przyp. red .) 

W słowach tych, być może, kryje się odpowiedź na pyta
nie, dla.czego Anderson nie był zdolny do większych osiąg
nięć. „Nie ma nieba - mówi Esdra - póki w nie ludzie nie 
uwierzą". Otóż w n<aszych cz.asach świat przestał wierzyć. 
A tym1czasem moż,na by nieomal powiedzieć, że nde ma tra
gedii bez wiary, tragedia bowiem z samej swej istoty jest 
metaf1izyicz,na i religijna . Toteż z braku wiary w naszym 
dzisiejszym społeczeństwie dramatopisarz usiłujący wznieść 
~ię do tragiizmu nie ma gruntu , na którym mógłby się 
oprzeć. W sztukach Andersona rozbrzimiewa wciąż, w niez
nacznie tylk·o zmienionych wariantach, zdanie, które w Sce
nerii zimowej wypowiada Mio, o „śmiejących się szyderczo 
bogach". W fwórc;:ości Anders·ona „ciemni bogowie", „o•kru
t•ni bogowie" poj awiają się na każdym kroku, fakt zaś, że 
bóstwo iest tu określane w liczbie mnogiej, mówi sam za 
siebie. Zdanie Mio jes·t pozbawione treści, ponieważ nie m'l. 
wiary. Anders-onowi, wobec ukazujących mu się niedoH ży
cia. nie pozostaje nic innego jak pog.rążyć się w rozpaczy. Gdy 
Król Lir w scenie burzy na stepie zwraca się do mocy nie
bies kich, wiemy, że wznosi ręce ku czemuś, co rzeczywiście 
istnieje. Mio natomiast, kierujac słowa do „szyderczo śmie
jących się bogów", zwraca się do wielkie.i próżni międzypla
netarne.i. Warunki świ,ata, w których żyjemy, prawie unie
możliwiają dramatopisarzowi osiągn.ięcie tego, co Anderson 
rad bylby osiągnąć. owej Toe.jaśniającej umysły grozy i peł
nej udręczeń jru;.ności, które stanowią nieodłączny element 
dzieła prawdzLwie tragicz!l1ego. 

przekład Jerzy Ń'owaekl 
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Pro;ed dekor: cji Jo Miclzinera cło 8 c e11erii zi m o w ej - w reżyserii Ounthzie 

Me Clinlic (19%) 

John Gossner 

MAXWELL ANDERSON 
poeta w przemyśle rozrywkowym 

Maxwell Andersen rozpoczął swoją karierę dramatur
giczną we wczesnyoh latach dwudziestych .. Jego p.ienVBza 
tragedia poetycka White Desert powstała w roku 1923, 
pierwszym sukcesem była Elizabeth the Queen w r.oku 
1930. Miał pięć mniej lub wię-cej niezaprzeczalnych suk
cesów na po.tu dramatu wierszowanego, podczas gdy Fry 

mógł poszczycić się tylko dwoma. Twórczość Anderso
na skierowana była w stronę teatru komercjalnego, pod
cza.s gdy Fry pisał czę.sto dl.a małych ekspeQ·ymentalnych 
teatrzyków i scenek parafialnych. 

Pisarz amerykański nie zawrahał się nawet zaaranżo

wać w sztuce Sceneria zimowa mariażu pcmiędzy wznio
słą tragedią a gangsterskim dramatem i przez dwa nie
mal akty zaślubiny te przebiegają gładko i bez zakłóceń. 

Andersona możemy nazwać poetą w przemyśle rozrywko
wym. Działalnością swoją zasłużył w zupełności na ten 
tytuł. 

Określenie to, używane przez lite r·ackich snobów brzmQ 
uwłaczająco, chociaż nie wiem dlaczego miało by tak 
być, slwro przecież i Szekspir był tak głęboko zaanga
żowany w tym przemyśle jako aktor, udziałow!iec i dra
maturg; a Molier w w>iększym jeszcze chyba stopn.iu. To 
pnzecież nie przemysł rozrywkowy jako taki lecz jakość 

~ztuk pisanych dla nieg10 jes.t rzeczą, która się liczy . 
Kiedy jakość ta osiąga swój najwyższy poziom, show bu
siness sitaje się rze<:zą naprawdę wspaniałą zamias·t być 

tylko płytką rozrywką. A aspiracje Andersona w stosun
ku do teatru (który nazwał kiedyś Feniksem sztuk) by
ły tak wy:sokie jak rzadko u kogo. 

Czy zostanie więc dramat postawiony ponad doświad

-czenie dnia codziennego, zwykłe życie epoki maszyn, po
nad mieszczańskie lub proletariackie postaci dramatu 
rzeczywistości? Miał Anderson równie szer.akie zamiary 
jak neo-romantycy wymiaru Rostanda, jak wielbiciele le
gend i mitów, jak pisarze przerabfa:ijący na nowo kla
syczne tematy. Nap:isał trzy sztuki z epokj elżbietańs.Jciej, 
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dał wyo:raz swemu uwielbieniu legendy wprowadzając du
chy załogi Henryka Huds-ona do sztuki High Tor, w sztu
ce Wingless Victory opracował na nowo temat Medei da
jąc mu za Uo Nową AngLię. 

Jeśli po.wiemy, że to mal.o, że sztuk<i. winna coś im
plikować współczes111emu człowiekowi, to i w tym Ander
son nas nie zawodzi. Podkreślił hhstorycz111e analogie do 
naszych czasów i wyciągnął z nich wnioski dla współ
czes,nych w sztukach o Valley FoTge, .o Rudolfie Hab
sburgu czy Śi.viętej J·oannie. Walka o wł,adzę polityczną 
(sztuki elżbietańskie), pytanie czy rewolucja jest rzeczą 
dobrą czy złą (The Masque of Kings), potni:eba rasowej 
toleTancji, walka o WlOlność wyrażania swyrch myśli 
oto problemy które go nw·tują. 

Jeśli t-0 jeszcze mał-0, to p-0każemy, że zajmował się 
problemami jak najbardziej współczesnymi. Inspiracją do 
napisania Scenerii zimowej stała się sprawa Sacco i Van
zetti z lat dwuduestych. High Tor to problem młodego 
człowieka przeciwst<:1wiającego się epoce maszyn jej 
bezwzględnym reprezentantom. Key Largo to dwie spra
wy: wojna domowa w Hiszpanii i walka z gangsterstwem 
w Ameryce. W Candle in the Wind mamy francuski ruch 
oporu w czasie ostatniej wojny, z;aś w Eve of St. IVI ark 
udział Stanów Zje.dnocz.onych w H Wojnie światowej. 

Ale czy Anderson rozs.taje się z dramaturgią realistycz
ną i stosuje „nową" to znaczy nierealisty,czną formę dra
matu? Czy traktuje teatr w sposób ekspresyjny lub wyo
brażeniowy? Wygodnie był.oby móc powiedzieć, że nie -
to znaczy wygodnie dla tych, którzy nie chcą włączyć 

„komercjalnego" pis-arza w poczet nowoczesnych, zwła
szcza jeśli zdarzyło mu się być Amerykaninem. Oczywi
ście papier!{Jiem lakmusowym było.by stwierdzenie że sztu
ki jego są „teatn.lne", jak gdyby te, które pisali tak 
sławni dramaturdzy jak Szeksp:r czy Sofokles nie były 
równie „teatrnlne"! ( ... ) 

Możemy powiedzieć, że z wyjątkiem surrealizmu i kla
sycznego ekspresjonizmu Anders·on stosował w różnych 

okresa,ch s·wej twórczości wszystkie dostępne mu awan
gardow:e chwyty, Nie ma nic łatwiejszego w dramaturgii 
niż odejście od realistycznej konwerucji. Nawet skądinąd 
zupełnie mierni pisarze, których poznałem z racji mej 
działalności, potrafili żonglować w swych sztukach re
gułą czasu, nadać sztuce strukturę narratywną, przerywać 
tok zdarzeń sekwencjami sennych marzeń, zawieszać dzia
łanie prawa przyczyn i skutków, wprowadzać teatr do 
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teaitru. Wszystkie te zadania są łatwiej~e do wykonania 
aniżeli stworzenie paru postaci scenicznych z krwli i ko
ści, napisanie dobrego dialogu, wytworzenie przekonywu
jącego nastroju - 'i w końcu, co jest przecież nie naj
mniej ważne - rruieć coś do powiedzenia. 

Przypuszczam, że Anders<Oil1 uważał formalną styliza(:ję 

s·ztuki za elementarną część swego zadania . .Jest go·dnym 
uwagi, że jakkolwiek wypowiadał on często swe zdanie na 
temat sztuki dramatycznej w ogóle, nigdy nie dyskutował 
chwytów teatralnych, jakie stosował w swoich sztukiach. 
Anders·on krótko móWliąc nie miał trudności w stosowa
niu nowoczesnY'ch metod dekompozycji dramaturgii rea
lisctycznej. Co więcej, w przeciwieństwie do niektórych 
wybujałych modernistów, był w stanie zainteresować s.wą 

sz.tuką sze1'oką pubkczność, a nie tylko małą grupę znaw
ców. Zaważył na współczesnym teatrze w sposób zasad
niczy. Po.tr.afił kreować wiarygodne postaci, zrozumiałą, 

jas.ną intrygę, potrafH przemówić do przeciętnego widz1a 
teatralnego w sposób dla niego z.rozumiały. Odnowił dra
mat i równocześnie uc.zynił go przedsięwzięciem dochodo
wym. Jego podejście do tych spraw było podejściem pra
gmatycznym, takim samym jak u Fry'a, Anoullh'a i do 
pewnego stopnia u Eliot'a. Prawdą jest, że nie było ani 
jednej rzeczy we współczesnym teatrze, k·tóre j nie można
by było przenieść do teatru komercjalnego i zamienić 

na żywą gotówkę. z wyjątkiem geniiuszu. Tak, nowocze
sny dramat został odbudowany bez trudu, a szeroka pu
bliczność zaakceptowała te•n zabieg bez mrugnięcia okiem . 
Przypominam sobie słowa Stark Young'a po drugim przed
staw:eniu Our Town: „Czyż nie }est znamienne że tak 
szybko można się przystosować do nowej kcrnwencji sce
nicznej?". Doświadczenie, szczególnie w tak eklektycznej 
epoce jak nasz;a, potwierdza tylko ten punkt widzenia. 
W każdym razie nie ma żadnej pewności, że jakiś wy
brany styl dramatu jest w stanie Zl<lgwarantować powsta
nie arcydzieła lub dzieła conajmniej poprawnego, a przy
kład Andersona tylko tę tezę potwierdza. Nie musimy 
posuwać się aż do stwierdzenia, że nie napisał on n igdy 
lepszej sztuki niż What Price Glory, realistycznej kome
dii w ojenn e j pow:Stałej w roku Hl24 (chociaż ja os.ob-i 
ście r:odpisałbym się pod tym stwierdzrniem), jak rów
mez nie potrzebujemy udowadniać oczywistego faktu, 
że Joan of Lorraine, jego najbardziej teatralny dramat 
jes t o wie1e pośledJ11iejszej miary aniżeli te, które pisał 

w b<i,rdziej kc.nwencjonalnej formie, jak High Tor czy 
Sceneria zimowa. 
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Punktem wyjścia w acenie pootyioklch cframatów An
dersona, dr.amatów wierszem, wielkich tragedii, fantazji 
albo tego co Cocteau nazywa poesie du theatre, będzie 

po prostu s1wierdzenie, r:zy ich jakość dorównała aspi
racjom samego Andersona, jak i nadziejom pokładanym 

w możliwościach teatru poetyckiego. Anderson udowod
nił , że potraf.i pisać płynnie i ze swadą, lecz jest rów
nież prawdą, że jego wiersz niczym specjalnie się nie 
wyróżnia. Jest to w zasadzie wersyfikacja pośledniego 

gatunku, operująca niewielkim zaJSobem środków poetyc
ckieg.o arsenału. Rozwlekłość r:zęsto mamy tam, gdzie spo
dzdewalibyśmy się Zil1aleźć okres y mocne i zwarte, a reto
ryka przejmuje na siebie zadanie o ileż lepiej wypełniane 
w poezji przez obrazowe skojarzenia. Innymi słowy dra
maturg okazuje się być p-oetą raczej konwencjonalnym. 
Zd·radza on 'l'Ównież tendencję do konwencjonalizowania 
tragicznego wyrazu swoich bohaterów. Czuje się najlepiej 
kiedy może na=aczyć swoje posta!Ci „tragiczną skazą" : 
lak jak to się dzieje z A111111ą Boleyn, Elżbietą czy Essexem, 
gdyż jest realistą zarówno gdy chodzi o ludzką natur ę, 
jak i 9 społeczeństwo w ogóle. Poza ukazywaniem złożo
nych motywów działania swoich bohaterów, co robi do
brze, ma skłonność do windowania ich na szczyty hero
izmu, podczas gdy Yeats, który hiaktuje swoje postaci 
bardziej z dystansu, \VZdraga się przed konwencjonaliza
cją bohate;rów tragicznych. Wy.olbrzymianie raczej ni i: 
przybliżanie widzo:wi jest metodą traktowania przez Ander
sona postaci tragedii, j ak gdyby w jego odczuciu była to 
jedyna droga zmierzająca do uchronierua teatru od pospo
litej codzienności. Mo~m zdaniem Anderson jes t przykła
dem niebezrpieczeństwa, jakim grozi rezygnacja ze współ
czesnego realizmu krytycznego - któremu przecież tyle 
energii p.-święcił w latach dwudzdestych, na rzecz oddzia
ływand•a teatru na drodze \V'yłącznie em.ocjonalnej. I tu 
oczyw;i&cie owe szlachetne aspiracje mo.gą się łatwo dać 
zamienić na dolary li centy show business'u. Bo publir:z
n ość lubi si ę wzrusz.ać, czeg•o dowodem populan1ość histo
rycznych romansów i oparta na nich w dużej mierze pro
dukcja filmoWta Hollywood . 

Kiedy „odszczepieniec" wśród nowoczesnych dramat ur
gów, Brecht, daje publiczności bohatera takiego jak Ga
lileusz, bohate'l'."a będącego pod obstrzałem krytyki i robi 
to świadomie, słyszy s~ę narzekan ia, że Brecht jest „zim
ny". Publiczność chce być „rozgrzewana", bo czyż nie jest 
Galil eusz bohaterem Historii? I skoro jest, to dlaczego 
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Brecht zdejmuje go z jego piedestału i mrozi krytyczną 

analizą? W popularnej konwencji b-Ohater mus·i górować 

nad publicznością i promieniować swym niecod2liennym 
blaskiem. Brecht nie zdawał sobie sprawy z faktu, iż jego 
kreacja włoskiego uczoneg.o była już sam.a w sobie wy
starczająco „zimna" i zmroził go jeszcze bardziej prze
ciążając system chłodniczy epickiej maszy;nerii. Brecht 
nigdy nie wie, czy jest dostatecznie „zimny", tak jak Ander
son nigdy nie wie, czy jest wy&tarC2lająco „gorący". Bre·cht 
próbuje czasami zbyt mocno pouczać, tak jak Anderson 
zbyt moono wzruszać. 

W przypadku Andersona zbyt często dos trzegamy jak 
bardzo autor chce, by w jego sztukach była i poezja 
i egzaltacja i dobry teatr. 

Dwóch ludzi, z których jeden chciałby zastąpić czymś 

pustą gadaninę realistycznej dramatrnrgii , a drugi nie za
pom~na, że pracuje w przemyśle r ozrywkowym, złożyło się 
na sylwetkę Ande.rs:ona. I obaj chcieli tego samego: sztuki 
przez duże S i wartościowej produkcji teatralnej zarazem. 
Swoje ugrl!Jl1towane poglądy na tem at życia, społeczeństwa 

i polityki, jak i na sprawy sztuki Anderson wypowiadał 
często z dużą odwagą. We wczesnej młodości mus·iał rozstać 

s.ię z uniwersytetem z powodu uparcie głoszonych prŻe
konań. Jest człowiekiem w pełn.i niezależnym , człovviekiem 

dobrej woli i jak o taki zasł uguje na nasz całkowity sza
cunek. Ale przekonaniom nie zawsze musi towarzyszyć 

wizja i pasja arty.styczna. Wygląda · na to, że Anders'.ln 
racrzej siam kreował s.ię na autora tragedii, niż że mu ten 
tytuł przyznano. Wydaje się być epigonem szlachetnego ga
tunku, który tak rozkwitał w klasycznej epoce wielkiego 
dramatu, a liczne echa szekspirowskich tragedii w jego 
sztukach tylko potwierdzają ten osąd. To sam.o mówi n am 
jego wiersz, który jest mniej prześwietlony ogniem ory
ginalnej wyobraźni, a za to bardziej uksz.tałtorwany na do
brych literaekich · wzorach, czego mogliśmy s ię zręsztą 

spojziewać po byłym as ystenci e na uniwersytecie i sta 
rarn1lie wyksztalc::nym człowieku. 

Jego wysiłki, zmierzające do stworzenia 1eatru poezji, po
ru.szyły koło, które zrobiło tylko pełny obrót wokół włas
nej osi zamiast potoczyć się naprzód. Dobrze się stało, że 

mamy takiego dram aturga w amerykańskim teatrze, ale 
jest również prawdą, że nie był on w stanie zaprowadziić 

nas do Ziemi Obiecanej odnowionej sz tuki dramatyCUlej . 

przekład 1 KRYSTYNA PISTL 



OD TEATRU 

„ ... jeden z najbardziej pJSjonujących me I od r a
m a t 6 w gangsterskich, jedna z najszlachet.niej 
szych sztuk poetyckich, jeden z najostrzej wal
czących z niesprawiedliwoscią dramatów, jakie kie

dykolwiek ukazały się na amerykańskiej scenie.'" 

(Edith J. R. Isaacs - „Theatre Arts", 1935) 

A więc melodramat? Wyklęty i gruntownie ośm!eszony 

melodramat powraca oto na scenę? Tak jest. Nie da sic; 
zaprzeczyć - „Sceneria zimowa" bliska jest m elodramatu. 

Autor zamierzał wprawdzie napisać tragedię na wzór 
szekspirowski. Obficie korzystał z wątków i sytuacij s two
rzonych przez Szekspira, posłużył się nawet jego metrem, 
w sumie jednak „Sceneria zimowa" bliższa jest „Emilii 
Gallotti" Lessinga niż szekspirowsk :m trag·ediom. Nie po
mógł Hamlet ani Król Lir, nie pomogli Romeo i .Julia -
utwór Andersona nie wspiął się na zamierzone szczyty. 
Co zatem przemawia za wprowadzeniem go dziś do re
pertuaru? Właśnie to, że jest współczesnym melodram:i.
tem. Mierzony tą miarą z pewnością zasługuje na uwagc;. 

Cechą melodramatu były zawsze szlachetne intencje. 
·występował on z reguły w obronie słabych i pokrzyw
dzonych, „uciśniona niewinność" była jego nieodzownym 
atrybutem. Anderson pozostaje wierny tej tradycji , nic 
najgorszej w końcu, skoro podejmuje ją świadomie dra
mat społeczny naszych czasów (nie wyłączając Bertolta 
Brechta i innych dramaturgów marksistowskich). Róż
nica leży w środkach - minęła epoka łatwych wzrusze1i. 
może nawet nie tyle epoka, co moda - cel wszakże po
został ten sam. Melodramat starał się wbudzić wspól-
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czucie dla żałosnego losu ofiar niesprawiedliwości i t)•m 
sposobem wywołać u widza protest przeciw dziejącej się 
krzywdzie. Dramat współczesny apeluje nie do serca, a do 
umysłu. Usiłuje wzbudzić gniew płynący z pobudek rozu
mowych raczej niż uczuciowych. Łzy i szlochy na wi
downi - ongiś najwyższa nagroda dla autora - zostały 
stłumione uczucia na scenie poskromione. Wszystko w po
rządku, u'.iożna i tak. Jeden tylko szkopuł - publiczność 
nadal szuka w teatrze wzruszeń. Nie przysiągłbym nawet, 
czy nie woli płakać niż śmiać się. Ona jedna pozostała 
wierna melodramatom. Teatr wyrzekł się ich _!upełnio!, 
choć nie da się zaprzeczyć, że od czasu do czasu spogląda 
ku nim tęsknym wzrokiem. 

Bo jedną jeszcze cechę melodramatu warto tu prz:y
pomnieć - jego autent.yczną teatralność. Melodramat był 
teatrem efektu. Miłość i nienawiść, szlachetność ~ zbrod
nia zgodnie w nim sąsiadują, a nagłe zwroty akcji, bitwy, 
pojedynki, ucieczki z wieży zamkowej (uwięziona dzie
wica!), niespodziewane spotkania połączone z rozpozna
niem dawno zaginionych osób (przeważnie wysoko uro
dzonych niemowląt ze znamieniem na lewej łopatce, _µo
rzuconych niegdyś przez wyrodną matkę w szuwarach nad 
brzegiem rzeki i żyjących odtąd w zapomnieniu na łonie 
zacnej lecz ubogiej rodziny), wszystko to na tle grożne,j 
i wrogiej człowiekowi natury - stwarzają teatrowi piękne 
pole do popisu. I tu także Anderson idzie śladem SwYCh 
poprzedników. Szalejąca w drugim akcie „Scenerii" burla 
jest przecież rodem z klasycznego melodramatu. Trudno 
o lepszą oprawę do gwałtownych wypadków rozgrywa
jących się w suterynie nowojorskiej czynszówki. któr<.1. 
zastapiła nędzną wiejską chatkę, istotnie mocno już prze
starzałą. I nic nie zmieni, że tę burzę wziął Anderson 
z „Króla Lira". 
Możnaby dalej snuć porównania, nie chcę jednak od

bierać Publiczności, tego, co stanowi szczególną wartość 
melodramatu - niespodzianki, zaskoczenia. 

Jeżeli odwoływanie się do ludzkich uczuć jest dziś 
w złym guście i trąci myszką, o tyle pogoń za efektem jest 
jak najbardziej współczesna. Tyle, że zbyt często omi.ia 
teatr. Szlachetna oszczędność środków dzisiejszej dra
maturgii doprowadzila koniec końcem do wyst!szenia 
teatru. To, co było rudymentem teatru - zdarze!Jte sce
niczne, istnieje dziś pod postacią happeningu w fo~~ i~ 
niezależnej i od teatru oderwanej. Gdyby teatr częsc1eJ 
wystawiał melodramaty, kto wie, może nie doszłoby do 
takiego wstydu. Nawet najlepsza literatura nie ożvwi 
teatru, jeśli brak jej niezbędnych walorów scenicznych. 

Powrót do melodramatu jest więc powrotem do wielo
wiekowej tradycji tea tru , próbą sprawdzenia w jakim 
stopniu daje się ona wykorzystać w nowych warunkach 
i przystosować do współczesnych gustów. Trudności 5ą 
niemałe. Technika sceniczna upada (odnosi sil~ to w każ
dym razie do budynku Starego Teatru), daleko nam_ do 
wspaniałości, jakimi dysponował teatr romantyczny. Tasma 
magnetofonowa zastąpiła cudowne efekty robione niegdyś 
„na żywo", wskutek czego burza na scenie zatraciła na-
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leżną jej grozę, aparaty chmuro\\l'e, którym zawdzięcza
liśmy przepływanie pięknych baranków po teatralnym 
n iebie, poszły do lamusa, a autentyczny deszcz, który na
kładem starań i kosztów wprowadziliśmy do spek takl u 
„Savonaroli" wzbudził jedynie grymasy. Podobnie w sztuce 
aktorskiej: dyskretne ściszenie przekłada się ponad nagłe 
wzloty i spadki głosu, wspaniałe kadencje i szerokie gesty. 
I gdzie tu szukać efektów godnych współczesnego teatru? 
Cóż, zaryzykujmy! Zwłaszcza, że sztuka Andersona po
rusza temat żywy i nieobojętny. S prawa Sacco i Van 
zett iego poszła w zapomnienie, ale nowe p r ocesy sądowe 
dowodzą. że równie dobrze mogłaby się zdarzyć i dziś . 
Sprawiedliwość amerykańska rządzi się nadal tymi sa 
mymi prawami. A sprawied liwość w stosunkach między 
ludźmi.. . Oddajmy już lepiej głos Andersonowi. 

"b· 
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M WEL ANDERSON 

ur.15. XII. 1888 - zm. 28. II. 1959, dramaturg amerykań
ski. Najobszerniejszą część twórczości Andersona stan~ 
wią dramaty historyczne, pisane białym wierszem (rn. in. 
Elizabeth the Queen, 1930, Mary of Scotland, 1933, Joan 
of LOTTaine, 1947). Wśród jego utworów znajdują się re
alistyczne dramaty prozą (m. in. znana sztuka pacyfisty
czna What Price Glory?, 1924, wystawiana w Polsce pt. 
Rywale); do osobnej grupy należą wierszowane sztuki 
o tematyce współczesnej (najważniejsza realistyczna tra
gedia Sceneria zimowa, 1935, oparta na procesie Sacco 
i Vanzettiego). Swą teorię dramatu wyłożył w rozprawie 
The Essence of Tragedy, 1939. 
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JÓZEF RYCHTER 
(l 820 - 1885) 

Pan aptekarz w Kraśniku , Augustyn Rych
ter, je~eli nawet nie często bywał na przed
stawi.e niach wędrownych zespołów prowin
cjonalnych, napewno czytywał ws półczesne 
romans . TctEż gdy w jesieni 18:38 r. jego 
osiemnastoletni syn Józef, zaledwie ukoń
czyws·zy gimnczjum \V Lublin 'e wstąpił do 
„trupy" Tomasza Chełchowskiego, pan Rych
ter wiedzia ł jak należy pos'. ąp ić . Wyk lął sy
na i wydziedziczył. 

Debiutant wędrc\vał z Chełchowsk i.m przez 
dwa la ta . poczem wTaz z pryncypałem osiadł 
w r. 1840 \·, Krakcrwie . W jEsiEni 1843 prze
s zedł tutaj po.d d yrekcję l\lleci.szewskQego. 
Trudno im było się pogodzić . Obaj byli po
pędliv.ri. a st8.1Ilowczość l\lleciszews·k iego zde
rzała s ię z nieustępliwością Rychtei·a. Meci-
5eewski już przed objęciem dyrekcji wyso
ko ocenił śv.ri.etny talent Rychtera , jego in
teligencję i bogactwo środków: „pantomimą 
mówił do widzów wyraźniej, jak inni usta
mi" - wspólna ich praca pr zynos•'ł:a jednak 
C>i ągłe nieporcz umien a. To'. e:ż po ro -u Ryc h-

I 

JÓZEF RYCHTEf( 

ter przeniós ł się do Lwowa, ale i tam nie 
długo zabawił. Zerwał umowę i na 24 lat.a 
przeszedł do Warszawy, gdzie grał, reżysero 
wał i wykładał w Szkole Dramatycznej. Za
zwyczaj wybitni aktorzy tej epoki otrzymaw
szy upragnione zaangażowani e: do warszaw
skiego teatr u, uznawali to za zakończenie 
swojej kariery i pozostawali tam do końca 
życia. Inaczej .Rychter. Blisko ćwierćwiekowa 
pra ca na stołecznej scenie ni e związała go 
z nią na zawsze. Przesz kodZJi!y w tym jego 
szorstkość i podejrzliwoś ć wywołujące cią
gle konflikty z kolegami i dyrekcją a także 
nieucisz.on y nigd y niepokó j artystyczny, po
trzeba nowych zadań, nowej publ.icmości. 
W r . 1869 opuścił Warszawę i przez dwa la
ta ty lko ga.ścinnie v.rystępował w Tóźnych 
miastach. W latach 1871-1874 grał w naszym 
teatrze, wrócił do niego znowu w r. 1877 
a nawe t przez dv.-1a sezo n y (1879-81) b ył tu
ta.i współdyrektorem z Koźmianem. W r. 1881 
pożegnał Kraków i resztę życia spędził na 
wędrówkach od Poznania do P etersburg3. 
Ostatnie lata życia Ry chter<a były smutne. 
W r. 1883 odmówiono mu zgody na występy 
w Warsz awie, w następnym roku odrzucono 
jego propozycję zaangażowania się tam na 
s tałe. Poróż·nfony z o.toc.zen.iem, wyko.rzysita
n :l:' i porzucony przez s \\·o.ią przy jaciółkę, 
kiepską aktorkę Sławsk~, by! samo.tny. 
zgorzkniały i czuł s ię niepot.rzebny. Jeden 
z najświetniejszych polskich aktorów cha
rakterystycznych, słynny twórca ról „kon
tuszowyc h", autorytet ci.la k·ilku pok.oleń ak
torskich w rol2ch fredrowskich - Rychter 
pod k on iec życia często wudział n a swoich 

występach pustą widownię. Jako dwudziesto
pięcioletni młodzieniec stanął w pierwszym 
rzędzie polskich aktorów - umierając miał 
lat 65. i poczuo:e kl ę.;; ki. Może myślał w tedy 
o klątwie ojca? 

MECISZEWSKI O RYCHTERZE w r. 1843 
Jeżeli bieg ł•ość w sztuce zrówna u niego 

kiedy talentowi, który jest kolosa1n ym, 
p. R ychter będzie artys tą dramatyczn ym ja 
kich w Polsce nie było wielu. Pan Rychter 
występu.je na scenie naszej w wszelkich ro
dza jaeh dramatu i w każdym jes t na swoiiim 
miejscu , każdego rolę odgadn>ie, każdej roh 
char2kter przyswoi ć s1obie potraf.i i t3k przy 
swojcnemu zadośćuczyni . ( ... ) Co z.aś 
w tym wszystkim grę p. R ychtera szcze 
gólniej zaleca , to to niiezawadnie, że w każ
dej roli. w jak'e j tylko występuje, czy je 3t 
tragiczną czy kcmti ozną. tworzy ~ob ie zu·
pe!nie odrębny jej charakter i przeobraża 
się w k ażdą oso.bę z taką prawdą i wier
nością, i z t aką przy tym rozmaitością, że 
w Jowials kim np. n:e ujrzy ni.kt ani jed
nego ruchu, ani jedne~o akcentu mowy sir 
Johna, a Komandor n ;e ma nic s pólnego 
z Do.n Salustio. Równym adyst-ą pokazuje .s ! ~ 
p . Rychter i w mask owan iu s i ę na sceniP. 
Oprócz Twarzy ?mien ia mowę, ruch, spo i
r-ze.n.i.e i całą pos tać i w prawtia nieraz w: 
dzów w niemały kłopot, czy Li uwierz ;;-"', 
że os'ob a na którą patrzą , jest rzeczywiś c ie 
p . Ryc h terem. 

H. Me ciszew~ki, Uwagi o teatrze Krah: o v1skim , 
Kraków 1.84:1, s. !67-1 69 . 

ODEJŚCIE RYCHTERA Z KRAKOWA 
W R. 1844 

Utrata Rychtera była dotkliwą dla sce ny 
krakowskiej. („.) Wywołała ją początkowo 

okoliczność błaha, iż dziwić s: ę należy, że 

artysta tak wysoce u;i;ciolni:tlny mógł paw 
dować się urazą. Szlo bowiem o to, że na 
reprezentację „Otella" domagał się artysta 
ukostiumowania. w atłasowe spodnie, których 
garderoba nie miała, czei;:-o odmówił Meci
szewski ofiarując mu tybetowe. Upór szedł 

na upór - artysta sprawll sobie spodnie, 
lecz za to oświadczy! nazajutrz, iż porzuci 
teatr krakowski. Odtąd zawiązał się między 

Rychterem a Meciszewskim stosunek szkodli
wy dla sceny. Zatargi te trwały od lutego 
1844 r· Rychter był celem zabiegów ajenta, 
który go do teatru lwowskiego zaciągnąć 

pragną.I. Gdy miano jechać do Poznania., 
oświadczył. że jest chory. Zesłany do niego 
lekarz teatralny Dzianott, poświadczył, \ż 

artysta jest śmiertelnie chory i potrzebuje 
kuracji w Salzbrunn. To było powodem, że 

uzyskał uwolnienie żądane. Po uwolnieniu 
z kontraktu artysta odrazu ozdrowiał. Wnet 
wyjechał - nie do Salzbrunn lecz do Lwowa. 

K. Estreicher, Tea t ra w P o l,ce, l. II, s . 44--15. 

O ZA WODZIE AKTORA 
w r. 1881 

W przesz łą s obotę, na korzyść zlożonego 
chorobą w Warszawie znakomitego artys '. y 
dramatycznego Bolesława Ładnowskiego , dy
rekc ja tutejszeg o teatru dala widowisko z na
der urozmaiconym programem. Mimo teg o, 
że Ładnowski wiele lat pracując na scenie 
kra k owskiej, dziś jako pier wszy w całej 
Po!sce amant-bohater jest chLubq Krakowa , 
teatr był pusty , a rezultat życzliwości d!jl'ek
cj i i w spóludzialu je g o k olegów zawod ii. 
przez obojętno.ść publicznoś~i stal się żarl.
nym. Fakt ten budzi w nas go rycz i u poko 
rzeni e. W i elu mamy mężów narze kaj qcych 
na teatr , że n ie posiada doskonc1lych akt o
rów . sztuk, wystawy; mężowie ci jednak, 
kiedy szlo o pomoc dla jednego z aktorów, 
o pomoc gcclz ' wą i należnq - poszli do 
cyrku patrzeć· jak pęcherze dolnq rzęśriq ple
ców rozb ijają, jak kt o.§ wygrywa prosiaka. 
jak klown uderza drugiego nogq... nie 
w twarz. 

Smutny wasz los, panowie arty.ści.' O pr o
t ekcję i uznan ie mecenasów sztuk~ rytrnl.izo
wać mus' cie .z klcwnami i trzodą chlewną.„ 

Za bezustann rr pracę, ciągłą walkę, ni.epew 
ność jutra - n ie w dosłown ym coprawda 
znaczeniu, Lec: niepewność rzecz.~wis tq. ho 
nc.;mnicjs~ chmur/...a na politycznym nie-

Kra k. ZakL Graf. Nr J, zam. 2.34/67 ó .rc>11 r: ili( l 796J 
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bw - t eatr prywatny nie istn ieJe , o was 
nikt nie zapyta - słabość przykuwająca was 
clo lóżka pozbawia ch leba każdego z ica.~, 
a. przynajmniej zostawia na łasce dyrekto
row (. .. ) za to wszystko, wy - b iali murzy
m, nazywani. jesteście artystami! 

Objąwszy jeszcze wzrokiem codzienne , 
a u nas nie mające odpowiednich w językn 
wyrażeń intryżki i plugastwa zakulisowe 
fartuszkowe sympatyjki i rywaUzacje , plot: 
ki, oszc.zerstwa, zau:iści - zależność od 
w szystkich i wszystkiego, począwszy od ty
si_qcgłowej pubtiki, która dziś j est starcem, 
jut-ro dziecia kiem zgrymp.szonym , a skoń
czywszy w reszcie na bezgłowym gryzipiórk1.1. 
z szumnym tytułem krytyka teatralnego -
musimy przyznać, że życie i dola w tak'ch 
warunkach i okolicznościach wymaga orga
ni zmów z zupełnie różnym od zwykleg ::i 
ustrojem, słowem. że ażeby być w tych c z:r1 -
sach aktorem trzeba mieć końskie nerwu 
i żelazną wytrwałoś ć, a!bo być. .. prze pra
sza m „ . 

J. Cholewa (A. Kleczkowski) , K ro nika Krak o 
wska nr 5 z 7 V 1881. 

MARIA STUART F. Schillera. 

Słusznie wybrała na dochód swój p. Mo
drzejewska schillerowską „Marię Stuart". Ro
la Marii, w której z takim rozgłosem wy
stępuje p. Ristori, jest niezawodhie probier
czym kamieniem talentu. Pani Modrzejewska 
nadała roli tej wszędzie należytą. wydatność, 
a w chwili kulminacyjnej , kiedy Elżbieta 
z namowy Lestra odwiedza Marię w ogro
dzie więziennym, stopniowanie od wstydu, 
upokorzenja i pokory do gniewu i wybuchu 
najsilniejszej namiętności zrywającej wszel
kie więzy form - odwzorowała artystka 
z ścisłością do ideału niemal posuniętej 
prawdy. Również w końcu 5-go aktu, kiedy 
Maria zawiadomiona o swoim losie żegna. 
swych wiernych i o krok już prawie od 
śmierci słodyczą porywa jeszcze ich s erca -
akcja beneficjantki silne wywierała ·wraże
nie. Scenę z Mortimerem, którego miłość 
unosi do zapomnienia się, scenę obudzającą 
poczucie własnej godności, oddala p. Modrze
jewska z prawdziwie królewską godnością. 
Długość roli i pasowanie się z uczuciami nie 
nużyły artystki, która wszędzie. gdzie tylko 
rola wychodziła z zwykłych torów. podry
wała się do orlego lotu ( ... ) P. Rapacki w ro
li Wilhelma Cecil barona Burley nic zna
lazł owych żywiołów, które talent jego po
tęgują do tak wysokiej skali, jak to widzie
liśmy w „Zbójcach", w „Kupcu weneckim" 
itd,; gra jego atoli zawsze rozulllnie wystu
diowana nie może pozostać bez zamierzone
go skutku. P. Benda w roli Lestra przejął 

się g·łęboko jej zadaniem i przekonał jak da
lece sumienna praca wieść może do postę

pu. P. Ładnowski syn (Mortimer) posiadają
cy dar oddania stosowną. deklamacją, z wra
żeniem na publiczności , glębszycb uczuć -
miał w roli swej obszerne do tego pole: 
gdyby jeszcze usiłował zastosować do pięknej 
dykcji swobodniejszą akcję - stanąć by mói:-J 
wysoko w sferze scenicznego artyzmu. Oddać 
należy również słuszność ( ... ) p . Wolskiej 
(Elżbieta), że ją bardzo dobrze pojęła i wy
wiązała się z niej z wybornym skutkiem. 
W mniejszych rolach uderzało wierne odda
nie smutku przez p. Sliwińską (Margaret.a 
Kur!) - a nie pomijając odwrotnej strony 
medalu wspomnimy, że Okelly (p. Miciński) 
i hrabia Kent (p. Siedlecki) wyrecytowali 
tylko swe role bez żadnego cieniowania, co 
raziło obok dobrej gry innych. 
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