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Od początku lat dziewięćdziesiątych 
stał się jednym z największych erudytów 
literatury amerykańskiej. W czasach, 
w których amerykański teatr odszedł na dobre 
od życia publicznego, Kushner podobnie jak 
Arthur Miller upiera się przy roli dramaturga 
jako politycznego prowokatora. 

W dorobku literackim Kushnera 
znajdują się m.in. sztuki „A Bright Room Call 
Day" (Jasny pokój zwany dniem), „Angels in 
America" (Anioły w Ameryce - za tę sztukę 
Kushner otrzymał wiele prestiżowych nagród 
m.in. nagrodę Pulitzera, nagrodę Tony, Drama 
Desk i nagrodę krytyków literackich Nowego 
Jorku), „Slavs!" (Słowianie!), „Home 
Body/Kabul", adaptacje .Stelli" Goethego, 
„Dobrego człowieka z Seczuanu" Brechta, 

„Dybuka" A~skiego i „ll~zji:' Corneille'a ~.raz 
scenariusz filmowy. „Aniołow w Ameryce . 

w 1998 r. londyński Królewski Teatr 
Narodowy uznał „Anioły w Ameryce " za jeden 
z dziesięciu najlepszych utworów 
dramatycznych XX w. 

„Anioły w Ameryce" składają się 
z dwóch części. Pierwsza zatytułowana jest 
„Nowe tysiąclecie nadchodzi " , druga -
„Pierestrojka". Akcja „Pierestroj~i" _ . 
przedstawia dalsze losy bohaterow I częsc1 
Aniołów w Ameryce". W zakończeniu „Nowe 

tysiąclecie nadchodzi" umierającemu Prio~owi 
ukazuje się anioł, który ogłasza go prorokiem 
nowych czasów i obdarza specjalną misją. 

W li części na scenie pojawia się 
znane z I części łóżko szpitalne, przy którym 
czuwa anioł, po czym następuje seria scen 
obrazujących wedrówkę Priora po 
Manhattanie. 

Prior chwilami przypomina Jonasza, 
który wbrew woli Boga nie chciał iść do Niniwy, 
chwilami Jakuba zmagającego się z Aniołem. 
Po boskiej interwencji zakończonej wyprawą 
Priora do nieba okazuje się, że zarówno anioły, 
jak religia nie mają nic do powiedzeni_a ~a . , 
temat życia, ich domeną jest wyłącznie s_m1er_c 
i to co następuje po niej. Anioł ogłasza, ze Bog 
opuścił człowieka 18 kwietnia 1906 r. w dniu 
trzęsienia ziemi w San Francisco, i wróci pod 
warunkiem, że człowiek wyrzeknie się 
pragnienia zmian, ruchu, walki. „Pierestr?jka" 
opowiada o tym jak nawiedzany przez anioły 
chory na AIDS zdobywa siły, by oprzeć ~ię_ 
fałszywemu kuszeniu ze strony wysłannikow 
nieba i na łożu śmierci opowiedzieć się po 
stronie życia. Pokazuje również, że cierpiący 
na AIDS mogą nie godzić się na cichą, 
samotną śmierć, że stagnację da się 
przezwyciężyć i że jedyna nadzieja na . 
przyszłość to rozpoznanie i zaakceptowanie 
naszego wspólnego człowieczeństwa. 
Wędrując między niebem a ziemią, fantazją 
a realizmem Kushner napisał sztukę o 
konieczności zmian. Prior nie tylko wstaje 
z łóżka, ale uczy się także sztuki wybaczania, 
Louis odkrywa, że seksu i polityki nie wolno 
kłaść do jednej szuflady, Harper ucieka przed 
bezsensownym małżeństwem i wierzeniami 
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Mormonów, Hanna, matka Joego, która jest 
jedyną postacią mormonską, przyjetą 

w ostatniej scenie do społeczności, uzyskuje 
odkupienie. Ta właśnie scena pokazuje jak 
Prior, Louis, Belize i Hanna tworzą razem 
swoją własną opowieść, nowy mit, mit ich 
przyszłego oczyszczenia i uzdrowienia Priora 
w fontannie Bethesdy. 

_ Te_k_st __ ~ 

Prior, Louis, Belize i Hanna siedzą na krawędzi 
fontanny Bethesdy w Parku Centralnym . Dzień jest 
piękny, lecz jest zimno. Prior jest grubo ubrany, ma 
na nosie okulary o grubych szkłach i podpiera się 
laską. Hanna wygląda zupełnie inaczej, jest ubrana 
w strój typowy dla Nowego Jorku i czyta „New York 
Times". Louis i Belize kłócą się. Anioł Bathesda 
jest ponad nimi. 

LOUIS: Runął mur berliński. Rodzina Ceausescu nie żyje , 

a on buduje demokratyczny socjalizm. Nowy 
internacjonalizm . Gorbaczow jest największym myślicielem 
politycznym od czasów Lenina. 

BELIZE: Wydaje mi się, że wiemy zbyt mało, żeby go 
stawiać na piedestale. Rosjanie go nienawidzą. 

LOUIS: Tak, ale (. „) Pamiętasz jak było cztery lata temu? 
Podczas, gdy wydawało nam się, że wszędzie panuje 
marazm, co się działo w Rosji! Pierestrojka! Odwilż! To 
koniec zimnej wojny! Cały świat się zmienia! Z dnia na 
dzień! 

HANNA: Zastanawiam , co się stanie w takich miejscach 
jak Czechosłowacja czy Jugosławia. 

LOUIS: Jugosławia? 

PRIOR (do widowni): Może trochę przystopujemy, 
dobrze? 

Będą tak drążyć przez wiele godzin. To nie to, że te 
sprawy są nieważne, ale ... 
To moje ulubione miejsce w Nowym Jorku. Nie, w całym 
wszechświecie. Te wszystkie miejsca tutaj, które znam. 
W taki dzień jak dziś . Słoneczny, zimowy dzień , ciepły 
a zarazem zimny. Niebo jest trochę zamglone, więc 
odczuwam fizyczną obecność słońca, jego osobowość . 
Jesienią te drzewa po drugiej stronie jeziora są żółte 
i wspaniale odbijają promienie słońca. Na tle 
niebieskiego nieba, smutnego błękitu jesieni, te drzewa 
są lżejsze od roślin . Są to jankeskie drzewa z sadzonek 
z Nowej Anglii . Teraz nie mają liści. Mamy styczeń 1990 
roku. Walczę z AIDS od pięciu lat. O sześć miesięcy 
dłużej niż trwał mój związek z Louisem. 

LOUIS: Cokolwiek się stanie , myślę, że powinniśmy 
podziwiać Gorbaczowa i Rosjan za to, że zdecydowali się 
na skok w nieznane. Nie można czekać na podstawy 
teoretyczne. Ekspansja życia , te dziwaczne „. 

HANNA: powiązania „. 

LOUIS: Tak. 

BELIZE: Może sam ogrom tego terenu . 

LOUIS: Za wielkie to , żeby można było wyjaśnić to jedną 
teorią . 

BELIZE: Świat jest szybszy od rozumu. 

LOUIS: Oto, czym jest polityka. Pchanie świata do 
przodu. Cuda zdarzają się tylko w polityce. 

BELIZE: Ale to jest teoria. 

HANNA: Potrzebny jest tobie światopogląd, żeby włączyć 
się w działania świata. Ale właśnie to włączenie się 
tworzy światopogląd. Nie można czekać na teorię , lecz 
trzeba mieć jakąś teorię. 

LOUIS: Tak, jak mówiła moja matka. Idźcie już. 

PRIOR: Ten anioł. Ona jest moim ulubionym aniołem. 
Najbardziej lubię je w kształcie pomników. Upamiętniają 
śmierć , lecz sugerują świat bez umierania. Rzeźbi się je 
z najcięższych materiałów na ziemi - z kamienia i żelaza, 
ważą tony lecz są uskrzydlone, są motorami 
i instrumentami lotu. To anioł Bethesda. Louis opowie 
wam jej historię. 

LOUIS: Ach, no tak, ona była aniołem , wylądowała na 
dziedzińcu świątyni w Jeruzalem, w czasach Drugiej 
Świątyni, w samym środku dnia pracy sfrunęła i jej stopa 
tylko musnęła ziemię. A gdy to się stało , fontanna 
wytrysła z ziemi. Gdy Rzymianie zburzyli świątynie, 
fontanna wyschła. 

PRIOR: A Belize opowie wam o właściwościach tej 
fontanny, zanim wyschła. C.d. Str.następna 
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Bethesda fountain 
Central Park 

BELIZE: Każdy cierpiący na ciele lub umyśle został 
wyleczony z ran i bólu, gdy tylko przeszedł przez wodę 
Bethesdy. 

PRIOR: Oni to wiedzą ode mnie. Opowiadałem im to wiele 
razy. Hanna opowiedziała mi tę historię. Powiedziała mi 
też... 

HANNA: Gdy nadejdzie nowe tysiąclecie„. 

PRIOR: Nie rok dwutysięczny, lecz Milenium przez duże M. 

HANNAH: Tak. Fontanna Bethesdy znów ożyje. 
Powiedziałam mu, że ja sama zaprowadzę go tam, aby się 
w niej wykąpał. Wszyscy się wykąpiemy do czysta. 

LOUIS: Lecz nie w Jeruzalem (w dosłownym tego słowa 
znaczeniu). Nie chcę. aby nasz czyn miał jakieś 
syjonistyczne implikacje. 

BELIZE: Masz rację. 

LOUIS: Ale z drugiej strony uznajemy prawo istnienia 
Państwa Izrael. 

BELIZE: Lecz Zachodnie Wybrzeże powinno być ojczyzną 
Palestyńczyków, a Strefa Gazy ... 

LOUIS: Nie, nie Strefa Gazy i Zachodnie Wybrzeże. Nikt 
nie popiera prawa Palestyńczyków bardziej ode mnie, 
ale .. . 

BELIZE: Racja Louis, mówisz, że nawet Palestyńczycy nie 
są bardziej oddani sprawie niż ... 

PRIOR: Na mnie już czas. 
Fontanna jest teraz nieczynna, odcinają dopływ wody na 
zimę, lód w rurach . Lecz latem - to dopiero widok. 
Chciałbym być wtedy tutaj, aby to zobaczyć. Mam taki 
plan. Mam taką nadzieję. Choroba zabije wielu z nas, lecz 
nie całkiem wszystkich, a żywi uczczą pamięć umarłych . 
Umarli będą zmagać się z żywymi. Nigdzie nie odch9dzimy. 
Nie będziemy więcej umierać potajemną śmiercią. Swiat 
kroczy naprzód. Będziemy jego pełnoprawnymi 
mieszkańcami. Czas nadszedł. 

.... ..--~!!:""':~~--.., Teraz żegnajcie. 
Jesteście wspaniałymi stworzeniami, każdy z was osobno. ._,,„ ______ """' ____ -t Błogosławię Was: Więcej Życia. 

Oto początek Wielkiego Dzieła. 

_Te_k_st __ ~ 

Michael Austin 
Teologia , , Nadchodzi nowe 
tysiąclecie"; „Anioły w Ameryce"- ~ 
aktywizm i religia amerykańska \J 
(fragmenty) 

ł 
Mormonizm w tej sztuce jest elementem głębszym 
i szerzej ujętym niż to się wydaje większości odbiorców, 
przede wszystkim, dlatego, że istnieje on na trzech 
poziomach interpretacji: dosłownym, alegorycznym 
i teologicznym. 

* * * 
Analiza teologii mormońskiej w „Aniołach w Ameryce· 
musi rozpocząć się od Harolda Blooma, dynamicznego 
amerykańskiego krytyka literackiego, który jak 
wielokrotnie przyznaje Kushner, miał ogromny wpływ 
na prace Kushnera.(„.) 
Bloom skupia się w swej książce „Religia amerykańska" 
na unikalnie amerykańskiej duchowości, która różni się 
od europejskiej bardzo podobnie do tego jak wczesna 
republika amerykańska różniła się od monarchii Starego 
Świata. Według Blooma w religii europejskiej Bóg jest 
absolutnym arystokratą; monarchą wszechpotężnym, 
który sprawuje rządy absolutne i który zdecydowanie 
przewyższa swych zdeprawowanych poddanych. 
Amerykańska religia według Blooma próbuje 
„spowodować w sferze duchowej to, co Amerykańska 
Rewolucja ... zainaugurowała w świecie społeczno
politycznym" poprzez demokratyzację relacji pomiędzy 
ludzkością i boskością. Religia amerykańska Blooma nie 
jest określona jako jedno wyznanie - jest to zbiór zasad 
teologicznych, które rozciągają się na cale spektrum 
religijnych praktyk w Ameryce. Jednakże , oryginalnie 
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amerykańską", pisze Bloom, „ to musi to być c cc 
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* * * 

W trzech rozdziałach poświęconych Josephowi Smithowi 
i mormonizmowi, Bloom rozwodzi się na temat doktryn 
mormońskich oraz na temat dużej ilości twierdzeń 
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wczesnych przewodników kościoła Mormonów, które 
według niego dowodzą amerykańskości mormonizmu. 
Pozwolę sobie przedstawić cztery z przytoczonych doktryn: 

1. Że Bóg nie jest istotą składającą się z czystej 
świadomości i przestrzeni absolutnej. lecz 
cielesnym materialnym stworzeniem 
ograniczonym przez czas, przestrzeń i pasje. 

2. Że . Bóg zorganizował nas i nasz świat, lecz go 
nie stworzył, ponieważ my istniejemy tak długo 
i jesteśmy tak samo unikalni jak on" . Znaczy 
to , że jakaś część duszy ludzkiej, „to, co jest 
w nas najlepsze i najstarsze, powstało dużo 
przed stworzeniem świata " 

3. że Bóg nie zawsze był Bogiem, lecz . zaczynał 
jako człowiek " i . zasłużył na bycie Bogiem 
poprzez swój wysiłek" 

4. Że istoty ludzkie nie mają sobie przypisanej roli 
służalczej. Tak jak Bóg przekształcił się w istotę 
boską z istoty ludzkiej, ludzie także mogą 
rozwinąć się i stać się dobrem. 

Ostateczną implikacją tych czterech doktryn, jak Bloom 
słusznie zauważa, jest taka wersja kosmosu, w której 
„Bóg i człowiek ... różnią się od siebie tylko stopniem 
zaawansowania, a nie jako rodzaj". Za tym idzie 
konieczność demokratycznego zrozumienia relacji 
pomiędzy tym, co ludzkie i tym , co boskie. Zamiast czekać 
na rozkazy do wymarszu i słuchać ich bezkrytycznie, 
amerykańscy działacze religijni aktywnie poszukują 
rewelacji od Boga, a gdy nie zgadzają się z wolą boską, 
czują, że mają prawo do jej kwestionowania, nachodzenia 
i błagania Boga aż ten zmieni zdanie. Widoczny na 
powierzchni wizerunek boskości w .Aniołach w Ameryce " 
wydaje się inspirowany pojęciem Blooma, że w religii 
amerykańskiej odległość pomiędzy ludzkością 
i boskością jest minimalna. 

* * * 
Gdy Prior odrzuca prorocze powołanie, Kushner każe mu 

fizycznie mocować się z aniołem w sposób przywołujący 
zarówno skojarzenia z Biblią jak i Mormońską księgą 
objawień . 

* * * 
Ta metafora zapasów z istotą boską według mnie stanowi 
bardzo ważne teologiczne założenie Kushnera w .Aniołach 
w Ameryce ": sama sztuka jest, obok innych rzeczy, także 
walką z Bogiem o jego stanowisko w stosunku do AIDS. 
W czasie Narodowego Dnia Modlitwy za Ofiary AIDS 
zorganizowanego przez Episkopat w październiku 1994r., 
Kushner wygłosił długą modlitwę w Kościele Katedralnym 
pod wezwaniem Świętego Jana w Nowym Jorku. W swej 
modlitwie, która była później opublikowana w jego 
.Zastanawiając się nad odwiecznymi problemami cnoty 
i szczęścia " (Thinking About the Longstanding Problems 
of Virtue and Happiness) Kushner parę razy wzywa Boga, 
aby zwrócił uwagę na cierpienia, jakie wywołało AIDS 
a także inne problemy na świecie. 

Czy laska musi być rozdzielana tak nierównomiernie na 
świecie? Czy dobro musi spadać z nieba tak rzadko? 

• 

Jesteśmy tak spragnieni dobra, giniemy z braku 
życiodajnego deszczu; cierpimy suszę z powodu braku 
laski, wszędzie. Zapewne nie uszło to twej uwadze? 
Wszystkie przejawy życia wahają się, zastanawiając się: 
w tej nocy, która zapadła , w tej suchej nocy bez końca, 
która zapadła w miejsce oczekiwanego deszczu: Gdzie 
jesteś? 

Porównajmy ten urywek ze znacząco podobną modlitwą 
wygłoszoną 155 lat temu przez Josepha Smitha, który 
cierpiał niewinnie w więzieniu w Liberty Jail, podczas gdy 
wyrzucano jego ludzi z Missouri, grożąc im eksterminacją : 

O Boże, gdzie jesteś? Gdzie jest pawilon nad twą 
kryjówką? Jak długo twa ręka będzie błądzić a twe oko, 
tak, twe czyste oko, kiedy zobaczy z wiecznych niebios 
zło twych ludzi i twych sług, a twe ucho, kiedy usłyszy ich 
krzyki? Tak, Panie, jak długo będą oni cierpieć to zło 
i bezprawne prześladowania zanim twe serce zmięknie 
i zwróci się w ich kierunku, a twe wnętrzności poruszy 
współczucie do nich? 

W tych modlitwach zarówno Joseph Smith jak i Tony 
Kushner wchodzą w zapasy z Bogiem, każdy na swój 
sposób , w imieniu swych ludzi. To , że postrzegają Boga 
jako istotę , z którą można się mocować , odgradza ich od 
tradycyjnego chrześcijaństwa czy judaizmu, lecz nie od 
religii amerykańskiej. W religii europejskiej. cierpienie 
to coś, co należy znosi ć, tak jak Hiob, z szacunkiem 
i rezygnacją ; w religii amerykańskiej Josepha Smitha 
i Tony Kushnera , ludzkie cierpienie to coś, na co należy 
zwrócić uwagę Boga i zapewnić sobie jego reakcję . 

Zdjęcie 
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_ Te_k_st __ ~ 

Andrea Bernstein 
Tony Kushner 

Pyt.: .Anioły w Ameryce" miały premierę na Broadwayu 
parę miesięcy po ceremonii inauguracyjnej Clintona. 
Sztuka kończy się pełną nadziei mową o wyleczeniu 
narodu. Czy czuje Pan jeszcze tę nadzieję? 

K.: Musimy mieć nadzieję. Dawać fałszywą nadzieję jest 
czynem nieodpowiedzialnym. Uważam, że wielu autorów 
jest winnych takiego czynu. Myś l ę także, że 
nieodpowiedzialnie jest tak po prostu być nihilistą, czego 
winnych jest wielu dramaturgów, szczególnie młodszych 
ode mnie. Nie wierzę, że można podjąć się trudu pisania 
sztuki, jeżeli nie ma się nadziei. Ten kawałek to pierwsze 
linijki, które zapisałem , gdy zacząłem pracować nad 
„Aniołami ". Przeczytałem ten kawałek kobiecie, dla której 
pisałem partię anioła i która jej nigdy nie zagrała, gdyż 
umarła na raka piersi zanim skończyłem pisać tę sztukę. 
w jednej z naszych ostatnich rozmów powiedziała mi , że 
często myślała o tym obrazie i miała nadzieję , że 

umieszczę ją w mej sztuce. Myślę, że gdyby nie ona, nie 
umieściłbym tej kwestii , lecz teraz jestem szczęśliwy, że 
jej nie opuściłem . 

Pyt.: . Anioły w Ameryce" były w zamierzeniu sztuką 
polityczną, przed przyznaniem czego bardzo bronią się 
amerykańscy krytycy. Jak udało się Panu złamać ten opór 
krytyków? 

K: W reakcji widowni odkryłem ogromny głód tematów 
politycznych i dyskusji o nich . Ciągle się zastanawiam: 
czy Amerykanie nie lubią polityki, czy teatr polityczny 
w Ameryce jest po prostu źle robiony? Jest jedna rzecz, 
którą odkryłem przy okazji pisania . Słowian!" Dużo łatwiej 

jest dyskutować o byciu gejem niż byciu socjalistą. Ludzie 
obawiają się socjalizmu, a sztuki, które zajmują się 
ekonomią ich przerażają . Dowiem się więcej na ten temat 
- moje następne sztuki są w całości poświęcone 
pieniądzom. 

Pyt.: Czy trudno jest stworzyć postaci, które nie są 
karykaturami i trudno jest przełamać barierę, która 
oddziela ich od postaci na scenie mówiących o polityce? 

K.: Myślę, że polityczność postaci musi być w takim 

• 

samym związku z psyche tych postaci, w jakim jest 
polityczność ludzi i ich psyche. Ludzie nigdy nie są 
konsekwentni . Ludzie zawsze będą nas zaskakiwać 
pozytywnie i negatywnie, a sposoby, w jaki ludzie 
zaskakują siebie i swoją widownię są najbardziej 
interesującymi elementami ludzkich zachowań. 
Przestrzeń pomiędzy tym, czym chcielibyśmy być a tym, 
czym jesteśmy w rzeczywistości to miejsce, gdzie można 
znaleźć najbardziej interesujące rzeczy. 

Pyt. : Czy uważa Pan swoje sztuki za część jakiegoś nurtu 
politycznego? 

K.: Tak. Nie mógłbym pisać niczego, co by tym nie było . 
Chciałbym , żeby moje sztuki dawały coś ludziom 
postępowym . Myślę, że rolą sztuki jest nawracać 
nawróconych . Jestem szalenie szczęśliwy, gdy 
zaangażowani politycznie mówią: • Twoja sztuka wiele 
dla mnie znaczy; pozwoliła mi się nad czymś zastanowić 
lub dała mi poczucie, że nie jestem jedynym człowiekiem , 

który tak to odczuwa. " To takie samo uczucie jak w czasie 
demonstracji, co czasami jest jedynym sposobem na nie 
stracenie równowagi ducha. Czasami musisz przypomnieć 
sobie, że jest wiele ciał, które są tak samo wściekłe 
z jakiegoś powodu, co ty. Gdy uczę pisania , zawsze mówię 
moim studentom, że muszą zakładać , iż widzowie, dla 
których piszą, są dużo mądrzejsi od niej . Nie możesz 
pisać, jeżeli nie myślisz , że oni są po twojej stronie, 
w przeciwnym razie zaczniesz na nich wrzeszczeć i prawić 
im kazania . 

_ Te_k_st __ ~ 

Cristopher Hawthorne X 
Wywiad salonowy 

Kiedyś powiedziałeś, że łatwiej się ujawnić w tym kraju 
jako gej niż jako socjalista. Czy mógłbyś tę myśl 
rozwinąć? 

Teraz jest dużo łatwiej; wszyscy wiemy, że należy 
być mi łym w stosunku do gejów. Wszyscy 
widzieliśmy wystarczająco dużo odcinków 
„Roseanne" - i mamy jeszcze • The Birdcage" 
(Klatka), która nam przypomina, jeżeli 
zapomnieliśmy na 15 sekund - że dobrze jest być 
tolerancyjnym w stosunku do homoseksualistów, 

• 
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którzy w rzeczy samej są aseksualni i śmieszni i nie 
~ są żadnym zagrożeniem. Większość Amerykanów 
~ ' tak odbiera ten problem. Ale świadomość, że ktoś f-. jest zainteresowany alternatywnymi formacjami 
~ ekonomicznymi - alternatywnymi do kapitalizmu - · 
~ jest szokująca, a nawet przerażająca. Widziałem 
} , ' na twarzach widowni w Baltimore i Los Angeles 
r-f. prawdziwą złość na „Słowian! " - bardzo zimne 
~ przyjęcie, które wydaje mi się wynika z absolutnej 
~ pewności, obiecywanej bez przerwy przez media, 
.-. ~ że nie musimy już więcej rozpatrywać tych 
~ \ problemów. Po co w ogóle pisać o tych problemach. 

Myślę, że nikt mnie nie zabije za to, że przyznaję 
l\J się do bycia socjalistą , ale myślę, że ludzie 
~ uważają nas za śmiesznych. 

~ Pojawiłeś się na festiwalu nowych sztuk 
w Louisville. Jaka jest według ciebie kondycja 
teatru amerykańskiego? 

Uważam, że ograniczenie funduszy na teatr to 
kataklizm . Charakter teatru amerykańskiego staje 
się tym bardziej reakcyjny, im bardziej ogranicza się 
fundusze na jego tworzenie.( ... ) Są to ciężkie czasy 
dla teatru, gdyż telewizja kablowa tworzy pewną 
próżnię - wszyscy jadą do Los Angeles. Coraz 
trudniej jest znaleźć dobrych aktorów, aby obsadzić 
sztukę w teatrze. Nawet w Nowym Jorku jest trudno 
o aktorów, ponieważ trzeba wypełnić 90% czasu 
antenowego w miesiącu, więc wszyscy wraz z 
matkami robią filmy. Musisz być rzeczywiście 
gównianym aktorem, jeżeli nie kręcisz czegoś 
w LA. Inaczej sytuacja wygląda w Berlinie, Wiedniu, 
Londynie czy Paryżu, gdzie film, telewizja i teatr 
są w jednym mieście. Więc możesz sobie grać 
w Narodowym wieczorami a w czasie dnia robić 
film. 

Dlaczego więc Los Angeles nie stało się centrum 
teatralnym mając tylu aktorów, którzy tam 
mieszkają i pracują? 

Nie mam pojęcia. Nie rozumiem, dlaczego 
Hollywood nie pomaga. Nic przecież by ich to nie 
kosztowało. Nie bardzo wierzę w to, że mieszkańcy 
LA nie chcą chodzić do teatru. Nic się nie dzieje 
w LA oprócz filmu. Kino jest szalenie uwodzicielskie 
- tutaj o niczym innym się nie myśli. To tak, jakbyś 
mieszkał w Wiedniu za czasów Habsburgów i nie był 
członkiem rodziny królewskiej. Nie myślisz o 
niczym innym tylko: gdzie wczoraj wieczorem 
widziano imperatora, co miał na sobie, kto go 
ubierał i kto siedział obok niego. Ludzie w LA nie 
myślą o niczym innym tylko: co teraz robi Tom 

Hanks i dlaczego ja nie robię tego z nim. 

Przykre to, że film staje się dominującym medium 
w Ameryce. Czasami nawet mam wątpliwości czy 
naprawdę wielka powieść amerykańska, która 
zostanie napisana będzie zauważona. 

Pewnie, że nie. Naprawdę dobre wyniki sprzedaży 
poważnej powieści to około 60 OOO egzemplarzy -
w kraju liczącym 240 milionów mieszkańców! 
Chyba nie warto podejmować trudu pisania. Popyt 
na literaturę poważną - i myślę, że w ogromnym 
stopniu na poważny teatr - zamiera. Smutne to. 
Nie wiem, co musiałoby powstać, aby ten trend 
zmienić. Studenci, których uczyłem w New York 
University, to przerażające, są analfabetami. 
Co jest najbardziej przerażające to to, że ludzie 
około 60-ki i 70-ki, którzy potrafią czytać i są 
świetnie wykształceni wymierają, a wraz z nimi 
wymiera wiedza encyklopedyczna, która pozwala 
na analizę rzeczywistości i powiedzenie, co tak 
naprawdę się dzieje oraz powiedzenie tego 
w sposób nie znoszący sprzeciwu. 
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