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Streszczenie 

Harry Smith odkrywa Amerykę 

Konstant' S'monow, młod v, 3.~letnj pi."lrZ radziecki, sta je sic: 
coraz bardziej J)()nularny w ·wej oJcz:yźnie. a ostJlnio nawet poza 
jej granicami. Popularność ta wzro ·ta \\ ostatnich l:itach. Poczqt
ko w o twórczo!; Simonowa n e zapowiad:lla, iż autor ~kieruje slę 
drogc drama topi arska. Celowa ł ł>ow :em w reportażu, pisywaf 
lekkie nov.- ieścr ' \\ ier'.\Ze. P ier w. 7.e flróby . cer 'cznc, będ:icc wla
ści\\ie usccnizow anym r eportażem zache-cily jednak ~imonowa dn 
dal zej p r · by si l w tym kierunku. Z\\ nici ! n:1 ·iebte uwagi; z luk 1 

„Rosjanie" (utworem na tle ostatniej \\ o"ny, granym w Polsce 
w r. 1 9-ł5). Obe nie szeroki rozgłos UZ) -.kałn ztuk:I Simonowa 
„ttarry S m'.th odkrywa Amerrke", bc<l:ica n">\\.n ·e /. pol: tyczno-ko
medio\\ yrn rcJl(lrtażcm. dema kui:icvcm to 11nki w świecie pewnej 
części dziennikar twa Stano\\' Zicdnoczon~·c11, a zwłaszcza w~ri1d 
reki nów konc mów prasowych. Treścią tej zt11ki, tt::Jkr6cei UJ <: ill, 
j e ~t tragedia zdolneiru dziennikarza ameryka1is iego, łiu r rv ni" tha. 
który ma to nie. zczęścle ( czy moi.e wl.i. nic zcz1.; ·ce}, 'i Je~t 
cz towic.; kicm uczciwym i odważnvm. ·nd.zi sic bowiem raczej 
u t racić wiele rze<:Z} . kttire dot. d 11 \\ ażal za nleznlicrnie vażne 
i cenne, lecz 111e chce sprzedać suni"en·;i i stracić szacunku d'a 

ieb;e amego. Nic eh pod d h.tandem pr;n·oda ~·c\· fl isać • , co 
uważa za brednię, a 1r-0ie i za zbwdnit:. 

Ale ta Jego wałka ze W~""Pól zesnrmi n.i troi ami i ). to ·unkaml 
w Ameryce, walka , kt<°ira dopiern Smith rozr><>cz:y nJ kt•irei pier
w szym e t tpem .ic~t to, co tlz eie ~ :~ w <.z tuce (bo t! tłsz.e e t py 
zapO \\ iad..iJQ s!Jwa Horrj ' 1.;go : „I jeśli dl:i. Smitha nie 111a miej~ca 
w Ameryce Hearsta tn znajdT.'e sobH:. tlo ).tli dilhlo' \\, miejsce 
w drug.ej Arne I") ce ·- <\meryce Lincolna, Amervce Ro..:> cvelta"), 
\\ alka ta ni e wyczerpuje ca!ośd z t);.adnieri 7.luk '. Simnnow nie 
tylko k ryt:i, kuje pew en 0Jfa111 ~ TJ( lcczcristw'l amen kali kie~n . Pod
.,uwa mu , k "Tiui o;p l e:::1c ńsl\\ 1 niejako r cent<.' 1:1 r>or>rawl;'. 
W . kazujc w idzowi. i:e 1 ·m'e1n hn i inui lud.z ·e . nic trlko tncv. 
któryd1 boi ! iem ie ~t d·fllar. k to r1 ~ nie ~ r> rze1.i\v iaJ,1 s:ę :-z} ko\\aniu 
nowej wojny z narodem, ktorr tej woJ11y nie pr„.{n\e. 

I tu wta~me z.ichodzi ·iekuwa zbitino ć w szt :ce. „Jia rry 
Sm.ih odkn v. a Ameryki;", jest renortaiem sccniczn;m , bez <in 
bicJi <; tworzenia zer"1 ldas\'crnej homedll. złu ·;1 o wyrar.nej tt:ndcu
cji politycznej. u m.mn to stw rza :zereo.:: do 'rnrmle n.1 kre~lon1· h 
charakterów o zac..~t:iu h.omed"ov. l 11 trw 1ls.z:i 11 . A nadto - en z 
z za ow ego Simonowskiego Ha rry ~·mitha, porzu~onell;o nawet 
przez naJbliż:zych I zaKr ż~nego pr2e~l 11lowan e111 - 1111: w~·chyb. 
oblicza pewien b11hater Ibsenowski lub ów clr Judym, h. t11rei.rn po
.nio. la • .sze wska nas.ia" \\'<lbec nienn woś i zwierzchn1kÓ \\ , rriepra
wości o;zkodl wcj dla sPoleczeristwa? 
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