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Od autorów 
W Warszawie na II światowym Kongresie Obrońców Pokoju za

padły uchwały, przynoszące zaszczyt postępowej ludzkości. Narody za 
pośrednictwem swoich przedstawicieli .zobowiązały się do walki z siłami 
dążącymi do nowej wojny - aż do chwili, kiedy słowo „wojna" zniknie , 
na zawsze z ludzkiego słownika. 

Dla osiągnięcia tego celu potrzebna jest wytrwała walka. Potrzebne 
jest powszechne zrozumienie, że każdy człowiek niezależnie ód wykształ
cenia czy zawodu jest współodpowiedzialny za losy świata. Odpowie
dzialność tę niesie zarówno maszynista kolejowy, górnik, traktorzysta, 
lub robotnica, jak ucwny, pisarz lub artysta malujący obrazy. Muszą 
oni wiedzieć, że od każdego z nich i od pracy ich wszystkich zależy usu
nięcie niebezpieczeństwa wojny, którą chciałby rozpętać zagrożony ka
pitalizm. 

,Jacht Paradise" powstał w czĘtsie, gdy w Warszawie trwały o.brady 
Kongresu. Zadaniem sztuki było pokazanie podwójnego oblicza Ameryki. 
Z jednej strony wielkich posiadaczy, którym podporządkowany jest rząd , 
nauka i siły zbrojne, a z drugiej - wielomilionowych rzesz, zaczynaj'\
cych powoli rozumieć. w jak wielkiej mierze od nich zależy pokóJ . 

Rzecz dzieje się na jachcie, należącym do przemysłowca Morrisa. 
jednego z właścicieli trustu Bethleem Steel inc. Na jachcie przebywają 
zaproszeni przez milionera, profesor, wybitny fizyk atomowy, oraz ge
nerał, członek sztabu generalnego. Prócz nich znajduje się tam młody 
reżyser filmowy i córka Morrisa, Rita. 

Zamiarem naszym było możliwie wierne ukazanie typowych przed
stawicieli tej klasy amerykańskiej, która usiłuje dziś wszelkimi siłami 
narzucić swoje panowanie innym narodom. 

Przemysłowiec z łatwością znajduje wspólny język z generałem. 
gdyż obaj dążą do tego samego celu. W ciężkim położeniu jest profesor. 
zmuszony do pracy nad bombą wodorową . Jest to przykład tragicznej 
roli nauki w Stanach Zjednoczonych, która w warunkach postępującej 
faszyzacji z narzędzia budowy lepszego świata zostaje zmieniona w na
rzędzie zagłady. 

Przez stworzenie odpowiedniej sytuacji staraliśmy się zdemaskować 
f udzi takich, jak generał, Morris, Bob i Rita, którzy według standartu 
amerykańskiego mają stanowić dla przeciętnego Amerykanina wzory do 
naśladowania. 

Zdrowy odłam społeczeństwa amerykańskiego reprezentowany jest 
przez załogę jachtu. Marynarze, st~rnik, !Ilec~anik, ~ombat'.'lnci d1:ugi~j 
wojny światowej prawdziwie kochaJą swoią OJczyznę i przec1wstaw1ą się 
siłom, które usiłują zniszczyć zarówno świat, jak i samą Amerykę. 

w sztuce , pisanej w czasie trwania obrad Kongresu, pragnęliśmy 
pokazać ludzi, którzy są naszymi sprzymierzeńcami w walce o pokój , 
jak też tych, którzy są jego wrogami. To dr~gie. jest t~k samo. ~az:ie 
jak pierwsze, ponieważ poznanie wroga ułatwia i ego umeszkodl!w1eme. 

Takie założenie mieliśmy przy pisaniu sztuki. która ostateczny swój 
kształt osiągnęła przy żywej i twórczej współpracy reżysera i całego ze
społu aktorkiego. 
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