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PRZECIW SAMOTNOŚCI 
Sztuka Ardreyu ukazuje się po raz pierwszy 

na polskiej scenie niemal dok'adnie w du:a
dzieścia lat po sv_,ej nowojorskiej prapremierze, 
która odbyla się w listopadzie 1939 r. Napisana 
została w obliczu nadciqgajqcej nieuchronnie 
wojny. kiedy Ameryka byla jeszcze ;decydowa
nym outsiderem, obserwatorem u:y:iarzeń roz
grywajqq1ch się w Europie, ale kiedy już liczo
no się <: tym, że na outsiderstwie się nie skoń
czy. Można by nawet rzec, że autor napisał 
tę sztukę po to, aby przechcdzia'ać silnym 
w społeczeństwie amerykańskim tendencjom do 
izolowania się od drama tu Europy. 

Dziś, po latac'i dwud:iestu , nie chodzi nam 
jednak o ten aktualny sens sztuki, o jej doraźne 
walory a9itacyjne, oblic?one na amerykańskie
go odbiorcę. W tej swojej warstwie treściowej 
„\Vieża samotności" jest już sztuką historyczną, 
sztuką o zwyklym Amerykanin ie w obliczu 
zbliżającej się wojny. Ciekawsza jest dla nas 
teraz inna strona tego utworu, ta, w której 
na kanwie spraw wówczas aktualnych rozwi
jają się problemy znacznie s:::ersze i g'ę bsze. 
Tu boiciem leży istotny walor sztuki, któremu 
zawdzięcza ona to , że przetrwa!a clwud.: iesto
lecie, że przemawia do nas językiem, który 
ro::;umiemy bez trudu. Te sprawy szersze i głęb
sze to problem stosunku czlowieka, jednostki 
do społeczeństwa i śiciata: to dyskusja nad spra
wą samotności czwwieka i sprawą wiary 
w ustawiczny postęp świata, wiary w to, że 
świat i ludzkość mimo klesk i katastrof, mimo 
wielu tragedii jednostek idą stale ku dobremu, 
realizują ideały. które slużą doczesnemu, kon
kretnemu szczęściu człowieka . 

Pod tym względem sztuka Ardreya żywo 
przypomina znaną już u nas s2 tukę Thorntona 
Wildera „Niewiele brakowalo". Pokrewieństwo 
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nie jest przypa.dkowe, gdyż autor „Wieży sa
motnoś::i" wywod:i się ze szkoły Wildera, ucho
dzi za jego ucznia. Obydwie te sztuki cechu.je 
optymizm, którego genezy trzeba zapewne szu
kać w humanistyc::nych ideach amerykańskiego 
pragma.ty mu, optymizm może niezbyt głęboki, 
ale ujmujący i szc:::ery, bLiski wielu ludziom, 
którym obcy. jest katastrofizm. Pod tym wzfę
dem „Wieża samotności" należy do innego nur~u 
dramaturgii. amerykańskiej niż np. dramaturgia 
Art"iura Millera, ostra, często brutalna w przed
stawi.aniu rzeczywistości, demaskatorska. Miller 
jest postępowy w swojej krytyce spo1ecze1ist:wa. 
Ardrey pr.<.ez swojq wiarę w ustawiczny postęp 
świata. w człowieka. „Wierza samotności" jest 
odr.:uceniem postawy samotniczej, odrzuceniem 
obo ·ęiności na losy si:;oleczeństwa i ludzkoś::i, 
I diatego warto chyba zaprezentować tę sztukę 
polskiemu widzowi. 

Przemawiają za tym zresztą także wartości 
artystyczne, teatralne. Znać w niej rękę <J_o
śu;ia.dc:onego dramaturga przede ws::ystkim 
w doskonale prowadzonym dialogu, w świetn ie, 
wyra ~iście zarysowanych posta.ciach, w samym 
pomyśle konfrontacji postawy bohatera z posta: 
etami sprzed wieku. Dzięki temu pomysłowi 
jest w sztuce frapujqcy ładunek poe:zji, co też 
należy zalic:::yć do jej zalet. 

Sama prapremiera „Wieży samotności" też 
zresztą stanowi jej dobrą rekomendację. Od
by~.a się ona w Ncwym Jorku, w Mansfield The
ater pod kierunkiem Eli Ka :ana, 3ednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli teatru ame
rykańskiego, reżysera o światowym rozglosie. 

Z.H. 
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BRONISŁAW WISNIOWSKI 

RZUT ORA NA DRAMATURGIE 
A'.\1ERYKAŃSKĄ 

Chronologicznie sprawę traktując, dramat 
jest najmłodszą gałęzią literatury amerykań
skiej; pod względem zaś ciężaru gatunkowego 
- najsłabszym dotychczas jej ogniwem. Dramat 
amerykański nie ma talentów na miarę Poego, 
Whitmana, Twaina czy Hemingwaya. żaden 
z dramaturgów amerykańskich nie dorównał 
im głębią wizji ani szerokością horyzontów, 
a w konsekwencji również intensywnością i za
sięgem oddziaływania. 

Wiele było przyczyn, dla których rozwój 
dramatu amerykańskiego ulegał opóźnieniu: 
najdonioślejsze spośród nich to surowość nie
okrzepłych jeszcze kulturalnie środowisk pio
nierskich i wpływ reakcji purytańskiej, hamu
jący rozwój teatru. Reakcja ta, która zwycięsko 
przeciwstawiała się największej dumie rene
sansu angielskiego - dramatowi elżbietańskie
mu i jakobińskiemu - i zdołała zahamować 
jego dalszy rozwój, bez trudu unicestwiła nie
śmiałe -i nieudolne jeszcze próby stworzenia 
teatru amerykańskiego. Toteż charakterystycz
nym motywem tematycznym, zwłaszcza w okre
sie początkowym, jest zaciekła koritrowersja 
dramatu amerykat'Jskiego z purytanizmem. 

W roku 1914 Eugene O'Neill nawiązał współ
pracę z eksperymentującą grupą teatralną wy
stępującą pod nazwą Provincetown Players. 
Jest to wydarzenie przełomowe w historii teatru 
amerykańskiego. Doniosłość tego faktu wynika 
w dużej mierze z tego, że w okresie poprzednim 
dramat amerykański nie potrafił się wykazać 
ani jedną propozycją, która by wywarła kształ
tujący wpływ na rozwój kultury tego narodu. 
Provincetown Players był to ruch kulturalny 
wyrażający protest przeciwko cywilizacji ame
rykańskiej, jej komercjalizacji i purytańskiej 
tradycji, zorganizowany przez artystów wywo
dzących się ze środowiska mieszczańskiego. 

Główny kierunek natarcia twórców, zorga-
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nizowanych wokół Provincetown Players i po
dobnych im grup tea tralnych, logiczną koleją 
r zeczy dotyczyć będzie przede wszystkim snraw 
bezpośr ednio związanych z teatrem. Ich polityka 
repertuarowa zmierzała ku temu, by w prze
ciwie!1stwie do teatrów zawodowych dać wido
wisko, które byłoby prawdziwym przeżyciem. 
Uwagę swoją koncentrują na dramacie psycho
lo!!icznym i obyczajowym. lVIają siłę, '[)owagę 
i świadomość C·~ lu, konieczną dla zorga!1izowa
nia przewrotu . Popierają twórczość nieznanych 
artystów, szukają nowych form ekspresji, nie-• 
rzadko popadają w ekscentrycznoś·~. nie zawsze 
umieją się wyzwolić sDod uroku cygaTJerii. Tak 
wie;c, w przededniu pierwszej wojny światowej 
uformował się nich, który wywarł znaczny 
wpływ na dalsze losy teatru amerykańskiego. 
Nie wolno jednak zapomnieć o tym, że ruch ten 
działał w atmosferze próżni kulturalnej, bez 
oparcia o jakąkolwiek tradycję artystyczną, 
i że podstawowym miernikem jego oceny są 
aspiracje, jakie go ożywiały , a nie osiągnięcia. 
jakimi mógłby się wykazać . Dwa fakty o zgoła 
odrębnym charakterze sprawiły, że t en nastrój 
fermentu otrzymał realną pożywkę, dzięki czemu 
zdołał utwierdzić się jako nieprzemijające zja
wisko w dziejach kultury amerykańskiej . Fakt 
pierwszy to przystąnienie Stanów Zjednoczo
nych do wojny, na skutek czego nastąoił oo
ważny wyłom w izolacjonizmie amerykańskim, 
który był programem nie t ylk o politycznym, 
lecz również kulturalnym. Członkowie amery
karskich oddziałów interwencyjnych mieli moż
ność zetknąć sie bezpośrednio z teatrem euro
pejsk im, jego twórcami, problematyką i insce
nizacjami. A był to okres, w któnm na de
skach teatrów europejskich wystawiano sztuki 
twórców tej miary, co I'-' Se 'l , f:haw, Hanntrnann, 
Czechow, Gorki, w inscenizacjach wielkich no
watorów t eatru, _iak Rei!1h<>r :lt, Sta„isł ::iwski, 
Antoine, Craig. Fakt drugi to nieprzeciętny 
talent twórczy O'Neilla, które.r<o wielK-ość mie
rzyć można nie tylko wartością jego własnych 
sztuk, ale i wpływem, jaki wywarł na dramat 
amerykaf>ski~ Wraz z pojawie!1iem s;ę O'Neilla 
dramat amerykaiiski osiągnął pełną dojrzałość, 
wykształcił swój odrębny styl i ukazał się na 
scenach całego świata. 

• 

„ 
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By nie zgubić si~ w gąszczu zawiłej probl~
matyki, należałoby wprowadzić pewien porzą
dek w tok tych rozważań. Ze wszystkich na
rzucających się rozwiązań podział na dekady 
wydaje się nie tylko najprostszy, ale także 
najbardziej uzasadniony. Jest on również łatwy 
do zrealizowania, ponieważ pokrywa się z bar
dzo ważnymi wydarzeniami na szerszej arenie, 
których wpływ na ewolucję dramatu amery
kańskiego jest równie jednoznaczny jak oczy
wisty. 

W roku 1929 rozpoczął się w Stanach Zj~
dnoczonych kryzys gospodarczy, najcięższy, jaki 
zna ekonomika tego kraju . W jego konsekwen
cji nastąpiła wyraźna radykalizacja poglądów 
społeczeństwa amerykańskiego, a przede wszvst
kim środowisk inteligenckich i twórczvch. Lite
ratura amerykańska, zwłaszcza powieść i dra
mat, uczyniły zdecydowany krok w lewo. 

W roku 1939 wybuchła druga wojna świato
wa, światu zagrażał faszyzm. Wkrótce po jej 
zakończeniu rozpoczął się okres „zimnej wojny", 
który przyczynił się również do pogłębienia 
tarć w łonie samego społeczeństwa Stanów Zje
dnoczonych. 

Na tle tych wydarzeń lata dwudzieste czynią 
wrażenie sielanki. Koniunktura gospodarcza 
wydaje się zjawiskiem trwałym, wiara w prę
żność ekonomiki Stanów Zjednoczonych znajdu
je bezpośrednie potwierdzenie w codziennym 
doświadczeniu. Pragmatyzm i determinizm, dwa 
systemy filozoficzne będace specyficznym two
rem amerykańskiej umysłowości, sprzyjają pod
trzymywaniu nastrojów optvmistycznych i są 
zarazem jednym z najpotężniejszych czynników 
formujących tło filozoficzne literatury amery
kańskiej, zwłaszcza tej mniej ambitnej . W ko
medii powtarzają się często schematy sytuacyj
ne będące bezpośrednią adaptacją tez filozofii 
pragmatycznej - pozorne konflikty rozwiązy
wane są szczęśliwie dzięki temu, że bohater 
potrafił się zgodzić z rzeczywistością, chociażby 
najbardziej nieoczekiwaną i zaskakującą. Pod
trzymywana jest wiara, że właściwe postę-po
wanie niechybnie zapewnia szczęście, a nawet 
człowiek błąd~ący potrafi je osiągnąć, jeśli 
w czas dojrzy i naprawi swoje błędne postępo
wanie. Ramy tej tak bardzo stereotynowej 
koncepcji myślowej udało się niektórym kome
diopisarzom wypełnić wartościami humanistycz
nymi i ożywić charakterami, ktfue wzbudzają 
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głębszą sympatię. Wśró:ł nich naiwyhitniejsl 
to Philip Barry, S.N. Behrman i George F . Kauf
mann (ten ostatni z reguły tworzvł w spółkach 
autorskich). Komedia amerykar'>ska w porów
naniu z innymi gatunkami clramatvcznvmi jest 
najmniej ambitna i odkrywcza. Uparcie pod
trzymuje ona tradycję teatru amerykańskiego 
sorzed okresu wielkiego· przełom11, a doniero 
Robert E. Sherwood w Idiot's Detight i Wiliam 
Sarovan w Th.e Time Of Your Life wprowadzili 
do niej nowe l ciekawe akcenty. 

W atmosferze dobrobytu konflikty s-iołeczne 
tracą na ostrości. a S"rawy chleba przestają 
absor'-ować. Trakt;:i.t pokojowy roztrzvgnął sze
reg St'Ornych kwestii. zaoanowała wiara w sta
bilizację svtuacji miedzynarcxlowej, n"nif'cie wo
jenne ustaoiło miejsca znużeniu. W ceritrum 
uwagi znalazły się snrawv inne, w rlvsl<usii nie 
zahrakło .e:losów dramatnrgów, teatr amery
karski oodeimuje dyskusję nad rodziną, w no
wvm świetle rozoatruje problem małżeński. 
atakuje konwencje społeczne i mnralne, psy
choanaliza rozooczyna swój triumfalny marsz 
i staje się naturalnvm sprzvmierzei'lcem oisarza. 
Dramat osychologiczny staje się najbardziej 
wszechstronnym, a czasem i nie,..,okojącym wy
kładnikiem nowych zainteresowań. 

Niezroznmiałvm zbiegiem okoliczności wśród 
dramatPr.11:ów amerykańskich jest niemało ta
kich, którvch biografia literacka sprowadza się 
do jednego sukces11 scenicznP.e;o, po czvm ka
riera owa kończv sie bezpowrotnie; o nich brak 
rnfr>isca nie p07Wala mi S7erzej wsnoninieć. 
Wśród tvch, których nazwiska utrwaliłv się 
w kronikach, do najbardziej utalentowanvch, 
obok Maxwella Anderso,.,a i Sidney Howarda 
należą Susan Glaspell, której sztuka The Verge 
jest studium neurastenicznej ko1::>iety: Gilbert 
Emerv, autor bardzo ciekawej sztuki The Hero 
w której udało mu się stworzyć trzy frapujące 
studia psychologiczne· i oddać atmosferę ame
rykańskiej prowincji; George Kelly, który 
w Craig's Wife pokazał ciekawy dramat rodzin
ny, gdzie osią konfliktu jest zaborczy instynkt 
żony, pragnącej utwierdzić swoją władzę nad 
mężem. 

Ale najciekawszą obok O'Neilla indywidu
alnością twórczą jest Maxwell Anderson. „Wie
rzę wraz z Goethem - pisze Anderson w eseju 
Poetry in the Theatre - że poezja dramatyczna 
jest jak dotychczas największym osiągnięciem 
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człowieka na tej ziemi i wierzę wraz z Bernar
dem Shaw, że teatr jest w swojej istocie kate
drą ducha; jego przeznaczeniem jest . wprowa
dzić człowieka w stan egzaltacji; teatr może 
się poszczycić apostolstwem wysokich kapła
nów, których tradycja sięga dalej w przeszł?ść 
niż chrześcijatsk a, biorąca swój początek Od SW. 
Piotra. Teatr był zawsze świątynią demokra
tyczną przystrojoną większą ilością smoków niż 
świętych, wspaniałomyślnie otwierał swoje pod
woje przed żartownisiami, klownami, satyry
kami fałszywymi prorokami i tłumem lichwia
rzy, którzy grube kapitały lokowali w tajemni
cach". 

Według Maxwella Andersona, jeśli żadna ze 
sztuk dramaturgów współczesnych nie dorów
nuje KróLowi Edypowi czy Makbetowi to dlat e
go, że współcześni pisarze dramatyczni nie ~ą 
poetami, a w tęatrze najlepsza proza ustępu3e 
miejsca najlepszej poezji. „Moim zdaniem nie 
ulega wątpliwości, że proza jest środkiem ~rz~
kazywania informacji, a poezja - wyraz~ma 
stanów emocjonalnych". W tym duchu pisze 
Maxwell Anderson swoje sztuki. W zgiełku 
współczesnego świata narodził się pisarz, któr~
go oczywistym zamiarem było konty~uowarne 
tradycji romantycznego dramatu w meroman
tycznych czasach. Naj1;>a:dziej kongenialn7m su
rowcem dla jego załozen artystycznych i meto~ 
dy twórczej była tematyka history~zna, totez 
w dramatach EHzabeth the Queen i Mary of 
Scotiand osiąga on szczyty artystycznego wy
razu. 

Anderson jest zjawiskiem niepowtar~alny~ 
w dramacie amerykańskim i jego t~orczos~ 
nie pozostaje w żadnym związku z głownym1 
tendencjami rozwojowymi tego dramatu .. Jego 
ambicją było być pisarzem zaró~no _orygmal
nym, jak i wziętym, czego mu mektorzy kry
tycy nie umieją wybaczyć . 

Podobnie, chociaż w innym sensie, niep?w~a~ 
rzalnym zjawisk-iem na scenie amerykansk1eJ 
jest Thornton Wilder. Karierę lite~acką ro~po
czął on jeszcze w latach dwudz1esty~h Jako 
powieściopisarz, a jego dwie bardzo popularne 
sztuki Our Town i The Skin of Our Teeth. uka
zały się na przełomie lat trzydzie~tych. i c~~e:
dziestych. Wspomniane sztuki - mimo ze rozmą 
się zasadniczo nastrojem i zasięgiem por_usza
nych zagadnień i bardzo daleko o.dbleg.aJą od 
siebie tematycznie - tworzą sw01stą Jedność 
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filozoficzną. W Our Town liryczny realizm obra
zu małego miasta, codzienny eh kłopotów i ra
dości jego mieszka1':ców, pozostaje w pozornym 
tylko kontraście ze sceną cmentarną i dialogiem 
między zmarłymi aktu trzeciego. Za życia czło
wiek jak ślepiec błądzi po omacku, niepokoją 
go codzienne troski i przesłaniają prawdziwy 
sens życia, niekiedy tylko świętym i poetom 
udaje się przeniknąć jego tajemnicę. Dopiero 
śmierć sprawia, że człowiek wyzwala się z cię
żaru tego, co błahe i przytłaczające, by odzyskać 
nieziemski spokój i filozoficzną jasność myśli. 
Tak więc dwa pierwsze akty, w których opisa
ne są dzieje dwóch sąsiadujących ze sobą ro
dzin, tworzą zaledwie ekspozycję dramatu, któ
rego punktem kulminacyjnym jest akt trzeci. 
Jasne jest, że alegoria Wildera nie jest ani od
krywcza, ani oryginalna; trudno go nawet naz
wać filozofem; je śli jest mistykiem - to w sen
sie tradycyjnym, jeśli apostołem . - to bardzo 
banalnym. Urok sztuki tkwi ·-w · jej prostocie, 
jej czar w umiarze, z jakim wyzwala w nas 
nastroje zadumania, jej piękno w obrazach, któ
re przypominają sceny rodzajowe starych · mi
_strzów. 

The Skin of Our Teeth jest znacznie bardziej 
ambitną sztuką i na tym polega jej słabość. 
Brak oryginalnej koncepcji myślowej usiłuje 
Wilder zrównoważyć śmiałością pomysłów sce
nicznych, które rozpraszają uwagę, miast ją 
koncentrować. Dlatego, jeśli udaje mu się nie
kiedy pobudzić refleksję, to nigdy nie nadaje 
jej określonego kierunku. Jest bardziej zabaw
ny aniżeli nowatorski, bardziej zaskakujący 
aniżeii niepokojący, zmierza do syntezy nauki 
z moralitem. Rodzina Antrobusów symbolizuje 
ludzkość; jej doświadczenia to historia ludzkoś
ci, zarówno prawdziwa, jak legendarna. Cierpi 
ona z powodu dziedzictwa grzechu i niestrudze
nie usiłuje odbudować wartości, które sama roz
trwoniła; stale stoi wobec groźby zniszczenW. -
raz jest to potop, innym razem wojny napole
ońskie - lecz zawsze udaje jej się o włos ura
tować się od zagłady. 

• 
Największym osiągnięciem teatru amerykań

skiego jest bezprzecznie dramat społeczny lat 
trzydziestych - po pierwsze dlatego. że chodzi 
tu o zorganizowany wysiłek szerokiej grupy 
twórców w imię realizacji wyraźnie określonych 
celów. Nie reprezentują oni wspólnej platformy 
literackiej, nie mają wspólnego programu po-

litycznego; jedni chwytają za p!6ro w imię 
obrony demokracji przed faszyzmem, drudzy 
dyskredytują wojnę i siły, które stoią za nią. 
Grupy najbardziej radykalne zdecydowanie pro
pagują socjalizm. Po drugie dlatego, że do czo:
łowych pisarzy tej grupy należą talenty tej mia
ry, co: Clifford Odets, Robert E. Sherwood, 
lrwin Shaw, Sidney Ki"gslev. Po trz 0 cie dlate~ 
go, że trurł Ich dał ohfitv olon, a soołeczef>-siwo 
amerykańskie. na ogół indyferentne w stosun
ku do problemów politycznych, zareagowało 
bardzo żywo. 

Jeśli orawdą jest, że teatr amervka>"ski nie 
zdołał. jak dotąd, wynracow::ić włas'1ego stvlu, 
że jego atmosfera nabrzmiała iest nerwriwvm 
nleookojem i elrs"er'"mentatorskim ro7g:irrlia
szem, a najwvbltnie jsi dram::iturdzy amervl<ań
scv oosh1.gują sie na pr7emi::in sym1'Jolizrnem 
i realizmem. alegorią i naturalizmem. to rów
nież nie ulega watolb„ości, ie dramat :oirnPrv
kafiski uchwvcił snecvfikę orohlernatvk-i lokal
nei, jej harwe i klimat. wzbogacił galerif! wiel
kich oostaci scenicznych o szereg charakterów 
z wyraźnym piętnem naxodowym. 

Clifford Odets jest jednym z tych, w któ
rego alegorii nie ma abstrakcji, u którego sym
bolika pulsuje k-0nkretem. Odets nie jest inte
lektualistą; zmierza on do wywołania reakcji 
emocjonalnych najbardziej bezpośrednich, cho
ciaż nie zawsze najbardziej trwałych; jego krąg 
widzenia jest może ciasny, ale przez to bardzo 
intensywny; nie trawią go wewnętrzne wątpli
wości, nie docieka prawdy - wierzy w nią 
i siłą swojej wiary zaraża innych. Taka jest 
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historia triumfalnego pochodu Waiting for Lefty. 
wzdłuż i wszerz Stanów Zjednoczonych. Na tle 
strajku taksówkarzy zamknął Odets kawał sp_9-
łecznej historii Stanów Zjednoczonych, okruchy 
losów ludzkich. Scena cała tonie w ciemnoś
ciach, a reflektor na przemian oświetla inny jej 
fragment, ukazują się Joe i Edna, właśnie wy
niesiono im meble z mieszkania, ponieważ nie 
mieli na zapłacenie raty. Każdy epizod ma swój 
finał, a ka·żda scena jest zamkniętą całością . 
Charakterystyka postaci jest nie tyle konwen
cjonalna, co umowna, koniecznym warunkiem 
syntezy jest typowość rysunku charakterów 
i sytuacji. 

Druga jego sztuka, która zyskała dużą po
pularność w Stanach Zjednoczonych, to Golden 
Boy. Jest to taniutki i płaczliwy melodramat, 
a na domiar złego, melodramat z tezą. Można 
by go nazwać symbolicznym, chociaż środo
wisko managerów bokserskich i emigrantów 
włoskich ujęte jest realistycznie. Wartość lite
racką sztuki ratuje chyba jedynie kilka uda
nych, lecz nie wykończonych szkiców charakte
rów. 

Artystycznie i ideowo zbliżony do Odetsa jest 
Irwin Shaw, radykał społeczny i ambitny arty
sta. W r. 1936, kiedy wojna przestała już być 
ponurym majakiem, a stała się realną grożbą, 
pisze on swoją antywojenną sztukę Bury the 
Dead. Jego wizja ma mec czystej wyobraźni, 
przemawia językiem konkretu, inspiracją j:!st 
nie strach, ale gniew. Pisarz nie uprawia dema
gogii, lecz uderza w struny u:::zuc;owe; jego 
eksoresjonizm nie jest manierą, jego żar nie 
jest pozą. 

Podobnie jak Irwin Shaw Robert E. Sher
wood również dostrzegł związek przyczynowy 
pomiędzy faszyzmem a wojną - jego tempera
ment pisarski sprawił, że nadał temu zagadnie
niu formę satyry, a przekonania polityczne na
kazały mu potwierdzić atak na faszvzm apo
teozą amerykańskiej demokracji i liberalizmu . 
umocnić ciepłym spojrzeniem na szarego czło
wieka. Sherwood powiedział o sobie: „Kłooot 
ze mną polega na tym, że zaczynam od wiel
kiego posłannictwa. a kończę na piczvm, poza 
dobrą rozr:vwką." Krvtyczne to spoirzenie na 
własną twórczość, jeśli chodzi o Idiot's Delight, 
można by jednak sParafrazować - sztuka za
czvna się od rozrvwki, a kończy na oosłan
nictwie. Idiot's Delight jest poważną lekcją · na 
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wesoło: na drugim planie widać ponure tło wiel
kiej polityki, na pierwszym - błah •" sprawy 
małych ludzi, czasem zabawne, może nazbyt 
sentymentalne. ale zwykłe i codzienne. Sher
wood udowad nia, że istnieje bezpośredni zwią
zek przyczynowy pcmiędzy tymi dwiema płasz
czyznami. 

Gdy mowa o dramacie społecznym lat trzy
dziestych, niesposób nie wspomnieć o Dead End 
Sidney Kingsleya: dramat Kingsleya ma urok 
ballady, jest malowniczy i smętny, gra pstroka
cizną barw, nie razi ostrością kontrastów, jest 
prawdziwy jak prz~·oowieść ludowa z morałem. 
Poetycki jak wielkomiejska ulica, smutny 
w swojej powszedniości, a przy tym zadzierży
sty i rozkrzyczany jak banda uliczników napeł
niając~·ch hałasem zaułek Dead End. Natura
lizm Kingsleya jest stylizowany i sentvmen
talny. Akcja toczy się w rytrr:ie zespołowego 
tańca i coraz to inni soliści wychodzą na plan 
pierwszy. Raz jest to para kochanków, którzy 
muszą się rozstać; on jest bezrobotnym inży
nierem, ona utrzymanką bogatego mężczyzny. 
To znowu gangster Martin „Baby face" i jego 
nieszczęśliwa matka. Z zaułkiem graniczy lu
ksusowy dom. Antagonizm pomiędzy mieszkań
cami zaułka i luksusowego domu - to kkcja 
poglądowa walki klasowej. Dead End nie na
leży wprawdzie do najwybitniejszych zjawisk 
w dziejach dramatu amerykańskiego , ale ze 
względu na autentyczność kolorytu lokalnego 
zasługuje na uwagę. 
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Nie łatwo o uogólnienie, które by nie było 
uproszczeniem, ale gdyby zaryzykować zdani?, 
że wielkość teatru ameryka>'skiego polega na 
tym, że jest on bogaty w talenty, a jegfl sla
bcść wynika z tego, że są to talenty, których 
linia rozwojowa jest krótka i nierówna. to 
stwierdzenie to obejmie dostateczną ilość auto
rów, bv niożna bvło uważać, że wyraża newną 
prawidłowość. Jest o„o w każdym razie słuszne 
w odni:?sieniu do Williama Sarovana. Sarovan 
to talent nieprzeciętny i orvginalny, o którym 
dzisiaj niożna z cużą clozą prawclonoclobieństwa 
stwi<>rrlzić, że nie spełnił pokładanych w nim 
nadziei. 

W roku 1939 .Saroyan debiut11je. jal<o drama
turg w My Heart's in t'ie Highland.. Jest to 
w7ruszająca „ jednoaktówka o starym akt0rze, 
którv pieknie grał na trął:'ce ·i równie pięknie 
recvtował Szekspira. \V tym samym rnku na 
scenie pojawia se naiwv" itniPisze r'zie<o Sa
royana - The Time of Your Life. Jakby nie ro
zumieiąc SPccvfiki te„tru, Sarovan zapożycza tu 
nastrój i styl ze swoi~h ooow i adań, nie rrze-
1trzega prawideł komoozycji , nie wiąże poszcze
gólnych scen wątkiem dramatyczriym, ustawia 
ludzi niby od przvpadku, a z-'arzenia pozornie 
bez logicznej motywacji. Pojmuje teatr tak 
samo, jak pojmuje życie: jal.-o sumę epizodów 
odtworzoną w na iwnym i p rgodnym umyśle do
rosłego dziecka, dlatega luczie u niego są zawsze 
dobrzy i świat, chociaż czasem bardzo smutny, 
ma pogodę młodzieńC7ego uśmiechu. Mająi:: wy
czucie tc-atru. mógł sobie Sarovan pozwolić na 
nieorzestrzeganie jego prawideł. W przeciwień
stwie jednak do The Time of Ycur Life, jedno
aktówl<'a Hallo, Out There jest rygorystvczna 
w swoiej dvscyPlinie. podobnie ja!{ Get Away, 
Old. Man. W t~·ch czterech sztul<"ach - z czego 
dwie to jednoaktówki - zamyka się histnria 
teatraln~·ch sul~c2sów Saro"ana. Jest to niewiele 
jak na lat osi.~mnaście. Nie w;a-iomo. C') jest 
poworlem przedwczes„ego zr1użenia . Chyha to, 
że Saroyan w wiecznym niepokoju poszukiwa
cza sDalił i roztrwonił energię na imurowiza
cjach. Nie odnalazł własnee:a stylu, nie wypra
cował formy el<snresii, która by w S"losób naj-· 
pełniejszy odoowiadała jego poglądowi na świat. 

·wraz z Sarovan·=m w''roczv 1 iśmv w ol(-res 
wojenny. Lata te nie pozostawiłv żadpego wy
bitnego dramatu bezpośrednio zwiazanego 
z problematyką wojenną. Zadaniem sztuki było 

służenie celom bezpośrednim i doraźnym, z ko
nieczności oznaczało to obniżenie poziomu, rezy
gnację z półcieni i nieć.omówień. Literatura 
musiała stać się mniej misterna, by służyć 
propagandzie, mobilizować opinię i podniecać 
nastroje wojenne, które w Stanach Zjednoczo
nych, kraju o tradycjach izolacjonistycznych, 
niełatwe były wtedy do rozbudzenia. Powieść 
wynagrodziła sobie to w latach późniejszych 
retrospektywnym obrachunkiem z wojną; dra
mat nie powrócił już do tematyki wojennej, 
z wyjątkiem bodajże Arthura Millera w AU My 
Sons. 

Scena powojenna stoi pod znakiem Tennes
see Williamsa i młodszego od niego o dwa lata 
Arthura Millera. Williams zwrócił na siebie 
uwagę w roku 1945 oryginalną sztuką The Glass 
Menagerie, Miller w dwa lata później osiągnął 
niemniejszy sukces wystawiając AU My Sans. 
Odtąd ci dwaj pisarze stać będą w centrum 
uwagi krytyki teatralnej, a nazwiska ich często 
pojawiają się obok siebie na prawach antytezy. 
Bo też są to talenty zupełnie odmienne, a ich 
zainteresowania bardzo o::l siebie odległe. Re
alizm Williamsa jest poetycki, Millera społe
czny. Miller jest z ducha podobny Ibsenowi, 
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Williams europejskiemu dekadentyzmowi a w 
spos?bie traktowania spraw seksualnych 

1

przy
pomma D. H. Lawrence'a. Miller jest rygory
styczny w konstrukcji swoich dramatów Wil
liams - śmiały i pełen fantazji Williams' widzi 
świat oczami zawiedzionej kobiety, Miller -
rozczarowanego mężczyzny. Miller zmierza do 
konkl~zji jednoznacznych, Williams poprzestaje 
i:ia ogolnym nastroju apatii i goryczy. Miller 
J~st czasem mentorski, Williams - niezbyt sie
bie pewny. Obydwaj starają się rozwikłać dyle
mat naszych czasów. 

Twórczość Williamsa ma wiele nawarstwień 
jest on niekonsekwentny w metodzie i wielo~ 
znaczny w wymowie, jest poetycko subiektyw
n~, ~iekiedy eg_zaltov1any. Nie przypadek spra
wił, ze fascynuJą go charaktery kobiece i stany 
neur~steniczne. Analizując mechanizm niepowo
dzenia, w~racza w orbitę socjologii, !<omplikuje 
dylemat Jednostki przez to, że nadaje mu je
szcze jeden odcień znaczeniowy. W rozumowa
niu Williamsa tło seksualne marzenia, jako pro
cesu kompensacyjnego, służy wyłącznie jako 
symbol, a faktycznie odnosi się do całokształtu 
stosunku człowieka do rzeczywistości. Nie przy
P.adek .sprawił, że akcja Gtass Menagerie toczy 
~1ę w lat~ch trzydziestych, w czasie kryzysu 
1 bezrobocia; tak samo jak nie jest przypad
kiem, że Blanche z Streetcar Named Desire 
pochodzi z zdeklasowanej rodziny plantatorów. 
Konstytucyjna niezdolnqść obydwu kobiet do 
dzia~ania _napotyka ?odatko~ą przeszkodę w po
staci WYJątkowo me sprzyJających warunków 
w jakich wypadło im żyć. ' 
. W zasadz!e obydwa te dramaty obracają 

s1~ w ~ferze. 1~entyczi:iych zagadnień, krąg więc 
w1dzema Williamsa Jest do pewnego stopnia 
ograniczony. Dlatego każdy sąd o nim, oparty 
wyłącznie na wartościach poznawczych jego 
sztuk, byłby dla niego krzywdzący. Jego sto
sunek do człowieka jest bardziej empocjonalny 
niż racjo_nalny, jego sympatie są niepodzielnie 
po strome skrzywdzonego przez los outsidera· 
stara się on wykryć mechanizm działania niepo~ 
wodzenia, istotę rozbieżności pomiędzy jedno
stką a otoczeniem. Dlatego też zespół momen
tów, które przyczyniają się do powstawania 
konfliktu, .ma charakter drugorzędny, zasadni
cze są tkwiące w nas predyspozycje psychiczne, 
które są wielkościami niezmiennymi. Temu na
leży przypisać fakt, że bez względu na siłę od-
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działywania czynników zewnętrznf{!h żadna 
z postaci Williamsa · nie jest zdolna do jakie j-, 
kolwiek ewolucji wewnętrznej, a przez to każda 
nieodwołalnie skazana na klęskę . . Z fatalizmu 
filozoficznego Williamsa bezpośrednio wynika 
jego pesymizm. 

O Millerze pisano już u nas niejednokrotnie 
i dlatego warto przytoczyć jego własną inter
pretację dramatu społecznego: „Dramat społecz
ny - przynajmniej ja go zawsze tak pojmo
"v ałem - jest dramatem całego człowieka. 
Zmierza ku temu, by ukazać różnicę pomiędzy 
jednostką a otoczeniem nie per se, lecz po to, 
byśmy zrozumieli, jak bardzo jesteśmy do sie
bie podobni; jeśli bowiem stracimy świadomość 
tego, nic nam nie pozostanie. Dramat społeczny, 
moim zdaniem, jest oslrarżeniem soołeczefstwa 
tylko na marginesie. Streetcar Named Desi re 
jest dramatem społecznym, tak samo Hairy Ape, 
tak samo wszystkie wła ściwie sztuki O'Neilla. 
Toczy się w nich dyskusja może czas.;m niezbyt 
jasna lub stanowcza - jak żyć? A pvtanie to 
jest w swoim greckim, więc najbardziej huma
nistycznym i ludzkim sensie, pytaniem nie tylko 
prywatnym". 

Powyższe cytaty wyjmuję z eseju Arthura 
Millera On Social Plays,· który ukazał się łącz
nie z dwiema jego jednoaktówl<ami Memory 
of Two Mondays i View from t~ie Brid!!e. W ese
ju tym Miller w nastęnujący soosó'J formułuje 
zasadniczy problem Death of a Salesman: 
„Głęboki nieookój moralny wśród nas, prze
możne uczucie. że jesteśmy sła'·o związani z oto
czeniem, wynika moim zdaniem z faktu, że czło
wiek ma wartość tylko dlatego i tylko wtedy, 
gdy jest wydajny. Jeśli Death of a Salesman, 
na przykład, wywołała tak silne wrażenie, to 
dlatego, że nieprzerwanie po1razvwała człowie
ka, który nie był nawet s~·ecjalnie „dobry", ale 
z którego sytuacji wynikało jasno, że w osta
tecznym rachunku - z chwilą, kiedy stajemy 
się bezużyteczni - jesteśmy sarrotni, bezwartoś
ciowi, wyzbyci elementów ludzkich". Tak więc 
struktura Death of a Satesman jest bardziej 
złożona, aniżeli to czasem dostrzegano. Jest to 
dramat psychologiczny; klęska życiowa Willy 
Lomana wypłvwa bezoośrednio z jego charak
teru, z jego fałszywych pojęć, niewłaśdwego 
stosunku do życia, braku poczucia rzeczywisto
ści, marzeń o łatwym sul<cesie, krótkowzrocz
ności i powi0rzchowości. Przesądzając los Willy 
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Lomana, Miller kierował się przesłankami na
tury obiektywnej, jeśli nie moralnej . Nie po
przestaje bowiem na odtworzeniu charakterów. 
Według niego, funkcja pisarza polega na wyzna
czeniu wartości moralnych, pisarz jest sędzią 
sprawiedliwym, aczkolwiek surowym. Litość 
i współczucie, jakim Miller darzy Lomana, nie 
przesłaniają mu ani na chwilę istoty sprawy. 

Pełne ujście dla skłonności Millera do uwy
puklenia te.i właśn ie strony zagadnień i w yro
J<-owania daje wcześniejs"v jego dramat AH My 
Sons, gdzie wina Joe K ·:>ll ~ ra jest wyraźna 
i S"'recyzowana, ponełniona z pełną świado
mością jej tr::i~ic:mych konsekwencji. Pragnie
nie sukcesu Willy Lomana nie przekroczyło 
gr~nicy rojeń na jawie . .Toe Keller zdaje s0bie 
ł>"'rawę, że na pękniętych silnikach samoloto
W~'Ch latać nle !l"Ożna, wie, że jego zarobki 
opłacane są śmiercią żołnierzy na froncie. Willv 
Loman skrznvdził siebie snmego , poniekąd 
swoich najbliższych; Joe Keller, chcąc zaoewnić 
sobie i swojej rodzinie maia tek, posyłał na 
śmkrć innych. .Toe Keller jest z'0ro:J niar7em. 
Willi Loman - bankrutem życiowym. Joe Kel
ler załamuje się dopiero pod wpływem opinii 
innych; kryzys u Willy Lomana następuj~ 
z chwilą, kiedy sam sobie uzmysławia wage 
i konsekwencje swoich błędów. 

A jednak między postępowaniem jednego 
1 drugiego podobieństwo jest więcej niż przy
padkowe. Zbieżność ta leży nie tyle w sferze 
skutków, co przyczyn - <>bydwaj pragnęli bez 
wysiłku zdobyć powodzenie, które dla nich było 
jednoznaczne z majątkiem. Gdy się ocenia po
stępowanie Joe Kellera i Willy Lomana z tego 
punktu widzenia, wniosek nasuwa się sam. 
Miller oskarża nie tyle jednostkę co zjawisko 
społeczne - propagowany przez film i prasę 
mit sukcesu, który zaciążył na psychice prze
ciętnego Amerykanina. 

* Zdaniem miarodajnych krytyków, na prze-
strzeni omawianego czasu ukazało się w Sta
nach Zjednoczonych pięćdziesiąt do siedem
dziesięciu sztuk teatralnych o poważnych 
aspiracjach literackich. Wybrałem te, które wy
dawały mi się nie tylko najrarclziej wartnścio
we, ale równocześnie najbardziej charaktery
styczne, najpełniej ilustrujące ferment umy
słowy i moralny środowisk twórczych, dyskusje 
i przeobrażenia w łonie samego społeczeństwa. 
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Rozumie się, że wybór w takim wypadku jest 
kwestią osobistych upodobań i w wielu wypad
kach może być kwestionowany. W braku mate
riałów pominąłem najnowszych dramaturgów 
amerykańskich, którzy zasługują na uwagę -
Williama Inge, Trumana Capote, Carsona rv;c 
Cullers i innych. Końcowy wniosek nasuwa się 
sam. Dramat amerykański śmiało wkroczył na 
scenę światową i stał się dorobkiem ogólno
ludzkim, mimo że warunki, w jakich tworzą 
dramaturdzy amerykańscy, nie zawsze są sprzy
jające. 

(z miesięcznika „Dialog", 1957, fragmenty) 
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