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DYREKTOR I KIEROWNIK 

ARTYSTYCZNY TEATRU: 

Jerzy Torończyk 

NOWE 
POKOLENIE 
DRAMATURGÓW 
ANGIELSKICH 

W k!v1.tetnbu tego .roku uka:z.ała s'.ę nakładem Penguin 
Books dość niezwykła książeczka, zatytułowana New 
English Drama'ttsts. Zawiera trzy sztuki młodych dra
maturgów ... 

KS'iążeczka jest dlatego niezwykła, że Penguin 
Books wydawały dotąd jedynie autorów o światowej 
sławie, przeważnie prozę, a z dramaturgii jed.ynie 
utwory, które przeszły próbę ogn.i·ową na scenach 
międzynarodowych. Wydając tanią książkę w ol
brzymich nakład.ach, Penguin Books muszą dbać o to, 
biy się rozeszła, by s1ię opłacała. A więc wydanie tych 
sztuk było przedsięwz'.ęciem pionierskim... ale było 
też kuszące jako sprawdzian reakcji masowego od
biorcy na nowe pi·sairntwo dramatyczne. 

W przedmow' e do tej ks:ążeczki Martin Browne, 
wieloletni dyrekto[' The Mercury Theatre, gdzie ~
stawiał z dużą ofiarnośc:ą niekasowe s:ztuki poetyckie, 
i znakomity znawca teatru angielskiego, p'.sze: ,,Ks·ąż
ka ta jest nie tylko ob:ecująca, lecz ma też własne 
zna,czenie. Teatr bryiłiyj,ski zbyt długo szedł utartą 
koleiną wyżłobioną po części przez tych, którzy doma
gali się konformizmu z realistyczną trzyaktową sztuką, 
jako formą ustaloną i dlatego finansowo opłacalną, 
po części zaś - i to w stopniu o wiele silniejszym -
przez tych, którzy bronili prawdziwemu życiu dostę
pu do teatru. W rezultacie mieliśmy teatr w znacz
nie mniejszym stopniu ukazujący prawdziwe życie, 
niż czynią to techniczne i pochodne formy teatru: 
film, radio i telewizja. Ta książeczka jest jednak do
wodem, że do teatru weszło nowe pokolenie drama
turgów, których twórczość - cokolwiek by się dało 
powiedzieć na jej niekorzyść - jest przecież żywa, 
po prostu tętni życiem" ... 

Tak się złożyło, że miałam okazję zetknąć się ze 
~szy.stkimi autorami reprezentowanymi · w tym wy
borze. Każdemu z nich zadałam to samo pytanie: 
Czy Osborne rozpętał rewolucję w dramacie angiel
skim, a jeśli tak, to na czym ona polega? 



Odpowiedź była jednomyślna: „Tak. Zrewolucjoni
zował dialog. Nikt przed nim tak nie pisał u nas. 
On pisze wspaniałym, autentycznym językiem, uży
wanym przez szarego człowieka''. 

To bardzo charakterystyczne, że nie padło ani jed
no słowo na temat noWYch treści czy nowej formy. 
Nie znaczy to, że te treści i forma nie obchodzą mło
dych dramaturgów lub że nie przeciskają się do 
sztuk, le'cz faktem jest, że skierowali całą swą pasję 
na złamanie starej konwencji akademickiego języka, 
że z jakąś „wściekłością" wprowadzają do dramatu 
slang uliczny, regionalizmy - te są szczególnie atrak
cyjne dla widowni - świeżo upieczone powiedzonka 
i dowcipy ... Choćby nawet widownia nie znała tych 
powiedzonek przed usłyszeniem ich w teatrze, pod
ChWYtuje je natychmiast jak popularną piosenkę. 

Nie bez wpływu jesit tu i film amerykański, i wal
ka, jaką teatr musi staczać w obronie własnej z fil
mem, radiem i telewizją. Byłoby jednak wielkim 
uproszczeniem przypisywać tym przyczynom główną 
rolę w procesie odnawiania się dramatu angielskiego 
przez zastrzyk świeżej krwi języka ulicy. Proces ten 
sięga znacznie głębiej. Pisząca młodzież pochodzi 
przeważnie z niższych warstw społecznych i, wpro
wadzając na scenę szarego człowieka, dąży do afir
macji siebie i swych problemów. A że jest to proces 
złożony, więc jesteśmy na razie świadkami jego sta
dium początkowego. Na razie dano szaremu człowie
kowi możność przemówienia ze. sceny własnym ję
zykiem. Musi upłynąć jakiś czas, zanim ci, którzy 
wprowadzili tego człowieka na scenę, wsłuchają się 
uważniej_ w to, co on mówi, dostrzegą jego problemy 
z pewnego dystansu, a wtedy otrzymamy sztuki 
o bardziej złożonych sytuacjach dramatycznych, bar
dziej wieloznaczne, o bardziej uniwersalnej WY
mowie, a nie jak w tej chwili ,sztuki, w któ
;rych sytuacja jest preteks1tem do popisu auten
tyzmu w dialogu, Nie używam słowa „popis" 
w znaczeniu pejoratywnym, lecz nadaję mu sens, 
jaki nadawał mu Shaw twierdząc, że potrzebował 
dwudziestu lat popisu oratorskiego na rozmaitych 
trybunach, zanim jego dialog .sceniczny mógł stać się 
podłożem nowej dramaturgii. 

Wydaje mi się, że jeśli nawet twórcy nowego dra
matu angielskiego nie zdają sobie w tej chwili spra
WY z tego, że sam dialog - choć jest elementem 
ogromnej wagi w rzemiośle dramaturga - nie zastą
pi wątłych treści, to i tak, po ustabilizowaniu się no
wego dialogu, WYjdą oni poza obręb autentyzmu po
jętego tak jednoznacznie, że rodzi jedynie obrazki 
rodzajowe zamiast kilkuwymiarowych dramatów; 
obrazki, których atmosfera i WYmowa tak bardzo jest 
zależna od języka, w jakim się je opowiada, że prze
niesione w klimat innego języka WYdają się ubogie 
tematycznie. Następnym stadium w noWYm dramacie 
angielskim będą więc sztuki, których autorzy potra-

_ fią wzbogacić nOWY dialog o nowe konflikty. 
Konflikty te dają już znać o sobie w sztukach naj

młodszych. Na razie jeszcze nie pełnym głosem, ale 
już się je słyszy. 

Wymowna jest pod tym względem sztuka dzie
więtnastoletniej Shelagh Delaney A Ta$te of Honey . 

JANUSZ WARPECHOWSKI: 

DEKORACJA DO „SMAKU MIODU" 



Jest to pierwsza sztuka tej autorki, grana z olbrzy
mim powodzeniem w Londynie„. 

Shelagh Delaney jest Irlandką urod.zoną i ~~I:o
waną w Anglii, w hrabstwie Lancashire. Um1~sc1ła 
swoją sztukę w środowisku, w którym WYrosła,. i na
pisała ją całą w języku używanym w Lancashire. 

Z ARTYKUŁU CECYLII WOJEWODY - „KILKA 
SŁOW O DRAMACIE ANGIELSKIM" 

„DIALOG" Nr 8 R. 1959 

REFLEKSJE 
REŻYSERA 

Pozornie prosta, zrozumiała dla każdego przeciętne
go widza, angielska sztuka „Smak miodu'', napisa~a 
przez młodą dziewczynę Shelagh Delaney, naro'.nla 
rumoru w całym literackim świecie. Wobec ekspery
mentów teatralnych ostatnich lat, które nie znajdują 
u,iększego poparcia ani u widza, ani u krytykói_n 
i znawców teatru, w Ameryce, Franc j i itd. - co się 
potwierdza kryzysem teatralnym w Europ.ie --: sztuka 
Delaney stała się wyjątkiem. Jest zrozumiała i prosta 
tak w formie, jak treści. Zmusza jednak i_nidza do re
fleksji, które sięgają daleko poza zdarzenia r.ozgrywa
jące się między pięcioma osobami zwu.zanymi ze sobą 
uczuciowo. 

Ludzie ci - nie tylko przez okoliczności pow.ojenne 
i nędzę, ale przede wsz"stkim i głównie pr~ez. m~zdo~
ność znalezienia w sobie siły do podzwigmęcia s~ę 
z upadku - grzęzną coraz głębie j i głębiej w b°:gn~ 
moralnym. Bo siłę dałaby im tylko wi~ra w sens zycia 
dla sprawy większej od wygody pOJedynczi;go. c~ł'.J
wieka, dla sprawy przedłużające~ nasz~ kro~k~e ist
nienie w nieskończoność. To jest Jak naJbardzieJ real-
na wiara. 
Ideałem może być sztuka, nauka, praca sp~łeczna, 

praca pedagogiczna, może być najzwyklejsza fizyczna 
praca w fabryce lub po prostu praca w domu czy na 

roli. Jeżeli jednak nie opromienia JeJ wiara, świado
ma czy podświadoma, w jej sens dla ludzi czyli dla Oj
czyzny (bo przecież zawsze jesteśmy gdzieś umiejsco
wieni) i poprzez Ojczyznę dla postępu całego świata, 
zaczyna moc nasza słabnąć, żyjemy z dnia na dzień, 
życie staje się nieważne. W końcu następuje zaskle
pienie się w jedzeniu, piciu i odrabianiu zadań ko
niecznych tylko dla zarobku. Tacy ludzie właśnie 
grzęzną w brudzie fizycznym i moralnym, stając się 
niepotrzebni światu . i sobie samym. Gdy , przeciwnie, 
człowiek wierzący w postęp i osiągalne szczęście ludz
kości włącza się w szeregi budowniczych przyszłości, 
stwarza on wokół siebie atmosferę uszlachetniającą 
każdy najmniejszy wysiłek. W szczęśliwym czasie po
koju i nawet w czasie walki zdobywa silę mogącą 
jego śmierć przemienić w nieśmiertelność, a cierpie
nie opromienić nadzieją szczęścia tych, co po nas 
przyjdą. 

Ludzie ze „Smaku miodu", którym na imię milion, 
nie mają ideałów. Pozostaje im więc tylko troska o 
utrzymanie życia zwierzęcego i o używanie Jego przy
jemności. Ale są jednak ludźmi i raz po raz ta świa
domość daje o sobie znać. Wówczas jeden drugiemu 
podaje pomocną dłoń, lecz bezsilna ręka tylko głę
biej zanurza partnera w błocie. I w tym leży tajem
nica odczutego przez Shelagh Delaney , wielkiego bólu 
współczesności. 

Rzecz dziwna - mimo realizmu w formie i treści -
sztuka mlodej pisarki przypomina w nastroju „Ocze
kiwanie na Gogota'', tego krańcowego egzystencjali
sty - Becketta, który dał najbardziej wstrząsającą 
syntezę powojennego świata. Ludzie, a raczej ludzkie 
symbole w „Godocie" kierują nieśmiałe spojrzenia ku 
górze, jakby błagając milczące niebo o narodziny 
w ich własnej duszy wiary w sens istnienia na ziemi. 

Bez tej wiary, miłość zamienia się w bezpłodną roz
pustę, wysi iki twórcze w gorączkę gromadzenia zla
ta, a ono z kolei odpływa do rynsztoka wszystkich 
uciech łatwych i niszczących. · 

ZOFIA MODRZEWSKA 

„ 



SHELAGH DELANEY 

SMAK MIODU 
Sztuka w 2 aktach (6 obrazach) 

PRZEKŁAD 

WACŁAWY KOMARNICKIEJ I KRYSTYNY TARNOWSKIEJ 

HELENA 

JOSEPHlNE 
jej córka 

PIOTR 
j ej przyjaciel 

CHŁOPIEC 

GEOFFREY 

Maria Górecka 

Marta Grey 

Wł.odzimierz Wiszniewski 

Kazimierz Siedlecki 

Zygmunt Tadeusiak 

Rzecz dzieje się w Lancashire, w chwili obecnej 

SCENOGRAFIA: tł 
REŻYSERIA: 

JANUSZ WARPECHOWSKI ZOFIA MODRZEWSKA 

MUZYKA: ASYSTENT REŻYSERA: 

RYSZARD . SCHREITER WŁODZIMIERZ WISZNIEWSKI 

UKŁAD TAŃCA: 

ZBIGNIEW KWIATKOWSKI 
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KIEROWNIK SCENY : 

Edward Klimek 

SWIATŁO: 

BoLeslaw Dziuba 

KIER. PRAC. KRA WIECKIE J: 

Aniela Michofdw 

PERUKI: 

Marian Marzycki 

REKWIZYTY: 

Stefan Żebrowski 

PRAC. MODELATORSKA : 

Jadwiga Markowska 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: 

Albin Chmura 

SUFLER: 

Gabriela Szczygiel3ka 
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