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Siecbiba koncernu Rockefellera w Nowym Jorku 

JANINA PAWŁOWICZ 

TEODOR DREISER 

Urodził się w roku 1871 w mieście Terre Neuve w stanie India
na. Karierę literacką, jak wielu współczesnych mu pisarzy rozpo
czął od współpracy z redakcjami czasopism w St. Louis, Chicago, 
Nowym Jorku i Pittsburgu. W roku 1900 wydał swą pierwszą 
powieść pt. Siostra Carrie (Sister Carrie), jednakże cenzura ame
rykańska zabroniła rozpowszechniania tego dzieła, uznawszy je 
za niemoralne. Dreiser wydał ją ponownie dopiero w roku 1912. 
Przed pierwszą wojną światową opublikował kilka dobrych i zna
nych u nas powieści: w roku 1911 Jennie Gerhardt, w roku 1912 
Finansistę (The Financier). Już w czasie wojny ukazały się po
wieści: Tytan (The Titan) i Geniusz (The Genius). Sławę świa
tową przynosi mu dopiero trylogia pt. Tragedia amerykańska 
(American tragedy) wydana w roku 1925. Z późniejszej jego 
twórcwści warto jeszcze przypomnieć dwie nieznane nam po
wieści: Tragic America i America is worth saving oraz ostatnią 
i znaną w Polsce pt. Szaniec (The Bulwark). Spuścizna literacka 
Dreisera obejmuje ponadto wiele znakomitych opowiadań, re
portaży literackich, pism publicystycznych i kilka dramatów, 
a cała ta bogata twórczość jest jakby kroniką amerykańską 
z końca dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku. Dreiser 
zmarł w 1945 r. 

Zycie Dreisera obejmuje bardzo bogaty okres historii Stanów 
Zjednoczonych. Urodził się przecież w kilka zaledwie lat po za
kończeniu wojny domowej między północnymi a południowymi 
stanami, jego młodość upłynęła w okresie tzw. wielkiej indu
strializacji, po którym Stany Zjednoczone stały się potęgą go
spodarczą równą wszechwładnej dotąd Wielkiej Brytanii. W wie
ku dojrzałym Dreiser był świadkiem narodzin amerykańskiego 
imperializmu. Jako sędziwy już starzec zrozumiał, że coraz dra
pieżniejsze panoszenie się monopoli amerykańskich jest poważni\ 
groźbą dla narodu. Na rok przed śmiercią wstąpił do Komuni
stycznej Partii USA, stwierdzając, że ten jego ostatni krok jest 
logiczną konsekwencją całego jego życia. 
Burżuazyjni historycy literatury widzieli w nim wybitnego 

przedstawiciela naturalizmu, odmawiając mu tytułu pisarza re
alisty. Zarzucano mu biologiczną interpretację dziejów człowieka 
pod wpływem filozofii T. Huxleya i H. Spencera i naśladowanie 
stylu literackiego Emila Zoli. Te pokrewieństwa filozoficzno
literackie nie wyjaśniają w pełni stanowiska artystycznego Drei
sera. Jego twórczość, daleka od twórczości jakiegokolwiek pi
sarza europejskiego, związana jest ściśle z rzec-zy,wist.gś~ią _!lllle-
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rykańską i stąd też pochodzą specyficzne cechy realizmu Drei

sera. · 1 · deczny U podstaw świadomości twórczej Dreisera ez"! ser 
i współczujący stosunek do człowieka i to d?. człowieka ~krzyw
dzonego. To stanowisko pisarza znalazło . SWO] w_Yr~~ w licznych 
krótkich opowiadaniach z życia Ameryki. Wymieni~ tu :vYpada 
chociażby znanego nam Murzyna Jeffa. ~ OJ;>OWmdamu tyi_n 
autor opisuje, jak młody, dość tępawy dz1en.rukarz _obserwu]e 
lynczowanie murzyna przez sfanatyzowany t~u~, . Jak szuka 
w tym potwornym widowisku tematu do_ rep~rtazu. l ]~ straszny 
niemy ból czarnej matki staje się dla mego ]edyme ciekawostką 
godną opisania. . · h 

I w powieściach Dreisera występują hczne postac~e prostyc 
ludzi, cała jednak uwaga pisarza skie.r~w~~a 1e~t me na mch, 
ale na tych którzy są sprawcami ich cięzk1e1 doli. . 

z humanistycznego stosunku do życia wypływa dreisero:vska 
krytyka systemu, w jakim przyszło mu żyć_. Demaskat?rsk1 ton 
powieści Dreisera wypływa z jego przekonania o potrzebie popra-

wy tego systemu. Wartość jego krytyki jest tym większa, że z.ro.. 
dziła się jeszcze w okresie wielkiej amerykańskiej prosperity, 
kiedy przeważająca większość pisarzy olśniona powodzeniem 
i dobrobytem swego kraju, nie widziała zarysowujących się po
ważnych konfliktów i przekazywała obraz szczęśliwej i zadowo
lonej z siebie Ameryki. Inaczej jest z twórczością Dreisera. 

Swiat jego powieści jest przerażająco brutalny w swym wul
garnym materializmie i niebywale zakłamany w swej purytań
skiej surowości. Najwyższą wartością tego . świata jest pieniądz, 
ostateczny cel ludzkich działań, pieniądz, który ma nie tylko za
bezpieczyć pozycję społeczną, ale potrafi także wyzwolić z pęt 
dorobkiewiczowskiego konwenansu i uwolnić od odpowiedzial
ności przed społeczeństwem. Clyde z Tragedii amerykańskiej 
woli popełnić zbrodnię, aniżeli przyznać się publicznie do swego 
naturalnego związku z robotnicą. Wallace, dziennikarz z opowia
dania pt. Konwenans woli publicznie wyrzec się miłości pięknej 
kobiety i pozostać przy znienawidzonej od dawna żonie, aniżeli 
pogwałcić utarte poglądy drobnomieszczańskiej opinii i jeszcze 
narazić się na utratę posady; ale za to podstarŻały magnat fi
nansowy Frank Cooperwood nie potrzebuje już obawiać się ni
czyjej opinii i mO'Że pozwolić sobie na poślubienie młodej córki 
byłego właściciela nowojorskiego lupanaru. 

Dla ludzi z powieści Dreisera, oczywiście dla tych ludzi, prze
ciw którym się wypowiada, zdobycie stanowiska i majątku jest 
jedynym i najwyższym celem, który należy osiągnąć za wszelką 
cenę. Niepohamowanej żądzy bogacenia się towarzyszy niep<>
skromiona żądza użycia. Ludzie ci są więc brutalni, rozpustni, 
obrotni i sprytni, natomiE.dt wyjałowieni najzupełniej z jakich
kolwiek wartości intelektualnych. Nie tylko zawodowi finansiści 
obd zeni są ciasnym umysłem dorobkiewiczów. Dla architektów 
i malarzy talent jest jedynie środkiem zdobycia stanowiska i ma
jątku, dla dziennikarzy niedola ludzka tylko świetnym materia
łem dla ich wątpliwej wartości płodów. 
Jedną z największych wartości sztuki pisarskiej Dreisera jest 

umiejętność pokazania lorow postaci w całym kontekście społecz
nym. Człowiek nie jest dla niego istotą samą dla siebie, ale sta
nowi cząstkę społecz.eństwa, poza którym życie traci rację bytu. 
Tragedia amerykańska oparta jest na autentycznym wypadku 
zbrodni. Dreiser podejmując ten temat, w przeciwieństwie na 
przykład do Dostojewskiego, nie zajmuje się wcale dokładnym 
studium psychiki zbrodniarza, ale ukazuje szerokie tło społeczne 
zbrodni i wskazuje wyraźnie, że zbrodnia ta jest wytworem nie
sprawiedliwego systemu. 
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Dreiser przez wiele lat .nie wi~z~ał sposobów popra~ieni~-~ 
czywistości amerykańskieJ, chociaz pra~ął tychał z~~: . ~ 
przecież nie sięgał po pióro, aby głosie pochw ę is meJbse 
stanu rzeczy ale z sumiennością kronikarz~ opisywał zao . r
wowane zja,;.,.iska, aby pokazać, .że dzieją się rzecey urągaJące 
ludzkim pojęciom sprawiedliwości. 

TEODOR DREISER 

TEODOR DREISER 

LOGIKA MOJEGO ZYCIA 

(fragmenty z listu T. Dreisera do przewodniczącego Komunis
tycznej Partii Ameryki Willama Fostera). 

Zastanawiałem się długo; prośba moja wypływa z przekonania, 
że przez te lata umocniłem się w swoich przekonaniach i pogłę
biłem je. Wierzyłem mocno, że prości ludzie, a przede. wszystkim 
Tobotnicy, tak w Ameryce jak i na całym świecie są rzecznikami 
swego przeznaczenia i twórcami swojej przyszłości. Starałem się 
żyć tą wiarą, przyodziać ją w słowa i symbole, jak również 
określić jej pełne znaczenie w życiu tych ludzi. Wydaje mi się, 
że ta wlaśnie wiara w ludzi to prosta i szczera rzeczywistość 
- sprawdzona i udowodniona w czasie obecnego kryzysu świa
towego. Faszyzm wyszydził tę wiarę, głosząc koniec praw ludzkich 
i ludzkiej godności, usiłując pozbawić ludzi wiary w siebie, tak, 
by mogli oni służyć do ujarzmiania i wzajemnego poniżania się. 

W przeciwieństwie do tego ludzie demokracji na całym świecie 
okazali silę, wywodzącą się z poczucia jedności. W tej spra
wie olbrzymią rolę odgrywa Związek Radziecki. Przyjaźń na
llzego kraju z wielkim krajem socjalizmu jest jednym z najbar
dziej wartościowych owoców naszej wspólnej walki i nie może 
być osłabiona bez poważnego niebezpieczeństwa dla Ameryki. 

Wiem, że w Stanach Zjednoczonych komuniści znacznie pomo
gli w poznawaniu historycznej prawdy walki narodu amerykań
skiego o wolność. W latach. kiedy faszyzm przygotowywał się do 
podboju świata - komuniści amerykańscy walczyli o zjednocze
nie narodu amerykańskiego przeciwko faszyzmowi. ,Widzieli 
niebezpieczeństwo i wskazywali jak je można zażegnać. Teoria 
marksistowska umożliwiła im rzucenie właściwego światła na 
istotne ekonomiczne i społeczne źródła faszyzmu. Marksizm dal 
im również naukowe poznanie sił ludzi pracy, jako potęgi, zdol
nej ocalić ludzkość i prowadzić walkę o przyszły postęp. 

„.Wydaje mi się, że należy zdemaskować jedną z ideologicz
nych „broni" z arsenału faszyzmu, która wprowadza zamęt do 
naszego życia politycznego i obniża poziom życia intelektualnego. 
Głupie uprzedzenie do wszystkiego co ma coś wspólnego z ko
munizmem jest absurdalne w życiu kulturalnym i niebezpieczne 
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w polityce. Brak protestu na prześladowanie „czerwonych" ;est 
o wiele bardziej demoralizujący wśród ludzi nauki, sztuki i kul~ 
tury. Jeżeli nasi myśliciele i twórcy mają ponosić odpowiedzial
'Rość za kulturę demokratyczną, muszą uwolnić się od nieistotnych 
obaw i iluzji, które nie dopuszczają do otwartej dyskusji ideo
logicznej na poziomie ludzi dorosłych. Czasy w których żyjemy, 
wymagają byśmy badali i posługiwali się całą dziedziną ludz
kiej wiedzy. 

Ze szczególną satysfakcją przyjmuję więc do wiadomości, że 
tacy czolowi naukowcy jak francuski fizyk Joliot-Curie, fran
cuski matematyk Langevin, a przedtem angielski uczony Halda
ne znaleźli w ruchu komunistycznym naturalną więź, łączącą 
ich własne pole pracy z problemami społecznymi. 

Jestem również głęboko poruszony faktem, że tacy artyści 
i pisarze, poświęcający się sprawie ludzkiej, jak Hiszpan Pablo 
Picasso, Francuz Louis Aragon przyłączyli się do ruchu komu
nistycznego, w 'którym między czołowymi przedstawicielami 
kultury znajduje się również duński pisarz Martin Andersen 
Nexo i irlandzki dramaturg Sean O'Casey. 

Te historyczne lata pogłębiły mnie w przekonaniu, że zakrojo
ne na wielką skalę uczestnictwo w ruchu komunistycznym zjed
noczy naród ameryka·ński z antyfaszystowskimi silami na świecie 
dla całkowitego zgniecenia faszyzmu i osiągnięcia nowej, wyższe; 
formy demokracji światowej, postępu ekonomicznego i wolnej 
kultury. Wiara w wielkość i godność Człowieka jest przewodnią 
zasadą mego życia i pracy. Logika mojego życia i pracy dyktuje 
mi więc prośbę o przyjęcie do Partii Komunistycznej. 

Teodor Dreiser. 

Bezrobotni pod pomnikiem Washingtona 
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TRAGEDIA AMERYKAŃSKA 

ARTUR KINSELLA, kelner 

s:zi1Juka w 3 aktach, 12 dbrazach 
N. BAZYLEWSKI.ElGO 

wedfug powieści 
TEODORA DREISERA 

przeklad: Jakub Rotbaum 
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R.ETTER, szef recepqj~ w hotelu ,,.Prezydent" 
CL YDE GRIFFITHS, kelner 
SAMUEL GRIFFITHS, fabryk.ant 
GILBERT, jego syn 
MYRA, jego córka 
STELLA TREMBLE 
SONDRA FINCHLEY 
BERTINA KRENSTON 

ROBERTA ALDEN, robotnica 

ERYK PRETTER, sp.TZJedawca .fuXków 
KELNER 
STUART FINCHLEY, właściciel elektrown i 
ORWIL MASON, prallruratar 
FRED KING, jego sekr etarz 
CROSBY, reporter 
FRANK GERRIET 
POLICJANT STARSZY 
POLICJANT MŁODSZY 
LOKAJ 
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ST ANISLA W JASIUKIEWICZ 
JERZY ZóLKWA 
BERNARD MICH.Al.SIKI 
STANISLAW IGAR 
lBOGUSLA W DANIELJEWSKI 
iHALINA DZlEDUSZYOKA 
EW A SZUJ.VLAŃSKA 
MALGORZATA LORlENTOWICZ 
iBARBARA PIJAROWSKA 

{
JADWIGA GJBCZYŃSKA 
ZOFIA KOMOROWSKA 
c \: RYL PRZYBYL · 
I NUSZ LOZA 

,ALEKSANDER OLĘDZKI 
JÓZEF PIERACKI 
ZBIGNIEW WOJCIK 
JERZY ZOLKWA 
JERZY FORNAL 
RYSZARD MICHALAK 
JÓZEF SIKORA 

• * 
Rzecz dzieJe się USA 

REŻYSERIA : JAKUB ROTBAUl\l 
Asystent reżysera : Zblgnif'W WóJcik 

In~icjen t: Ja.nU8Z Loza 

Obraz I. w · ho.tel u ,..Prl'cydent" Obraz V w kawiam.i 
Obraz VI ina ulicy 

SCENOGRAFIA: ALEKSANUER JĘDRZEJEWSKI 
Asystent scenografa : Irena Skoczeń 

.. Sufl ·: Emilia lUachowska 

Ob raz IX w willi So.ndry F inch ley 
Obraz II w mie~zkaniu Samuela G r iffit hs'a 
Ob raz III w fabryce Samuela Gri friths'a 
Obra2 IV w parku Mohauk w iLyJrurgu 

Obraz VII w mieszkaniu Swar t.a Flnchley'a 
Obruz VIII w pokoju kawa era.kim Clyde'a 

Obraz X w g;..binecie proku: atora Masona 
Obraz XI w hallu sądu 
Obraz XII w mi~rniu Stuarl.a F1nchley'e ... 

Przerwy po obrazach czwartym ri ósmym. 
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„Wąwóz" Wall Street w Nowym Jorku 

MAKSYM GORKI 

ODPOWIEDZ NA ANKIETĘ CZASOPISMA AMERYKARSKIEGO 

Zai!)ytujecie panowie: 
„Ozy kraj Pański nienawidzi Ameryki i co Pan myśli o cy.wilizacji ame

rykańskiej ?" 
J~ sam frukit postawienia takich .py.tań i ich forma zdradzają czysto ame

rykańską tendencję do ka·rykaturaiłnego JWYOlbrzymiania, do przesady. Nie 
mogę wyobrazić sobie EumpejC"lyika, ikitóry zdolny ·byłby posta.wić .takie py
tanie ty~ko w ityrn celu, aiby „zrobić pieniądze". .Po7Jwolą panowie oświad
czyć sobie, .że na pierw&Ze ich pytanie - talk samo jaik i na 1wszellkie inne -
nie mam prawa odpowiadać w imieniu wszystkich 150 milionów oby;waiteli 
mojego k<ra·ju, poniewaiż nie mam mo:iili:wości zapytać iC'h: dak odnoszą się 
onj do .waszego iklraju? 

iPlrzyipuszczam, że nawet w tych ki-ajach, w których krew wasi ka,pitailiści 
przetJwaTza<ją w dolary - na Filipinach, rw republikaoh Amerytld Poludnio
weJ, ;w Chi.nach, a nawet wśród diziesiędu milionów kolorowych na tery
tcrium USA - nie znaijid'Lie się ani jeden człowiek ro21tll1Ilny, który u1JUr
powabby sobie prawo oświadczenia wam w imieniu swego narodu : „Taik, 
mój kraj, mój naród illienaiwidzi Arnerylki, całego jej narodu, zarówno robot
ników jalk miiliarder ów, zarówno kolorawych jak białych; nienawidzi kobiet 
i dzieci, ,pól, fl.'IZek, lasów, zwierząt i ptaków, przeszłości i teraźniejszości wa
szego kraju, jego :naU'ki i uczonych, jego wspanialej .technilki, Edisona i Lu
t!"a BUI1bamika, Edgarn Poe, Walta Wlhiotmana, Washingtona i Lincolna, 
Dreiisera i Sherwooda Andersona, wszystkich utalentowanych artystów 
i wspaniałego !!"Oma.nity.ka Bret Harte'a, duchowego ojca Jacka Londona, 
;nienawidzi Thoreau, Emersona i ws·zystkiego, czym są USA, oraz wszystkich 
ttórzy tam mieszkają. 

Sądzę, że i!1'ie przypuszczacie, aby znalazl się idiota rzd()J.ny do udzie-lania 
na wasze IPYtania odpowied;zi taok szaleńczej, tak pełnej nienawiści do łudzi 
i kultwry. 

Rzecz jasna, że to, co Panowie nruzywacie cywilizacją USA, nie wzbudza 
we mnie i nie może W1lbudzić syimpatii. Sądzę. że wasza cywilizacja jes t 
najohydniejszą cywilizacją naszej planety, gdyż potwornie wyolbrzymiła 
wszys1:1kie róim.o:rodne, a haniebne zwyrodnienia cywilizacji europejskiej. 
Europa jest już wysta.rczająco tragicznie zdemoralizo.wana pt"Le-L cynizm 
struktwry klasowej ,państwa, w Euro.pie jednaik niemożliwe Jest jeszcze tailt 
s?.kodli-we i bezsensowne zjaiwi ko jaik was i miuiarderzy i milionerzy, ludzie, 
którzy obdaTZają wasz kraj degeneratami. Chyba pamiętacie morder-:; two, 
które miało miejsce w Bostonie, gdzie dwaj chfopcy z bogatych rodzin rzabHi 
trzeciego - morderstwo z ciekawości? A ile jest takich morderstw, popełnio
nych przez snobizm, przez cieka.wość? Europa również może się ipoohwalić 
pozbawieniem praw i be:zibro.nnością swych oby1wateli, ale illie doszła 0na 
jeszcze do talkiej ohydy .jak zamordo.wanie Sacco i Vanzettiego. Francja miała 
swoją ,,sprawę Dreyfussa", również .niezaszczy:bną, ale we F1rancji w obro
nie rnewinnego iwystąipil Emil Zola, Anatol France i pociąig.nęli za sobą 
tysiące ludzi. W Niemczech po wojnie śwatowej ;powstało coś w rodzaju 
Ku-Klux~KlaillA.l - orga•nizacja morderców, alle tam ich wylowiono i sądw
no, a u wa;; to •nie j t przyjęte; Kiu-1Kolux-KJan mordUJje, znęca się cynicznie 
nad kolorowymi, nad kobietami 'i W;>.Zystko to uchodzi be:zikarnie, 1podobnie 
jak bezkamie rozprawiają się gubernatorzy stanów z robo.tnilkami - socja
listami. 

W Europie nie ma talk potwotinego zjawiska, jak prześladowanie „kol{)ll"()
wych", pomimo że cierpi ona .na iin:ną haniebną chorobę - ant:remityz:m: 
zresztą cho.robą tą zarażona ·jest również Ameryka. 
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Now•· Jork w nocy - widok spod m0<;tu Rr ukliń .,k iego na ~fat1h1ttan. 

Przestępczość w Europie rów.nież ~tale w.z:ra.sta, ale jeszcze nie doszła do 
tego, co - sądząc z waszych gazet - dzieje się w Chicago, gdzie prócz ban
dytów iraąd:zącyoh gietdą i ban.kami s•wobodnie goopoda.rudą bam<lyci z re
woiwerami i bombami w rękJu. Nie do pomyślenia są również w Europie 
taikie bitwy, jałk te, ik!tóre wyTWOłała prohibicja. Nie do pomyślenia jest 
w Euxopie bummistrz miasta pa~ący pu1blk.lillie k:siąZk..i kilasyików a ngielskich, 
jak to uCZ}'11'l.il bu:rmiJS!tr.z Chicago. 

Nie sądzę, aiby Bennaro Shaw J>O'ZlWOlil sobie odpowiedzieć jalkiemuś 
innemu krajowi na zaiproszenie z takim sairkaz.rnem, jak odpowiedział ore
dakit-0rowi pisma ,,iNa.tion", V.i!ldaroowi, który zaprosił go w gośdmę do 
Amecrvki. 

Kapitali:ści WS(ly.si!Jkich ~ajów to jed'!la.kowo wstrętne i niebud.7Jkie ple
mię, lecz wasi są najg 'I'S i. Są jeszcze bardziej glruipio chcLwi 'Ila pieniąd2e. 
A propos: słowo .1busi.nessman" tlwnaczę na s wój 'Użyrt;ek słowem - maniak. 
Pomyślcie tyllk.o, jalkie to wszys1iko gh.t\Pie i haniebne: nasza cudowna pla
neta, krt&rą z takim 1Jr:udem na.uczyli ' my się "Ozxia1biać i wiibogacać - pra
wie cała nasza ziemia 2J11ajduje się w chdwych rękach nędznego plemienia 
ludzi, nie 'UllTliejących robić nic prócz pieniędzy. Wspaniałą siłę twórczą -
krew i mózg uczonych, techników, poetów, robotnilków tworzących kUJ1turę, 
naszą „drugą naiturę" - ci t®i ·buuzie przeiksZJtalcają w żólite krążki metai1u 
i pa1Pierowe odcimlki czekowe. 
Cóż oprócz 11>ieni~y tworzą kapitaliści? Pesymi•2ll'Tl, zawiść, chdwość 

i nienarwiść, ktćxra nieuchr-OJmie ioh unlcac;·twi, a1le jej W.Ylbucll, być m<XŻe, 
2llliszczy w.raz z nimi, również mnóstwo s ka rtlx'Xw kn.Lltuiry. Wasza chorobliwie 
wybujała cy;wilizacja grozi wam największymi trage<l iami. 
Osobi!ŚCie, rozumie się, jestem :zdam.ila, że .prawdziwa cywilizacja ii seybki 

wzrnst k.uLtury możlirwy je.sit tyłiko tam, gdzie cala wladza polLtyczna znaj
duje się w irękach Ludu .pracującego, nie zaś w rękach ipasożytów, żyją
cych koo'.łltem cudzej pracy. I dlatego rwlaśnie radzę u2Ulać kapiital tów 
za grupę iludrz.i społecznie n iebezpiecznych, skonfiskować im majątki na 
rzecz państwa, .przesied<lić na jedną z wysp na oceanie i niechaj tam 
spokoj:nie wymrą. Jest ro nader humaniitame rozwią2amie tego zagadnienia 
socja.1nego i w ZU(pełnośc i od powiada duchowi „idea1Lzmu amer.Ylkańskie
go", który jest niC2ym innym, jak na1.bardziej naLwnym optymizmem 11.l!dzi, 
którzy nie przeżyli jeszcze drramatów i trage<lii, nazwa.nych ogól!nie „histo
rią n&rodu". 

MAKSYM GORKI 



Nowy Jork w nocy, 

NASZ GŁOS W DYSKUSJI 

Spór o adaptację sceniczną arcydzieł literatury powieściowej 
trwa od czasów Emila Zoli. Jeszcze nie tak dawno na łamach 
naszych pism literackich, unikających na ogół zbyt gorących 
polemik, toczył się namiętny spór o adaptację „Lalki" Prusa 
i „Emancypantek". Ale chociaż w dyskusji wypowiadał się 
Leśnodorski, Kott, Mauersberger, Jerzy Kreczmar, C:sato 
i wielu innych wybitnych krytyków i ludzi teatru, zatarg 
nie został rozstrzygnięty. I może dobrze się stało, bo są dyskusje 
literackie, w których często zapominamy o jednym jeszcze dysku
tancie, najważniejszym - jakim jest życie. 

Wielki realista powieści XIX-wiecznej, Emil Zola, odwoływał 
się do adaptacji scenicznych w braku dobrych dramatów, które 
mogłyby realizować idee jego Theatre Libre; Leon Schiller nie 
mogąc znaleźć w dramatach 20-lecia wielkich problemów ży
cia, wielkich obrazów społecznych - nieraz odnajdywał je w prze
róbkach powieści - tak powstały piękne adaptacje „Dziejów 
Grzechu" Żeromskiego i „Zbrodni i kary" Dostojewskiego w Te
atrze Polskim i „Dzielnego Wojaka Szwejka" Haska w Ateneum; 
teatr radziecki do dziś korzysta z adaptacji „Anny Kareniny" 
i „Zmartwychwstania" Lwa Tołstoja (MCHAT) i widowiska te 
stają się nie tylko hołdem składanym dziełu wielkiego pisarza, 
ale są także próbą zwiększenia siły oddziaływania powieści o całą 
gamę potężnych środków artystycznych, którymi włada teatr. 

W braku dramatów o wielkiej epickiej problematyce teatr 
zawsze będzie sięgał po adaptacje powieści i trudno go o to 
winić. A widownia? Któż nie pragnie skonfrontować włas
nych wyobrażeń o bohaterach ulubionych powieści z ich żywym 
wcieleniem w teatrze? Kto z nas pozostanie obojętny wobec pro-

. pmycji aktorskich, z którymi się zgodzi lub które wywołają jego 
protest? I to rozszerzenie kręgu zainteresowania wielką powieścią 
jest na pewno sprawą pasjonującą, ważną społecznie nawet wte
ay, gdy owoce dyskusji będą sporne, a dzieła teatru zamąc~:me 
goryczą ludzi sceny. A więc przeróbki sceniczne stały się już 
żywą tradycją reperti.iaru teatru światowego i najlepsze z nich 
uzyskały niemal rangę klasyki. Samo życie zabrało głos w dy
skusji i - jak zwykl~ - głos decydujący. 

Nasz teatr przy swoich dużych ambicjach społeczno-artystycz
nych nie wolny jest od kłopotów repertuarowych, które nękały 
Zolę, Schillera i MCHAT, które skłoniły Teatr Polski w Warsza
wie do wystawienia „Lalki" a Teatr Współczesny Axera -
„Pensji pani Latter". Po prostu brak nam także, w naszej współ
czesnej dramaturgii, wielkich obrazów współczesności, wielkiego 
obrazu epickiego, og :irniającego coś więcej niż ułamkowe pro
blemy obyczajowe c !Y społeczne. Stąd narodziła się na naszej 
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scenie adaptacja powieści Juliana Stryjkowsldego ,,1 lieg do Fra.
gala", dlatego w poszukiwaniu materiału sceniC2 neg~ który 
w sposób najbardziej pełny pokazałby nam mechanizm życia 
społecznego współczesnej Ameryki - sięgnęliśmy do powieści 
Teodora Dreisera. 

Nasza „Tragedia amerykańska" nie jest oczywiście w pełnym 
tego słowa znaczeniu adaptacją sceniczną. Jest to bowiem orygi
nalny dramat znanego pisarza radzieckiego N. Bazylewskiego 
oparty na materiale sławnej powieści. Uważny obserwator stwier
dzi jednak pewne odchylenia od oryginału w ob.razie drama
tycznym, który przedstawił N. Bazylewski, zmiany głębsze od 
tych, które można by usprawiedliwić trudnościami przy zmiesz.
czeniu wielkiego obrazu powieściowego w ciasnych ramach sztuki 
teatralnej. Zmiany te dotyczą przede wszystkim finału sztuki. 
Rmszerzenie wątku Kinselly i zmiana zakończenia może i po
winna wywołać dyskusję. Nie przesądzając jednak jej wyniku, 
zapytajmy czy studium stosunków amerykańskich przedstawio
nych przez Bazylewskiego odbiega od rzeczywistości? Odpowiedź 
jest chyba prosta: w ustroju, gdzie kilkadziesiąt rodzin multimi
lionerów amerykańskich decyduje o losach wszystkich gałęzi ży
cia gospodarczego i kulturalnego kraju, o losach milionów ludzi 
- fikcją musi być. okrzyczana niezależność organów wymia
ru sprawiedliwości, niezależność polityków, działaczy kul
tury, artystów a nieraz działaczy robotniczych. Wszystko morż::na 
kupić w Ameryce - nawet godność ludzką. Czyż trzeba tu odwo
ływać się do dowodów? Procesy antykomunistyczne, afery ko
rupcyjne sięgające kół rządzących, proces Juliusza i Ethel Ro
senbergów, świadczą o tym dobitnie. A więc wysunięcie tego 
problemu jako jednej z głównych spraw sztuki w zasadzie nie 
rozmija się z prawdą. Bazylewski nazwał swoją sztukę „Prawo 
Likurga". Teatr nasz zdecydował się wrócić do tytułu orygi
nału wychodząc z założenia, że zarówno idea powieści 
jak losy bohaterów i istota kariery Clyde'a zachowane zostały \ 
przez Bazylewskiego dość wiernie. Tyle o adaptacji. 

Przystępując do pracy nacl realizacją tej trudnej sztuki pragnę
liby:imy oddać jak najwierniej prawdę o Ameryce; prawdę losów 
ludzkich, w których, jak w zwierciadle, załamują się wielkie 
prawdy społeczne. Chcielibyśmy, aby obraz, który ukazał nam 
Teodor Dreiser, którym prwmówi teatr, wzbogacił wiedzę i do
~wiadczenie społeczne naszej widowni, aby pokazał, gdzie lezjr 
prawda naszej epoki i po czyjej stronie jest słuszność w tej wiel
kiej dyskusji światopoglądowej, od której zależą dzisiaj losy 
świata . 

Józef Gruda 



1,50 ł 

Kierownik techniczny - MIROSLA W DZIKI, brygadier sceny - LEON 

STACHOWIAK., kierownik pracowni krawieckiej męskiej - MICHAL 

STOLARSKI, kierownik pracowni krawieckiej damskiej - W ANDA 

PRECKALLO, kierownik pracowni szewskiej - MIKOLAJ BRATASZ, 

kierownik pracowni perukarskiej - MIECZYSLA W WOJ CZYŃSKI, 

kierownik pracowni stolarskiej - MICHAŁ PRAISNER, kierownik pra

cowni malarskiej - TADEUSZ CHĄDZYŃSKI, kierownik pracowni mo

delator kiej - TADEUSZ ŻAKIEWICZ, główny elektr yk - JÓZEF 

MASSEK, kierow111k pracowni tapicerskiej - RYSZARD TKACZYK 

Następna premiera: 

Juliusz Słowacki 
MARIA STUART 
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