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JULIUSZ BAB 

T e a t r w U S A 
fragm. cz~ści czwartej „Teatru Współczesnego", PIW - 1959 r. 

Przez cały wiek XIX, a nawet jeszcze w okresie I wojny światowej 
teatr USA prawie że pokrywał się z ,teatrem Brodwayu. Przy tej cen
tralnej ulicy Nowego Jorku skupiła ~ię niemal setka gmachów teatral
nych, skupiła się tak ciasno, jak to bywa tylko w mieście, które rozwijało 
się na wyspie. Gmachy te znajdowały się w ręku kilku wielkich przedsię
biorstw - najbardziej znanymi wśród nich byli Belasco, Shubert, Hop
kins, Maurice Gest; w dziedzinie wielkich rewii absolutny monopol 
posiadał Ziegfeld. Ich pozycja była przez długi czas niczym nie zagro
żona. Seryjnie zgrywali do końca tę czy inną sztukę, obliczoną na naj
jaskrawszy efekt, a równocześnie lub też dopiero po skończonych spek
taklach w Nowym Jorku wysyłali ją, posługując się innymi zespołami, 
w objazd po wszystkich stanach. Jakie sumy wchodziły w grę przy ta
kiej imprezie, łatwo sobie wyobrazić biorąc pod uwagę olbrzymie suk
cesy niektórych sztuk. 

Po I. \vojnie światowej rozwinął się w Ameryce ruch zmierzający do 
wyrwania teatru z rąk przemysłu rozrywkowego i propagujący teatr ar
tystyczny - ruch ten nosił w skrócie miano „Anti-Brodwayu". Pod na-I 
ciskiem drożyzny panującej w czasie wojny i po wojnie wielu z władców 
Brodwayu musiało zrezygnować z filii prowincjonalnych. Nawet w No
wym Jorku pozycja ich uległa zachwianiu. Coraz częściej zmuszani byli 
do ustępstw, do paktowania ze sztuką, gdyż wyrosły już nowe imprezy 
wychodzące stopniowo poza wąski krąg entuzjastów i budzące zaintere
sowanie szerszej publiczności. 

Początek zrobili w roku 1919 Washington Square Players, którzy 
w skromnym lokalu położonym na końcu Brodwayu urządzali artystycz
ne przedstawienia dla niewielkiego kręgu widzów. Pierwotnie odbywały 
się one tylko dwa razy w tygodniu. Potem zespół przyjął nazwę Theatre
Guild i dawał spektakle co wieczór. 

Na repertuar składała się w przeważającej mierze literatura europej
sk:=t, i to ta najlepsza. Grano Tołstoja i Shawa, Strindberga i Andrejewa, 
Capka, Hiszpana Benavente, Anglika Ervine'a i Niemca Georga Kaisera, 
nawet Claudela i Emila Verhaerena. Tutaj, nie w Europie, odbyła się 
prapremien „Swiętej Joanny''. Sukces był tak wielki, ·że zespół mógł 
od razu przenieść się z Garrick-Theatre, godzie dotąd grywał, do własnej 
siedziby. 

Przy całym swym wyjątkowym znaczeniu i ogromnych zasługach na 
polu szerzenia kultury scenicznej w Nowym Jorku i w ogóle w Północ
nej Ameryce, placówka ta stanowiła przeniesienie na grunt amerykański 
europejskiej sztuki teatralnej. Pod tym względem zdecydowanie prze
wyższyło ją towarzystwo Provincetown Players, które wydobywało 
z amerykańskiego gruntu siły naprawdę rodzime. Przy tym znalazł się 
wśród Provincentown Players wybitny twórca - niezbędne uwieńcze
nie wszelkiego wielkiego ruchu. Prowincetown Players byli początkowo 
zwykłą kolonia artystów - młodych, spragnionych czynu Amerykanów, 
którzy zamieszkali razem w wiosce rybackiej na północ od Nowego 
Jorku, aby grać tam w budynku starej stoczni własne sztuki. Początko
wo tylko 30 czynnych członków grało latem 1915 i 1916 roku w tym 
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„Wharf~Theatre". P.otem zdo~yli już jednak taki rozgłos, że mogli i przez 
sezon. z1mow! grac .wspó~me. w nowojorskim Playwrights Tleatre. 
yv teJ trzyd~1~st~e zas, graJą~eJ p~awie wyłącznie utwory amerykańskie, 
1 to przewaz!11e Jednoakt?wk1, znaJdował się Eugene O'Neill. Był on pier
;vszym z tworcó"."" ~łodeJ amerykańskiej dramaturgii, który podbił tak
ze sceny europeJsk1e. 

O'Nei~l urodził się w aktorskiej rodzinie, ale nie wyrastał w teatrze. 
Gnany ządzą przygód wy~uszy.ł w świat i przebywał w odległych sta
nach, w A~ery~e PołudmoweJ, w Afryce, pracując jako robotnik, maj
t~k, .~echamk, J~ko kowboy, reporter i konduktor. Mając 24 Iata zaczął 
p1s~c 1 odgrywac. własne. sztuki.. Prz~z łedną zimę był też na Uniwersy
tecie Ha~v.:ardzk1m uczniem naJwyb1tmeJszego w At.neryce mistrza sztuki 
teatralneJ. 1 teatr?Io.ga p~ofes?r'.1 Bakera. A następnie, latem 1916 roku, 
z~tknął się z Iud~rJ?I, ktorzy JUZ w poprzednim roku próbowali w Pro
ymcetow~ upraw1ac teatr po swojemu - i dodał im rozpędu energii 
1 znaczeni.a. ' 

Wydawało się, jak by z O'Neillem zaczynały się od nowa dzieje no
~oczesnego dramatu. Nie pisał on sztuk do druku i dla wystawienia 
~eh. w ob~ych te~trach .. Pisał swe je~noaktówki od razu dla sceny, sam 
Je 1~scen.1zował 1 grał, 1 na tym w wielu wypadkach się kończyło. w o
kresie między 1913, a 19~3 r .. napisał 44 sztuki. W tym część jednoaktó
wek. Drobna tylko częsć teJ olbrzymiej produkcji została utrwalona. 
w ?~uku. W O'Neillu ?~ło, ~ak. "'.idzimy, coś ze stylu, swobody i płod
nosc1 ?ra!11atu.rgów e~zb1e.tansk1eJ Anglii. Był styl zaczynającego się no
wego zyc1a, wielce ob1ecuJący dla teatralnej przyszłości Ameryki O'Neill 
~zerpał. tematykę bezpośrednio z współczesnego życia, które ~ędrując 
1 pracuJąc tak grunt.o~nie po~ał. Jeg? dramaty wydawały się więc cza
sem t~lko obrazami sr?dow1sk. Ponieważ podchodził jednak do nich 
z na~1ętną ~oznawczą 1 twórczą wolą. luźno spojone sceny rozrastały 
m~ ~1ę w .dzieła wysokiego tragicznego lotu. W swej głębokiej muzycz
nosc1 zyskiwały one czasem dziwne podobienstwo z obrazami arcyno
woczesne~? nawet w _sto lat po swojej śmierci, niemieckiego dramaturga 
Georga Buchnera, ktorego 0.'Neill zapewne wcale nie znał, lecz któremu 
pokre:V!1Y by~ p:zez swą p1erw~tną buntowniczą siłę. Bunt ten szedł 
dawmeł u O Neilla toren:i o~reslonych politycznych idei. Później do
sz~dł p1~arz . d~ pr~ekon~ma, ze formy polityczne są obojętne, jeśli cho
dzi o PO.J.aw1eme się wyzszego typu człowieka. Odtąd pracował na rzecz 
rewolucJ1 dusz~. Ale właśnie dlatego w swym „Emperor Jones", w lo
sach awan~urmczeg? amerykańskiego Murzyna, ukazał tragedię tyrana, 
wy?~bywaJąc ~ mepr~erwanyc? monologach maksymalną ekspresję 
r:~ sc1słego re::ihzmu z siłą, którei od czasu Szekspirowskiego „Makbeta'' 
mk~ chyb.a m~ dorównał. w_ ,„The Hairy _Ape" zaś wyraził O'Neill tra
gedię p~oletanusza z przerazhwą szczeroscią i głębiej niż uczynił to 
ktokolwiek od c.zasów Biichnerowskiego „Woyzecka". w sztuce pod ty
~ułem „Wszystkie dzieci boże mają skrzydła" (Czarne getto) z głęboką 
1 pełną _prostoty P.owagą poruszył tak doniosły dla Ameryki problem 
Murzynow. :Wreszcie w „The Great God Brown" powrócił odkrywczo 
choć w całkiem nowym sensie, do teatralnej praformy maski. ' 

~ O'Neillem, najsilniejszą indywidualnością w dramaturgii lat dwu
dz1estyc?,. teatr amerykański zaczął stawać się poważnym czynnikiem 
zac:_hodnt~J wspólnoty kulturalnej. Wraz bowiem z samorodną amer -
kanską literaturą dramatyczną wyrosła też kongenialna forma teatra~. 
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R YSZARD ORDYŃSKI 

E U G E I E O' HEILL 
(Fragm. „Z mojej wlóczę&i'', Wydawnictwo Literackie, Kraków - 19~) 

Nową epokę rozpoczyna znany dobrze w Europie i scenom polskim 
też nieobcy Eugene O'Neill. W młodości podobnie jak Conrad szukał 
przygód na morzu. Rozkochany w lekturze Conrada i Jacka Lon<:1:ona 
O'Neill rozpoczął karierę życiową jako zwykły marynarz, spędzaJący 
długie dni na prymitywnych galarach lub małych statkach frachtowych, 
żeglując od Buenos Aires aż do Nowego Jorku. Przeżycia tego okresu by
ły owocne, zbliżyły go do przeżyć prostego człowieka. Poznał głód, no
cował nieraz w spelunkach portowych. Pamiętnikiem tych chmurnych 
dni były pierwsze jego jednoaktówki, z których zwłaszcza „Bound East 
for Cardiff" (Na wschód ku Cardiff) jest prawdziwym klejnotem dra
matycznym. Umierający żeglarz opowiada czuwającemu nad nim przy
iacielowi o swoim marzeniu, że kiedyś obaj razem ·osiądą na farmie, 
z dala od morza i zgiełku życia. W krótkich scenkach agonii człowieka 
wśród gwaru załogi okrętowej O'Neill okazał się mistrzem dialogu. 

„Beyond the Horizon" (Ponad horyzontem) jest pierwszą jego sztuk•l 
trzyaktową . Objawił się w niej dramaturg .skali talentu w Ameryc~ 
dotychczas nieznanej. Temat nie nowy (dwóch braci zakochanych w teJ 
samej kobiecie) stanowi tylko preludium do dnmatu kilku nieszczęśli
wie z sobą związanych osób. Jeden z braci ustępuje miejsca drugiemu 
u boku ukochanej kobiety. Czyni to z miłości braterskiej wierząc, że 
drugi zasługuje na szczęście, i wybiera się w drogę na morze. Scena, 
w której ojciec przeklina odchodzącego za to, że opuszca rodzinną farmę, 
podczas gdy równocześnie bracia żegnają się ze sobą z miłością raczej 
spotęgowaną niż osłabioną ciężkim przeżyciem - w dramatyce amery
kańskiej była czymś zupełnie nowym pod ka-żdym względem. Pożycie 
dwojga zostawionych sobie istot w dalszych aktach okazuje się nieszczęś
liwe, natomiast szlachetny brat powraca. Ten, ktćry pozostał, nieuleczal
nie chory i skazany na rychłą śmierć, na szczycie wzgórza wpatrzony 
w daleki horyzont wita powracającego słowami pełnymi niespodziewa
nego optymizmu, zdumiewającymi zapewne dla trzeźwego widza amery
kańskiego: „- Nie bolejcie nade mną. Czy nie widzicie, że jestem szczę
śliwy? Nareszcie, wolny, wolny, wolny! Wolno mi teraz wędrować -
wiecznie - naprzód, wciąż naprzód! Jak pięknie jest poza tymi wzgó
rzami! Słyszę wzywające mnie głosy - tym razem pójdę - to początek 
mojej wielkiej podróży aż ponad horyzpnt! Cieszcie się, cieszcie z moje-
go szczęścia!". 

O'Neill, poeta i mistyk, twierdzi, że najcenniejszym darem ludzkości są 
złudzenia, i że one to utrzymują ludzi przy życiu. W .omawianej sztuce 
przezwyciężył obowiązujący dotychczas w dramatopisarstwie amerykań
skim styl melodramatyczny. Twórczość O'Neilla przeszła potem inne pró
by, które ponad wszelką wątpliwość stwierdziły, że mamy do czynienia 
z pełnokrwistym człowiekiem teatru. Postacie jego utworów nie są już 
schematami, lecz interesująco zróżnicowanymi indywidualnościami. 
Odtąd autor granej w Polsce „Annie Christie" idzie naprzód, zdoby

wając nie tylko uznanie całej krytyki amerykańskiej, lecz i szerokich 
kół publiczności, wobec której nigdy nie składa ukłonu, nie zniża się 
do kompromisu. Bo O'Neill ucieka właśnie od zaczerpniętych z życia. 
codziennego tematów lub problematyzuje je; mając stale na uwadze 
człowieka tkwiącego realnie w swoim własnym środowisku, a w swoich 
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najskrytszych pragnieniach ·szukającego radości poza szarzyzną życia. 
Na amerykańskim rynku teatralnym O'Neill zdobył ostatecznie i na
prawdę widza sztuką „Emperor Jones" (Cesarz Jones). Krytycy nazwali 
ją „studium lęku". Natomiast komedią „The Hairy Ape" (Kosmata mał
pa) napisał O'Neill niewątpliwie pod wpływem modnych wówczas dra
matów ekspresjonistycznych (przeważnie niemieckich). 

Scenariusz niezmiernie ciekawego widowiska, bo tak by ten utwór 
lakoniczny, a pełen ruchu należało nazwać, dzięki swym walorom czysto 
teatralnym wysunął się na czoło powojennego repertuaru europejskich 
scen awangardowych i rozchwytywany był przez reżyserów ówczesnych 
poszukujących wygodnej kanwy dla swoich eksperymentów. 

Do realistycznego potencjonalnie i nieciekawego na pozór obrazu ży
cia farmerów amerykańskich wraca O'Neill w dramacie, któremu dał 
tytuł, zaostrzający jak zawsze ciekawość odbiorców - „Desire under the 
Elms". Bukoliczna niemal nazwa tej sztuki, którą kojarzymy mimo wo
li z sielankową jednoaktówką• Regnarda „Attendez moi sous l'orme" 
(Czekaj mnie pod wiązami) - wiąz w pasterskich piosneczkach fran
c_uskich jest ~ak ulubionym drzewem, jak nasz „jawor" - nie pokrywa 
się z brutalnie naturalistyczną jej treścią. Treści tej wszakże umie 
nadać P?wagę i grozc: tr~g~dii greckiej! jak zawsze nie gardząc patosem, 
co mu Jako czasem mmeJ, czasem w1ęceJ zakapturzonemu mistykowi 
przychodzi z łatwością. ' 

Jeszcze dziwniejszy dl ucha europejskiego tytuł posiada sztuka 
o·~e~l!a, znów z. tematyki urzyńskiej Czerpiąca natchnienie: „Wszystkie 
dz1ec1 Boga maJą skrzydła' Nie rozumie tego tytułu ktoś kto nie zna 
j~dnej z najrzewnie.iszych murzyńskich pieśni nabożnych (negro spi
rituals). 

Oto jej tekst, w przekładzie używanym na scenach polskich: 
„Mam b~ałe skrzydła, ty masz białe skrzydła, wszystkie dzieci 
Boga. 1'.1aJą białe skrzydła ... Kiedy stąd odejdę, do barków je przy
pnę 1 Jak ptak latać będę - w niebie.„ W niebie!„. W niebie!„. 
Murzyn wolny hędzie tylko ... w niebie". 

W drugiej strofie jest mowa o złote.i harfie, w trzeciej o szatach go
d?wyc.h, które Bóg dał wszystkim dzieciom swoim, a do których Murzy
m maJą prawo - tylko w niebie. 

Am~ryI:a!'1i~ lubią pieśni i tańce murzyńskie, oklaskują murzyńskich 
aktor~w 1 SI:Jle\yaków, _Produkcje ich uwieczni ają na płytach gramofono
wych 1. ta~rrue ftlmoweJ:. dramaty i musical comedies osnute na motywach 
murzyns_ki_ch zawsze cieszą się na Brodwayu wielkim powodzeniem. 
A prz_ec1ez . w s~osuriku_ do czarnych współobywateli Ameryka śmiało 
rywahzowac moze z naJwytrawniejszymi mistrzami rasinnu. Jest coś 
ohydnego "". tym krv,raw)'.m sentymentaliźmie. w tym rozrzewnianiu się 
nad trul?am~ własnoręczme mordowanych bliźnich. Jest w tym zarazem 
coś kup1ec~1e~o - te~~t;yka _mur~yńska bowiem, to towar bardzo po
kupny ... O Neill oczyw1sc1e me kieruje się tymi niecnymi pobudkami 
w sztukach o Murzy!1ach. Współczuje z prześladowanymi, nie pochwala 
wykqnyw~nych na .nich _samosądów ani żadnych w ogóle dyskryminacji. 
Le~~ tak Jak na bez.ny .Pieśniarz murzyński wyjście z sytuacji widzi bo
d~Jze tylko ---; w nie~1e .... Inne - rewolucyjne - rozwiązanie problemu 
me I?rzychodz1 .na mysl pisarzowi, dla którego problem ten posiada zna
czen~e wyłącznie_ estetyczne, ani mistykowi usypiającemu swoje sumienie 
„pociechą metafizyczną". 

I znów nowa sen~acja! Sensacyjny tytuł, semacyjna (dość sztuczna) 
fabuła dr_amatu --;, 1 sensa~YJ':le ~fekty dramaturgiczne-inscenizacyjne. 
„Nowy ~og Br_o'Wn , p~dobnie Jak mne utwory O'Neilla, jest amalgama
tem realizmu 1 symbolizmu. Nowością są tu maski, pod którymi wystę
PUJą osoby dramatu. Trick ten oczywiście spełnia funkcję metafory po-
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etyckiej, na której opiera się konstrukcja całej sztuki. Treść pokr?tce 
taką: niejaki Brown po śmierci przyjaciela swego, Diona, dziedziczy 
jego maskę. To mu ułatwia zdobycie serca Małgorzaty: żony unarlego, 
równocześnie jednak wytwarza w nim dwoistość psychiczną. Dion bo
wiem był urodzonym artystą. Brown przeciętnym zjadaczem chleba. 
Staje się to przyczyną ostrych konfliktów. Beznadziejne cierpie!"lie !<oń
czy śmierć Browna z rąk policji, która posądza go o zamordowanie Diona. 
Rzecz osobliwa - sztuka osiągnęła sukces te;i.tralny. 

Szczytem odwagi literackiej, a zarazem troski o oryginalność, jest 
dramat osnuty na wątku ewangelicznym pod dziwacznym, jak zawsze, 
tytułem , Lazarus Leughed" (Smiał się Łazarz). Wskrzeszony przez 
Chrystusa Łazarz staje się apostołem miloki i radości, zwycięzcą śmierci, 
„Nie ma śmierci"! wola w kulminacyjnym punkcie sztuki. Smiech, przy
wilej wyłączny człowieka, cecha różniąca go (chyba pozornie?) od in
nych istot, towarzyszy bohaterowi dramatu w drodze od zmartwychwsta
nia aż do chwalebnego zgonu. W obliczu ponownej śmierci Łazarza do
chodzi do przekonania, iż jest ona aktem wyzwolenia z trosk i cierpień 
ziemskich oraz z powrotem(!) do Żywota Wiecznego. 
Znaczyłoby to, że ;: raju kapitalistycznego nie ma innego wyjścia, jak 

tylko przez Wrota Smierci. Znamienne credo czołowego pisarza miesz
czańskiej Ameryki. 

Greenwich Village Theatre, USA. Abbie - Mary Morris, Eben - Charles Ellis. 
Reżyseria - E. O'Neill, Robert Edmond Jones, Keneth Macgowan. 
Prapremiera światowa - 1924 r. 



DESIRE UN DER THE ELMS na ekranie. Cabot - Bur! Ives, Eben - A n thony 
Perklna, P• ter _ Pernell Roberts, Symeon - Fra~k Overton. Scenariusz - Irwln 
Shaw.Reżyseria - AlberL Mann, operator - Daniel Fapp, 
ProdukcJa - Don Ha"man, Hollywood 1958 r. 

O • d the Elms " na ,, e s 1 r e u n e r ekranie 

Na r e produkcji obok: 
Ab bie - Soph ia L oren 
I Eben - AnthOD)' 
Perllilu 

K AR L- R A G NAR G I E RO W 

Ostatni okres twórczości O'Neilla 
Karl-Ragnar GIEROW, dyrektor Teatru Królewskiego w Sztokholmie był blis

kim przyjacielem O'Neilla i ambasadorem jego tw0rcLOści. w teatrze sztokholm
skim grano prawie wszystkie sztuki tego dramatopisarza, lu też odbyła się euro
pejska prapremiera jego „Anny Christie". Artykuł poniższy ukazał się w „Dia
logu" Nr 5/ 58, jako przedruk z kwartalnika „'l'healre dans le Monde" z J958 r 
Niedostępna dotychczas od lat wojennych, naszym scenom twórczość O'Neilla 
może być grana dzięki dłuższym staraniom Teatru Pol5kiego w Warszawie, 

popartym prz•'z dyr. Gierowa . 

Eugeniusz O'Neill zmarł w listopadzie 1953 r. W ciągu ostatnich dwu
dziestu lat życia wycofał się prawie zupełnie z życia publicznego. Po 
pierwszym przedstawieniu „Days Without End" (Nowy Jork, styczeń 
1934 r .) zniknął z horyzontu życia kulturalnego. Jako laureat nagrody 
Nobla nie przyjechał do Sztokholmu ze względu na zły stan zdrowia. 
Z tego samego względu poZ-Ostał na uboczu, gdy pisarze świata zachod
niego zostali wciągnięci w wir drugiej wojny światowej . 

Zaczęły wówczas krążyć uparte pogłoski o niewiarygodnej aktywności 
twórczej pisarza-pustelnika. Mowa była o zniszczeniu całej serii sztuk, 
o cyklu dramatycznym, zakrojonym na tak potężną skalę, że nawet do
tychczas napisane rirzez niego "Strange Interlude" czy równie zadzi
wiająca trylogia „Mourning Becomes Electra" mogły być uważane za 
nało istotne. Plotki te nie były wyssane z palca. Rozprzestrzeniał je sam 
l'Neill. Nowych sztuk jednak nie było. 

W roku 1946 O'Neill udostępnił jednemu z teatrów nowojorskich sztukę 
- jedyną nową sztukę powstałą w ciągu ostatnich dwunastu lat -
,.'•e Icemann Cometh". Przerwał wtedy na pewien czas swe dobrowolne 
W)nanie, by uczestniczyć w próbach. Zjawił się w Nowym Jorku. 
W~w swojemu zwyczajowi udzielił kilku wywiadów prasowych na te
maiswoich planów twórczych. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że nie
zaleiie od realności tych planów, mają przed sobą człowieka złama
negcpo czym O'Neill zniknął znowu. Po dwóch latach rozeszły się po
gloskże autor zniszczył cały olbrzymi cykl dramatyczny (o którym mó
wił <ennikarzom) zachowując tylko rękopis jednej sztuki. Jesienią 
1952 ogłosił „A Moon for the Misbegotten". Do chwili gdy zasko
czyła 1s wiadomość o śmierci, nie usłyszeliśmy nic na jego temat. 

PrZY·mą śmierci była pneumonia. Zdania co do długiego okresu 
chor?b-Ooprzedzającej śmierć były podzielone. Nikt nie znal jej po
wodow.'hód jego był coraz bardziej niepewny, ruchy nieskoordyno
wane! _rrva stała się niewyraźna, ręce jego trzęsły się, gdy próbował 
zapahc l,ierosa. Choroba Parkinsona czy alkoholizm? Niechęć do pu
blicznyd,ystępów, gigantyczne plany, pogłoski, że zniszczył swoje rę
kopisy -.vszystko zdawało się wskazywać na to drugie, zwłaszcza, 
że nigdy e ukrywał swego pociągu do alkoholu. Czy chciał ukryć 
przed· ot0<.1iem postępujący rozkład organizmu? Czy pogłoski o wzmo
żonej aktltości, o najpierw okrywanej mglą tajemniczości a następ
nie zniszC-ej twórczości nie były przejawem halucynacji zatrutego 
organinnu'·lbo może miały ukryć bezpłodność twórczą? Autopsja i po
zostawiona ~ez O'Neilla praca literacka rzucaj a jednak zupełnie inne 
~wiatło na ·awę. · 
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O'Neill . pracował w ciągu długich lat spędzonych w odosobnieniu nad 
realizacją swych planów; gdyby miał dosyć siły i czasu na ich zrealiz<?
wanie otrzymalibyśmy potężny fresk dramaturgiczny zakrojony na nie
spotykaną dotychczas w teatrze skalę. Jednym z cykli była seria ośmiu 
jednoaktówek nazwana „By Way of Obit". Tylko jedna z nich zacho
wała się w pełnej postaci; jest nią „Hughie", szkic psychologiczny, czy 
raczej ogromny monolog umiejscowiony w środowisku nowojorskiej 
cyganerii z lat dwudziestych. 

Główne projekty dotyczyły dwóch cykli dramatycznych. Jeden z nich 
ma za tło historię Stanów Zjednoczonyc;h na przestrzeni ostatnich l~il 
lat: drugi miał być autobiografią nazywaną przez autora „dramaturgi
cznym Janem Krzysztofem". Należy tu „The Iceman Cometh" oparty 
na motywach z lat młodości, „A Moon for ihe l\'Iisbegotten", poświęco
ny starszemu bratu, oraz najlepsza chyba sztuka O'Neilla „Long Day's 

J"ourney into Night". 
O'Neill miał prawdopodobnie dokładny plan kilku sztuk z serii auto

biograficznej. Większość energii poświęcił jednak „cyklowi",. j~k. sam go 
nazywał, historycznemu. Jedna ze sztuk tego cyklu znana JUZ Jest pu
blicznpści: „A Touch of the Poet" była wystawiona w Sztokholmie i pu
blikowana przez Yale University Press jesienią 1957 roku. Istnieje wie
le sprzecznych opinii na temat całego cyklu. Wynika to nie tylko z tego, 
że O'Neilł ciągle zmieniał swoje plany, ale i z faktu nieustannego prze
rabiania tytułów i zmiany kolejności. „A Touch of the Poet" był począt
kowo tytułem nie jednej ze sztuk, ale całego cyklu. Sztuka grana obecnie 
pod tym tytułem nazywała się początkowo „Hair of the Dog". W ostat
nim szkicu całej ogromnej tej pracy tak nazywała się dalsza część serii. 
Cykl nazwany został ostatecznie „A Tale of Possessors Disposseśśed". 
Na kartce papieru z datą 18 grudnia 1941 r. O'Neill przedstawił taki 
ostateczny plan cyklu: 

1. Greed of the Meek, 
2. Or Give Us Death, 
3. A Touch of the Poet, 
4. More Stately Mansions, 
5. The Calm of Capricorn, 
6. The Earth's the Limit, 
7. Nothing Lost But Honour, 
8. The Mon on Iron Horseback, 
Q. Hair of the Dog. 

Cykl ten nie obejmuje wreszcie dwóch dużych zaprojektowanych ut
worów, które autor wykańczał, gdy śmierć wytrąciła mu pióro z ręki. 
Pierwszy nazywał się „The Carer of Bessie Bolan" (nazwisko to było 
różnie pisane); jest to sztuka w dwóch częściach, której akcja rozgrywa 
się na tle rozbudowującej się fabryki samochodów - rozpoczyna się 
w 1890 roku i przenosi nas później w lata dwudzieste. Druga sztuka, na
zywana raz „The Last Conquest", raz „The Thirteenth Apostle", miała 
być, jak się wydaje, sztuką o tematyce metafizycznej, z Chrystusem 
i Szatanem jako głównymi protagonistami oraz, jak to mi kiedyś po
wiedziała Charlotta Monterey O'Neill, z finałem, „w którym rozbrzmie
wają wszystkie dzwony świata". 

Cały cykl rozpoczyna się któregoś wiosennego ranka 1775 r. na far
mie Evana Harforda w Massachusetts. Jedna ze znalezionych notatek 
wskazuje, że w sztuce „The Man on Iron Horseback" cykl cały został 
doprowadzony do roku 1880. W chwili, gdy O'Neill zniszczył napisane 
utwory, cykl był już opracowany - wraz z nieskończoną ilością popra-

128 (544) 

wek - aż do szóstej pozycji. Tylko jedną ze sztuk uznał za wartą wy
stawienia na scenie i zachował ją. Tysiące kartek z notatkami, szkicami 
postaci, genealogią bohaterów, opisami tła scenicznego i szkicami tema
tów stanowią jedyny ślad, pozwalający poznać drogę, po której szedł 
do celu, którego nie udało mu się osiągnąć. Sztuki zniknęły. Zostały 
po nich jedynie tytuły. 

Zdołano jednak ustalić, że zachował się w całości jeszcze jeden ręko
pis - rękopis sztuki „More Stately Mansions". Nieznane są tego po
wody - być może było to przeoczenie. Nie wykluczone również że O'Neill 
sądził, iż uda mu się z czasem wykończyć, i tę sztukę. Rozpoczyna się 
ona ~ok.ładnie w tym miejscu, w którym kończy się „A Touch of the 
P~et '. pi_envsza scena rozgrywa się w oberży Con Melody'ego, gdzie zja
wia się Je~o c?rka Sara, od kilku lat już pani Harford, by wziąć udział 
w pogrzebie oica. Sztuka ta w swej obecnej formie jest wcześniejsza otl 
o~t~tecz~ej ~versji „A Touch of the Poet"; świadczy o tym szereg roz
b1eznośc1 między sztukami. „More Stately Mansions" jest poza tym 
sz~uką ~iewykończ.oną, w której obok scen o dużej sile dramatycznej 
występuJą sceny me opracowane do końca. Sam O'Neill ~porządził 
dokładny plan przeróbek, i skrótów, jakie chciał wprowadzić do tekstu -
materiałem t_ym. ob.ecnie d?•sponuje teatr sztokholmski. Dyskutuje się 
sprawę, czy Jakiś pisarz mogłby przerobić sztukę porzuconq w niewy
kończonym kształcie przez trawionego chorobą O'Neilla. 

Sani. O'~eill nie zdawał sobie sprawy z tego, na co choruje - wiedział 
tylko, ze Jest chory. Badania wskazują że cierpiał na stosunkowo rzad
ki rodzaj de~e.neraCJi komórek przysadki mózgowej, zwłaszcza tz~v. ko
mórek ~urk.,n}a. Choroba. ta jest nieuleczalna i stosunkowo trudna do 
wykrycia. <?f>Jawy po.lega.Ją na stopniowym zaniku układu ruchowego, 
co prowadzi do za~łocen_1a ~oordynacji systemu nerwowego i mięśni. 
Impulsy ruchowe me doc1eraJą do rąk, nóg, języka i krtani. Całe ciało 
traci powoli możliwo~ć samokontroli, staje się bezużytecznym wrakiem. 

. Czy. choro~a t~ ~y~a dziedzi~Zl'ia? Badania wykazały jedynie, że spoś
ro.d ~woc~. naJwaz~ieJszych .ob~awów - dr~enia rąk i trudności w mó
wien~u .--: Jeden z nich - drzeme rąk - stwierdzono u matki i starszego, 
wczesmeJ zmarłego, brata pisarza. Przypomina się tu spostrzeżenie jed
~ego z kolegów O'Neilla z I;Ia,rv~rd ~niversity. Opisuje on, że O'Neill już 
Jako .stu?ent był b~r_dzo ~iesmiały i zamknięty w sobie, że drżały mu 
ręce i miał skłonnosc1 do Jąkania się. 

,Ch?roba ta .atak~je jedyn~e układ ruchowy; umysł działa normalnie. 
O .Neill zdawał ~obu~. w pełni. sprawę z bezsilności organizmu; mógł da
leJ tworzyć - me miał d~ść siły, by zmusić ciało, nad którym utracił 
kontrolę,. do wyko_nywama poszczególnych czynności. W miarę rozwoju 
choroby 1 wzrastaJących trudności z wyrażeniem swych myśli wpadał 
na coraz to nowe pomysły dramatyczne, skazane już z góry na to że 
pozostaną_ w r?bion_Y~h z trudnością notatkach; nawet dyktowanie było 
praktycz~1e memozl~we. Życie ostatniego dramatopisarza-tragika było 
""..ostatnich lata~h Jego osobistą tragedią. Nie mógł utrzymać w ręku 
p1ora,. a s~o"."'a . me m?gly przedrzeć się przez sparaliżowaną krtań. Nie 
potrafiąc JUZ me zrobić patrzył w twarz nieznanemu losowi. 

129 (545) 



KAZIMIERZ ~UKOWSKI 

„Żądza" O'Neilla na sce11ie lwowskiej 
· w ,,w 1·,ctomościach literackich", nr 21 (125) z.dn. 25. V. !926). (Recenzja zamieszczona u 

Eugeniusz O'Neill jest obok Jacka Londona drugim pisarzem a~e
rykańskim, który zdobył w ostatnich czas~ch szeroki rozgłos w Eu.rop1~~ 
Sztuki jego, grane z olbrzymim powodz~niem w ~meryce, o~b~waJą ·~e
chod triumfalny przez sceny europeJsk1e. Zawdzięcza to, O ~e1ll buJ . 
mu, żywiołowemu talentowi dramatyczneml'.. u.tw.ory .o Neilla cech':1Je 
potężna dynamika akcji, ludzie jego są trag1~zm 1 wielcy ~ swo1c~ 
załamaniach wewnętrznych, język - twa~dy 1, J~drn.y - wyraza V: n:ioc 
nych skrótach żelazną logikę ich uczuć 1 mysli. Mim? ~mery~ansk1ego 
tła sztuki O'Neilla poruszają najżywotniejs_ze zaga.dniema ogolno-ludz.
ki~ Nad wszystkim góruje idea człowieczenstwa 1 braterstwa .. ludzi, 
wypiywająca ze szczerego demokratyzmu. Pod :vzględem techniki tea: 
tralnej O'Neill jest twórcą nowego sposobu, ktory dał nawet początek 
tzw. neillizmowi w teatrze. Zrywa on z dotyc.hczas?"."Ym. s.zablonem, a sto
sując metodę kinematografu, nie .uznaje. Jednosc1 m1eJs~a, przenosząc 
dowolnie akcję i konstruując akty Jako, w1~loo?razowe epizody tw.orzące 
różnobarwną i zmienną mozaikę prologow 1 epil?gów, złączonych Jed!1~k 
silnie węzłem konfliktu rozwijającego się z niezwykłą g.wałtownosc1ą 
i szybkością. Pod względem formy zbliżony "'.i~c jest O'Ne1ll d<_> ekspre
sjonizmu i jego najwybitniejszego przedstaw1c1ela Jerzeg~Ka1sera. 

O'Neill został obecnie po raz pierwszy wprowadzony na scenę pols~ą . 
Teatr miejski we Lwowie wystawił dramat pt. „żądza." CT.he Des1re 
under the Elms). Jest to sztuka rc:alistycz~a ~ podk~adz1; .mistyczny~~ 
sięgająca w zagadnienie ludzkich mst.y~kt<_>w 1 nan:i1ętnosc1. T-emat. J;~ 
- miłość macochy do pasierba - był łuz ~1lkakrotn~e ?pracow'."ny \\ l~
teraturze europejskieJ (Reymont), a mektore sytu~cJe 1 p<_>s.tac1e„wyw 
łują pewne reminiscencje z literatury dramatyczneJ (Tołsto~ 1 Sch~n?er~). 
O'Neill dał jednak staremu tematowi nowe or.r~cowame •. um1eJętme 
łącząc skrajny realizm z głębokim mistycyzmem r~ug1Jnym, ktory pr~es~c~ 
atmosferę całej sztuki. Swietnie też uplastycznił walkę dw~ r;iaJstlmet 
szych żądz ludzkich, żądzy posiadani~ ziemi oraz złota - . 1 .z~dzy ~i
lości. Tamta hartuje bohaterów O'Ne1lla, wyrosły~h na dz1k1ei far~1e, 
i każe być staremu farmerowi Cabotowi, twardy~ 1 sur<_>wym dla sv:01ch 
żon i synów jak twarda jest ziemia, ktorą uznoił swoim potem, l iak 
twardy jest' jego Bóg, to - rzuca w odmęt. namiętności młodą macochę 
Abbie i jej pasierba El.Jena, rodząc grzech 1 pokutę. 
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WŁADY S Ł A W KOZI C KI 

„ż ą d z a" 
(„Słowo Polskie", nr 122 z 6. V. 1926). 

Widz polski odkrywa w „Żądzy" motywy znane sobie z własnej lite 
ratury. Zasadnicze tony tego żywiołowego drar.natu, żądza ziemi i żądza 
miłosnej rozkoszy, to były także podstawowe elementy psychiki bohate
rów wielkiej Reymontowej epopei „Chłopów". Okazuje się, że struktu
ra duchowa ludzi pierwotnych żyjących na ziemi i z ziemi oddających 
jej cały wysiłek swych mięśni i cały ogrom swych pragnień i tęsknot, 
jest na ogół, bez względu na rasę i szerokość geograficzną, w głównych 
zarysach ta sama. Ziemia jest dla nich błogosławieństwem i zarazem 
przekleństwem, ich swobodą i równocześnie niewolą, tym, co im daje 
siłę życiową, i tym, co ich ubezwładnia i unicestwia. Ta jest tylko wiel
ka różnica, że w niebie chłopa polskiego króluje Bóg miłości i przeba
czenia, a farmer amerykański, którego purytanizm przesiąknięty jest 
surowym duchem Starego Testamentu, widzi ponad obłokami tylko Boga 
gniewu i zemsty, „Boga twardego i samotnego". Stąd ta bezlitosna at
atmosfera okrucieństwa, która panuje w dramacie O'Neilla. 

Praca, codzienna, ciężka praca wydzierania ziemi leśnej puszczy i ka
miennej pustyni amerykańskiej jest jedynym motorem i jedyną treścią 
życia czterech ludzi osiadłych w samotnej farmie pod wiązami. Ale praca 
ta nie przynosi im szczęścia. Wszystkich trawi wzajemna zawiść o posia-. 
danie ziemi, a synowie nienawidzą ojca, który ich zadręcza twardym, 
brutalnym, czasem wprost okrutnym despotyzmem. Synowie życzą mu 
śmierć. Ale krzepki, jak dąb, stary postanawia sobie żyć sto lat i spro
wadza do d(~"Ilu młodą trzecią żonę. Abbie. Wywołuje to kryzys na far
mie. Dwaj starsi synowie z pierwszej żony, nie chcąc być dłużej parob
kami swojego ojca odchodzą do Kalifornii poszukując złota. Młodszy syn 
Eben, który pieniędzmi wykradzionymi z kryjówki ojcowskiej spłacił 
udziały braci w ziemi, zostaje, aby pilnować farmy, którą uważa za swą 
wyłączną własność, jako dziedzictwo po ukochanej matce. drugiej ionie 
starego. Zdobycie farmy uważa Eben nie tylko za swe prawo, ale za obo
wiązek, bo przedrażniona wyobrażnia ukazuje mu ciągle ducha matki, 
wzywajqcego go do pomszczenia jej krzywdy. W tej walce o ziemię Abbie 
staje się nowym jego wrogiem. Równocześnie jednak budzi się w mło
dych szał zmysłów, który ich pcha ku sobie z mocą żywiołu. 

„.rodzi się chłopak, którego zaślepiony w młodej żonie stary uważa 
za swoje dziecko i uszczęśliwiony tym dowodem swojej krzepkości po
stanawia 7.amianować je jedynym dziedzicem farmy. Pod wpływem su
gestii triumfującego ojca w Ebenie budzi się podejrzenie, że Abbie oszu
bila go, że udawała miłość do niego, aby tylko mieć syna, przez którego 
mogłaby farmę na własność zagarnąć. Zrozpaczony i wściekły odpycha 
tulącą się do niego Abbie i decyduje się pójść za starszymi braćmi do 
Kalifornii. Lecz w duszy Abbie nie ma już nic prócz miłości do Ebena. 
Aby go przekonać i zatrzymać zdobywa się na zbrodniczy heroizm: za
bija swoje dziecko. Eben pod wrażeniem grozy tego czynu biegnie do 
szeryfa, by oskarżyć Abbie o dzieciobójstwo. Lecz zaraz potem uświa
damia sobie, że przecież ta zbrodnia to dowód bezgranicznej miłości do 
niego. Wówczas porwany wzajemną falą uczucia oskarża sam siebie 
o współwinę w morderstwie i idzie cierpieć wraz z Abbie, która teraz 
nie lęka się już niczego, bo ma dO\vód, że jest kochana miłością tak 
mocną, jak jej własna miłość. 
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STEFAN TREUGUTT 

Tragedia cz' melodramat? 
(Fragm. ort., „Przegląd Kulturalny", marzec 1961 r.). 

W programie amerykańskiego zespołu teatralnego Provincetown 
Players, który w listopadzie 1924 r. po raz pierwszy wystawił O'Neilla 
„Pożądanie w cieniu więzów", reprodukowano scenograficzne szkice 
autor<ł: cztery zasadnicze układy. Ta sama chałupa farmera, ocieniona 
dwoma potężnymi drzewami raz z pełnymi ścianami, potem z kolejno 
usunie:tq ścianą jednej izby, drugiej, wreszcie z „otwartą" górką na 
piętrze. Łatwo sobie wyobrazić tę ciasną „klatkę", ~rzez tej klatki po
koiki kolejno i równocześnie, i przed nią, na zewnątrz, przechodzi linia 
akcji. Farma gdzieś w Nowej Anglii, rok mniej więcej 1850, rolniczy 
k<it pólnocno-wschodnich Stanów. 

Czy widownia Teatru Polskiego chwyta wszystkie cytacje, powiedze
nia i zwroty biblijne w tekście tej sztuki? Tylko w krajach o protestanc
lciej tradycji powszechna jest znajomość całej Biblii, nie wyimków dy
daktycznych „na niedzielę i święta". Srogi, biblijny Bóg położył rękę na 
domu Efraima Cabota, stary Efraim wie, że Bóg jest twardy", jak ka
mienista ziemia, jak praca na ziemi. Atmosfera gęsta- ąd żarliwości re
ligijnej, cnót. chciwości i grzechu. „God js hard" to tu „twardy", ale 
i „potężny", „surowy", i „trudny do pojęcia"... Zaczynamy tę sztuk.~ 

od obyczajowego obrazu, od wojny o ziemię, własność, władzę w domu. 
Potem namiętności biorą górę nad chytrą kalkulacją, na scenę wchodzi 
wielka miłość , kończy ją zbrodnia - nieszczęście podnosi troje naczel
nych aktorów dramatu, przepala w ogniu tragicznej klęski ich codzienną 
marność. 

Tak to sobie można z tekstu wyłożyć, Melodr3matyczna fabuła jest 
tu tak samo dziedzictwem wcześniejszej od „Pożądania" twórczości 
O'Neilla (długa jest lista nagłych zgonów, samobójstw i różnego rodzaju 
szoków sytuacyjnych w twórczości tego łagodnego i przyjaznego ludziom 
pisarza) - jak' jest dramatycznym materiałem dla współczesnej wersji 
tragedii. Tak, tragedii w antycznym rozumieniu gatunkowym. O'Neill 
zapisał w swych notach pytanie: „Czy da się włożyć współczesny psy
chologiczny odpowiednik greckiego poczucia fatum 'il „.ztukę taką, by dzi
siaj rozumny widz, nie wierząc w bogów i moralne sankcje, mógł to przy
jąć i być poruszony"? Odpowiedzią na to pytanie jest świetna trylogia 
O'Neilla „Mourning Becomes Electra", odpowiednik współczesny „Ore
steji" Ajschylosa. We wcześniejszym od „Elektry" dramacie o „Pożąda
niu pod wiązami" konflikt między dążeniami osób działających, w pew
nym momencie także zmienia się we „współczesną tragedię". Gdy chytra 
Abbie wpada we własne sidła, gdy z planu zagarnięcia majątku męża 
wyskakuje gwałtowne - i prawdziwe! - uczucie, które ją zgubi. Gdy 
Eben przestaje walczyć o farmę swej matki, gdy dobrowolnie mus i 
wziąć współwinę na siebie, gdy idzie z kochanką pod sąd. Gdy stary 
Efraim nie ma z kim walczyć, gdy zostaje ze swym samotnym Bogiem na 
pustej farmie. To przejście sztuki obyczajowej w wielki zamysł tra1;1;edii 
można wykalkulować z t~kstu. 
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POZ.'\DANIE W CIENIU WIĄZOW na scenie Teatru Polskiego w warszawie. 
Reżyseria - Roman Zawistowski, scenografia - Otto Axer. Na zdjęciu ~ Abbie 
- Nina Andrycz, Eben - Zygmunt Kęstowicz. 
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WOJCIECH NATANSON 

W cieniu architektury teatralnej 
(Fragm. art. pt. „W cieniu architektury teatralnej (O'Neill w wa rszawie), 
, .Zycie literackie" , 8. III. !9G! r.). 

„Klasyk" nowoczesnego dramatu amerykańskiego, Eugeniusz O'Neill 
pozostawił kilkadziesiąt sztuk, dość różnorodnych. Raz po raz próbował 
różnych stylów, raz po raz sięgał po nowe środki. Jeden tylko czynnik 
pozostał niezmienny w O'Neillowskim teatrze: zainteresowanie proble
mami psychologicznymi, a szczególnie wymową uczuć intensywnych. 

Owe uczucia są motorami działania dramatu O'Neilla, który zagrał war 
szawski Teatr Polski: „Pożądanie w cieniu wiązów". Sam tytuł jest zna
mienny. W starym domu leżącym na kamienistej farmie irlandzkiej, 
gwałtowne uczucia znajdują klimat korzystny. W wielkich środowiskach 
uległyby może rozproszeniu: tu w stanie „izolacji" mogą dochodzić do 
maksymalnego napięcia. 

Jakież to uczucia? Pierwsze z nich - to żądza posiadania gruntu, 
głód ziemi. Kryje się tu nie tylko instynkt wzbogacenia i lęk przed nę
dzą - ale i gwałtowna ambicja. Kto z rodziny stanie się dziedzicem 
farmy, będzie mógł zaspokoić potrzebę władzy . Dla słabych istnieje jed
nak pokusa przerwania walki, zdobycia dostępu do innego, łatwiejsze
go może i pełniejszego życia: wywędrowanie na zachód, do kopalni 
złota. Tam każdy może wyciągać wielki los - i jeśli mu szczęście do
pisze - zostać bogaczem. Trzeba tylko pieniędzy na bilet. 

Uderza nas analogia, z polskimi stosunkami w drugiej połowie XIX 
stulecia. Ci Irlandczycy, walczący o ziemię, lecz dostrzegający na wpół 
legendarną szansę „zbawczej" emigracji - czyż nie przypominają pew
nych bohaterów Sienkiewicza lub Swiętochowskiego? W każdym r azie 
walka wypełniająca pierwsze sc.eny „Pożądania w cieniu wiązów", to 
zmaganie dwóch „obozów": marzącego o zawładnięciu farmą Ebena Ca 
bota, oraz jego braci przyrodnich. Eben w tej walce okazuje się silnie j
szy, przebieglejszy, bardziej zdecydowany, konsekwentniejszy. To on pod
suwa swym braciom pokusę wyjazdu do złotodajnego Eldorada; to on 
wy~rada pieniądze ojcu, by za cenę biletów jazdy uzyskać zrzeczenie 
się praw do schedy. 

Pierwsze starcie kończy się zatem zwycięstwem silniejszego w walce 
„psychologicznej". Lecz zaledwie odeszli tamci konkurenci Ebena -
odsłania się przed widzem perspektywa walki nowej; między Ebenem 
a jego ojcem, Efraimem. Chodzi o prawo do farmy, które 75-letni chłop 
chce przekreślić nowym ożenkiem. Chodzi także o „nieprzedawnione" 
prawa zmarlej matki Ebena, zadręczonej pracą <oraz okrucieństwem męża). 

Owa walka wypełnia, w istocie, całą dalszą akcję - choć z początku 
wydaje się, że ją przesłoni konflikt inny. Na farmie zjawia się nowa 
malżonka Efraima, młoda i piękna. I ona także jest twardym, świa
domym swego celu, człowiekiem. Wiele lat żyła w nędzy, poniżeniu 
i trosce; teraz nareszcie stała się panią , dziedziczką, żoną farmera. Ale 
z uczuć nienawiści i poczucia wzajemnego zagra dzania sobie drogi -
wytworzy się między młodym Ebenem a. jego macochą gwałtowna, nie
powstrzymana miłość. Odpychanie wzajemne niespodziewanie przechodzi 
w przyciąganie, jak w „Czarodziejskiej górze" Manna. Z chwilą uświa-
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domienia sobie tego uczucia 35-letnia kobieta · · · 
n~~et pozory dalszej walki o dziedzictwo na ~=~~ni JUZ o wszy~tk1m: 
~~e~~~~~~~~oje~~~~ia ~!pełniając~go wszystko, pr~g5f:i~~'7a~d~i ~~ief;~ 

. . . . • me mu swoJą miłość mieć z nim d · k , 
~ięt~~t;:~ gJ~!fu~ię P~~~~j~ d:o:ą d? odzysk~~ia Utraconeg~

1

~oc0ha~~~~ 
- jeden stan psychiczny ~~~a~~a ~ Jeg~. ~astępcy, Tennes.see Williamsa 
powstaje na tle przywiązania do z~~~~ ja::1~·ko6I:ksu innych, miłość 
do głosu wśród przezwyciężonych . . 1 0 Y •. e:otyzm dochodzi 
wieństw„. czy meprzezwyc1ęzonych, przeci-
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