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Mary Chase 1e1 twórczość 

Mary Chase (z domu Coyle) jest pisarką amerykańską. Uro
dziła się 25 lutego 1907 r. w Denver, w stanie Colorado. Matka 
jej, Mary McDonnaugh Coyle pochodziła z Ulster w Irlandii i 
do Stanów Zjednoczonych przybyła jako szesnastoletnia dziew
czyna, aby prowadzić gospodarstwo czterem braciom, którzy 
ogarnięci gorączką złota przybyli do Colorado w latach osiem
dziesiątych ubiegłego stulecia. 

Po matce i wujach odziedziczyła pisarka zamiłowanie do 
irlandzkiego folkloru, zainteresowanie celtyckimi legendami 
i wierzeniami, a także właściwą Irlandczykom żywą wyobraźnię 
i skłonność do fantazjowania. 

W 1922 r. ukończyła szkolę średnią, aby następnie po stu
diach na universytecie objąć funkcję reportera w gazecie 
„Rocky Mountain News". 7 czerwca 1928 r. wyszła za mąż za 
kolegę - reportera z redakcji, Roberta Chase, który zresztą 

w ciągu następnych lat zajął stanowisko jednego z wydawców 
tego pisma. 

Pierwszą sztuką Mary Chase była polityczna satyra „Me 
Third" (Ja trzeci), napisana w 1937 roku. Jest to komedia o pew
nym polityku, który w czasie kampanii wyborczej posługuje się 
hasłem: „Bóg na pierwszym, naród na drugim, a ja na trzecim 
miejscu". Sztuka ta, której prapremiera odbyła się w Federal 
Theatre w Denver, zwróciła uwagę producenta jednego .z tea
trów na Broadwayu, Brocka Pembertona, który wystawił ją w 
Nowy ll) Jorku pod tytułem „Now I have done it'' („Wreszcie 
mi się udało"). 

Następna sztuka to „The Banshee". Banshee to postać ze 
starych legend celtyckich, pojawiająca się w irlandzkich, a także 
szkockich podaniach łudowych. Jest to duch, występujący pod 
postacią kobiety, żałobna wróżka, która cichutkim płaczem i za
wodzeniem pod oknami ostrzega, że wkrótce do teg·o domu za
wita śmierć. Pemberton, który na początku drugiej wojny świa
towej zapoznał się ze sztuką i wysoko ją ocenił, radził jednak 
odłożyć jej wystawienie na czas po zakończeniu wojny. Pisarka 
posłucha/a rady i rozpoczęła pracę nad komedią, która miała 
przynieść jej sławę. Tak właśnie powstał „Harvey" (pierwotny 
tytuł „The White Rabbit" - „Biały Królik"). 

Prawie trzy lata (1941 - 1944) pracowała autorka nad tą 

sztuką. 

Harvey to irlandzki „pooka", przyjazny ludziom duszek przy
bierający kształt zwierzęcia. „Harvey" należy do popularnego 
w dramaturgii anglosaskiej gatunku „mad comedy" - o „po
mylonych". Gatunek ten wywodzi się z chęci obrony właściwego 
Anglosasom poszukiwania „hobby" - „konika", manii, Z!:Jbawy 
czyniącej życie mniej monotonnym i szarym. Z drugiej strony, 
w literaturze ludowej, także irlandzkiej często pojawia się postać 
„szalonego", przez którego przemawia intuicyjna mądrość. 

„Harvey" stawia tezę, że granica między chorobą psychiczną 
a tzw. normalnością bywa bardzo cienka i niejednokrotnie trud
na do rozróżnienia. Przykładem jest tu scena, kiedy personel 
kliniki dla nerwowo chorych pakuje - wskutek nieporozumienia 
- w kaftan bezpieczeństwa nie chorego Elwooda, a jego siostrę, 
znajdując w niej wszystkie objawy chorobowe. 

świetne przedstawienie „Harvey'a" na Broadwayu (w reży

serii Antoinette Perry, z Franklinem Fay w roli głównej), stało 

się niebywałym sukcesem kasowym. Przez kilka lat publiczność 
zapełniała widownię i w rezultacie sztuka osiągnęla 1775 pr·zed
stawień, co jest nawet jak na tamtejsze stosunki cyfrą ogromną. 
„Harvey" zostaje wydany drukiem, a następnie przetłumaczony 
na wiele języków obcych m.in. także na język japoński. 

W rok po napisaniu i wystawieniu „Harvey'a" Maria C.Chase 
otrzymała nagrodę Pulitzera (Pulitzer Prize). Od tego momentu 
sztuka rozpoczęła błyskawiczną karierę. O wystawienie 
„Harvey'a" ubiegało się wiele wybitnych teatrów i przeważnie 
przedsięwzięcia te kończyły się dużym sukcesem. Olśniewający 
sukces odniósł teatr londyński Prance of Wales Theatre. Sztukę 
wystawioną w 1949 reżyserował sam Anthony Ouayle, a w roli 
Elwooda wystąpił Sid Field. świetna reżyseria plus wyrównana 
gra aktorska były - jak twierdzą obserwatorzy - podstawą 

kolosalnego powodz·enia teatru. 

Specyficzny humor sztuki, tak typowy dla mentalności An
glosasów, sprzyjał doskonałemu odbiorowi Harvey'a przez wi
downię Anglii i Stanów Zjednoczonych. Ale nie tylko. Niepo
ślednie walory tej sztuki dostrzegł także znany autor drama
tyczny Marcel Achard, który przeniósł Harvey'a - jak się później 
okazało - z dużym powodzeniem i wyczuciem upodobań widza 
- na scenę francuską. Marcel Achard reżys·erowal sztu'kę Mary 
C. Chase w teatrze „Antoine" i zdobył jeszcze raz wdzięczną 
ale wymagającą publiczność Paryża. 

W październiku 1945 roku zaprezentowano publiczności 

Nowego Jorku nową sztukę Mary Chase. Była to wcześniej na
pisana tragedia „The Banshee" wystawiana obecnie pod zmie
nionym tytułem „The net half hour" („Następne pól godziny"). 

W sezonie 1951 - 1952 pojawia się na scenie nowa fantazja 
pisarki, pt. „Mrs. Me Thing". Pomyślana ona była właściwie 

jako sztuka dla dzieci, jednak ku wielkiemu zaskoczeniu autorki 
- wzbudziła niekłamany zachwyt dorosłych (podobnie jak nie
gdyś słynny „Piotruś Pan" J. Barrie) i szla w Nowym Jorku przy 
wypełnionej widowni przez wiele miesięcy. 

Pondto „Mrs. Me Thing" została przez amerykański Klub 
Krytyków ogłoszona na oficjalnej liście dziesięciu najlepszych 
sztuk sezonu 1951 - 1952. 

Już w następnym sezonie odbyła się prapremiera nowej 
komedii pisarki. Jest to „Bernardine". Tym razem akcja dzieje 
się w środowisku młodych, dorastających chłopców. Mary Chase 
sugestywnie przedstawia ich tęsknoty i marzenia. Bernardine 
to imię nieistniejącej, wymyślonej przez chłopców pięknej 

dziewczyny, która jest ucieleśnieniem ich tęsknot. 

Komedia ta, niepozbawiona wielu trafnych rysów obyczajowych, 
szla w Nowym Jorku przez 157 wieczorów. 
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Królik z rodowodem 

Harvey, wielki biały królik i przyjaciel pana 
Elwooda P. Dowda, zalicza się do gatunku okre
ś 11onego przez encyklopedie i słowniki jako puca. 
Poprzez staroskandynawską formę puki (spokre
wnioną nb. ze współczesnym niemieckim Spuk) 
prezentuje się w ten sposób od razu jako bliski 
krewny szekspirowskiego Puka ze Snu nocy letniej 
i członek wielkiej rodziny celtycko-anglosaskich 
mieszkańców pogranicza realnego i nadrealnego 
świata. Z tej jego przynależności wynika też od
rębna w pewnym stopniu pozycja sztuki Mary 
Coyle Chase wobec podobnych produkt9w z kon
tynentu europejskiego. Sylfidy i najrozmaitsze 
krasnoludki przywykliśmy oglądać z baśniowej 
perspektywy romantyzmu - w literaturze u Nodie
ra czy Tiecka, albo w malarstwie Moritza Schwin
da. W tradycji anglosaskiej istoty te pojawiają się 
natomiast od wieków w codziennym, konkretnym 
życiu i to w najnaturalniejszy sposób. Przechodze
nie do różnych wymiarów rzeczywistości, które 
dzisiaj najłatwiej byłoby określić jako surrealjsty
czne, sto nowi wyraźną podskórną tendencję wi
doczną od stuleci w literaturze angielskiej. 
W świetle tej tradycji obecność królika-Harveya 
na przyjęciu damskiego Klubu Konwersacji w pro
wincjonalnym mieście współczesnej Ameryki nie 
jest wcale dziwniejsze, niż znajomość Alicji Lewisa 
Corolla z Białym Królikiem, Krzysia Milne'a z Ku
busiem Puchatkiem i resztą Zwierzątek, niż u Sa
muela Fote'a Wielki Panjandrum z małym i okrą
głym guziczkiem na czubku, czy Biały Niedźwiedź, 
który nie pojawia się wprawdzie jeszcze u Lauren
ce' a Sterne'a, ale stanowi w Tristamie Schandy 
przedmiot niepokojąco konkretnej dyskusji. Rów
nie naturalne byłoby, gdyby Harvey zmaterializo
wał się w końcu na scenie, trzymając się pod jed
no ramię z Kogutem O'Casey'a, a pod drugie ze 
Słoniem państwa Paradocków ze sztuki N.F. Simp
sonaA Resounding Tinkie. Choć rodowód Harveya 
przysłonięty jest oparami alkoholu w głowie 
Elwooda Dowda i nowoczesnymi w formie wypo
wiedziami o pokonywaniu rzeczywistości, jest to 
w gruncie rzeczy rodowód stary i bardzo czci
godny. On to właśnie nadaje całej komedyjce 
świeżość i oryginalność.„ 

(fragment recenzji Grzegorza SINKI, zamieszczonej 
w „Nowej Kulturze" 3.12.1961 r). 
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Z bieżącego repertuaru: 

Kasper Stefanowicz 

TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ 

Handlowy Dom Dziecka 
w Łodzi 

ul. Piotrkowska 60/62 
tel. 211-48 

oraz sklepy satelickie dla 
wygody klientów rozmiesz
czone w różnych punktach 
miasta polecają: 

szeroki asortyment płaszczy dziewczęcych, dziecięcych 

i chłopięcych z laminatów i tkanin wełnianych wysoko 

i nisko % sukienek, ubrań. spodni oraz dziewiarstwa, 

pończosznictwa i artykułów sportowych . 

Dla najmłodszych H.D.D. poleca duży wybór zabawek. 

PRZERSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE 
ZMECHANIZOWANEGO SPRZĘTU DOMOWEGO 

poleca szeroki asortyment zme
chanizowanego sprzętu domo
wego: pralki, Jodówki , maszy
ny do szycia, odkurzacze fro
lerki, suszarki do włosów, ma
szynki do golenia , szczoteczki 
elektryczne do zębów oraz 
części zam ienne do wyżej wy
mienionych artykułów. 
Adresy sklepów w Łodzi: 
Pl. Wolnoś ci 2 
ul. Lutomierska 8 
ul. Piotrkowska 16 
ul. Piolrkow>l'. a 181 
ul. Armii Czerwonej 9/11 
ul.Gagarina bi. 105 
ul. Broniewskiego bi. 252a 
ul. Wojska Polskiego 146 

Adresy zakładów naprawczych w Łodzi: 
ul. Marynarska 42 - lodówki 
ul. Rzgowska 79 - moszyny do szycia 
ul. Główna 17 - sprzęt drobny i grzejny 
Al. Falitechniki 27 - pralnice, sprzęt gazowy 
ul. Bydgosko 25 - pralki oraz drobny sprtęt 
ul. Obr. Stalingradu 71 - pralki oraz sprzęt drobny 
ul. Zachodnia 22 - pralki oraz sprzęt drobny 
ul. Świerczewskiego 63 - prze1wojo i naprawia silniki elektr . 

. PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 
ODDZIAŁ DLA M. ŁODZI 

w Łodzi, Al. Kościuszki nr 57 

Ubezpiecza mieszkania od og11ia i kradzieży z włamaniem, 

szkód wodociagowych oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu 
prywatnym . 

Składka roczna wynosi tylko 12 zł od każdego tysiąca sumy 
ubezpieczenia. 

Informacje udzielają i zawierają umowy przedstawiciele PZU, 
których przybycie można zażądać talefonicznie. 

telefon 455-10 wewn. 40 



W REPERTUARZE 

TEATRU 7,15: 

MAURICE HENNEOUIN 

KŁAMCZUCHA 

KASPER STEFANOWICZ 

TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ 

W przygotowaniu: 
DEVAL - PIEKŁO IZABELLI 

. 
TEATR IM. ST. JARACZA: 

U w a g a: W związku z remontem budynku przy ul. Jaracza, 

przedstawienia Teatru Jaracza odbywać się będą od 7 lipca 

1966 r. w sali Teatru „Rozmaitości", ul. Moniuszki 4a. 

MURRAY SCHISGAL 

SIE KOCHAMY 

BERTOL T BRECHT 

KAUKASKIE KOŁO KREDOWE 

EDWARD ALBEE 

KTO SIĘ BOI VIRGINII WOOLF? 

HENRYK SIENKIEWICZ 

W PUSTYNI I W PUSZCZY 
(adept. J. Mazanek) 

MARIA KONOPNICKA 

BAJKA O KRASNOLUDKACH 
I SIEROTCE MARYSI 
(adept.: J. Mazanek, Z. Skowroński , St. Brucz) 

W przygotowaniu: 
ARTHUR MILLER 

CZAROWNICE Z SALEM 

ROLF HOCHHUTH 

NAMIESTNIK 
(adept. Kazimierz Dejmek) 

Adres teatru: 

lóD2, ul. Traugutta 1 

Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia na bilety 

zbiorowe w godz. od 8.00 do 16.00, tel. 315-33. 

Koso teatru czynna od godz. 1 O-tej do 13-tej i od 16-tej 

do 19, 15, tel. 272- 70. 

Cena 3.- zł 

Ze k/ody Typogroficzne zam. 562-Vl-66 r. - 6000 - E2/2893 


