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R
zeczywistość sceniczną widzę w jej dodatko
w ym w ymiarze, wybiegającym poza konfron
tację z rzeczywistością potoczną. [„.] 
Budow a dram atu na scenie polega na łączeniu 
z sobą odmiennych dyscyplin tw órczych i rea

lizu je się poprzez przenikanie w dramat literacki 
osobowości wszystk ich realizatorów (autor, reżyser, 
aktor, scenograf, kompozytor). 
Konstrukcję przedstawiania stanowią zdarzenia 
sceniczne wyimaginowane, sytuacje fikcyjne . „Gra
-zabawa" tu proponowana jest zaledwie prawdopo
dobna w realnym życiu . Rzecz dzieje się w czasie 
bliżej nie określonym, którego upływ staje się nie
istotny. Jest to montaż akcji, której ciąg faktów po
zornie sobie obcych jest zespolony w anegdotę zja 
wisk „sensacji" . Jego mechaniką jest obrazowanie 
i ruch zderzeń, obnażających współzależność Ludzi 
i rzeczy_. przedmiotów i treści. Gra przeciwieństw, 
ich spięcia w zderzeniach sytuacyjnych, stanowią 
warsztat a zarazem „harmonię" tych przedstawień. 
Zanika dek omcja na rzecz plastyki wyobrażeniowej 
komponowane j i reżyserowanej przedmiotam i ingeru
jącymi i uczestniczącymi w akcji . Tak pojęta sceno
grafia staje się materią teatralnego procesu. [ „.] 
Rzecz dzieje się w przestrzeniach opustoszalych lub 
pustych, typu otwartego, lub „plenerach" zamknię
tych, poszerzonych uniwersalistycznie wykraczają
cych poza ramy sceny pudełkowej, czę sto ogarnia-
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jących sobą widownię. Przeobrażenia obrazów -
rozumianych tu wraz z aktorem i przenośnym przed
miotem - następuje naocznie, w najm niej spodzie
wanych chwilach. Pozwala to na oddalenie lub zbli
żenie tego, co uczestnika owej gry treściowo lub 
formalnie może interesować. 

Oparte na odmiennym typie obserwacji działanie 
teatralne, zmierza do posze-rzenia wiedzy o przed
miocie - konkrecie plastycznym w teatralnej grze, 
co prowadzić ma do wywołania napięć emocjonal
nych - sprzężonych. Omija to metodę teatru eks
presjonistycznego i konwencje naturalistycznego, 
natomiast - poprzez penetrację życia prowadzi do 
uzmysłowienia faktów i ich transformacji. Pod tym 
względem jest to teatr formy, której przeobrażal
ność dopuszcza aranżację również przestrzeni do
wolnej. Może to być opuszczone lotnisko, garaż, hala 
fabryczna, plaża, lub inne pomieszczenie z możliwo
ścią adaptacji i przenoszenia akcji - gry. Przedmiot 
może stać się tutaj „dekoracją" - znakiem plastycz
nym dowolnej przestrzeni „pleneru''. Dziala na zasa
dzie ,psychogramu", sięga warstw znaczeniowych 
i nie wymaga wytłumaczenia dosłownego. Sposobem 
zastosowania może wymykać się średnim kryteriom 
racjonalnym i tak pojętej funkcjonalno .§ci . [.„] 
Obiektywną prawdę przedmiotu stanowi jego zasto
sowanie i urzeczywistnienie w działaniu z aktorem 
a nie jego nazwa. Tak umeblowana przestrzeń za
gęszcza się, to pustoszeje w jawnych zmianach 
i czynnościach aktora; winna ogarniać też widza, 
stawiając go w sytuacji zbliżonej lub analogiczne j 
z sytuacją aktora. Fetyszyzacja przedmiotów kończy 
się często w finale przedstawień w yzwoleniem się 
aktora od zależności - przeszkód. Spójnia elemen
tów pozo1·nie sobie obcych, ingerujących w ruch 
teatralnych zdarzeń przeciwstawnych zmierza do 
w ytworzenia aury zak lócefi, zmierza do integracji 
struktur złożonych, w lc tórych słowo żyje naturalną 
wartością , a tekst nie podlega de form acji, ale ca
lo.friow ej jedności obrazowania. W ypalone horyzonty 
z otw orami, opadające kurtyny-zasłony, darte płó
tno, pu ste opakowania, gęsta farba, pakuły - awan
sują do środków w yrazu. W st rukturze następuje 
odpsychologizowanie gry aktora, rozbicie roli „m o- · 
nolitu" na rzecz gry k om ponowanej, ułatwiającej 
kreowanie postaci, nie zawężonej wyłącznie do zadań 
interpretac ji t ek stu . 

„Magia" przedmiotów martwych, zużyt'l!ch: taczki, 
żelazne rury do piecyków, stare manekiny, opako
w ania - pudla, szuflady, wanny, swoim zastosowa
niem zaskakując widza winny dzialać inspirująco na 
jego wyobraźnię, nie tłumacząc się dosłownie, zosta
wiają mu miejsce na indywidu~lny „~om~sł''.. Scen,!! 
zgiełku zderzają się tu z pogłębioną .ciszą, smie~zn~sc 
z tragizmem, obojętność z fascynac1ą. Zd~rzenia się
gają rejonów nieznanych, czasem z~ledwie ~rzeczu
w alnych, pojawiają się w proporc1ach o~m1e1!'nych 
niż te które im przypisujemy na podstawie wiedzy. 
Znajd~ją się na dwóch zespolonych i przer:-ikających 
się planach: rzeczywistości i zjawis~o;voś?i. Wyd~rte 
z obszarów nieświadomości ujawniaJą się błyskiem 
spięć, eksplozjami wydarzeń i ich sprzężeń, manife
stują pulsację życia. 

„Odra", marzec 1968 
Fragmenty artykułu. 
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CZERWONYCH RÓŻ 

O DRAMA TURGll SEANA O' CASEY A 

Gdy Sean O'Casey kończył w 1960 r. 80 lat, 
prasa anglosasl a, składając solenizantowi dość 
konwenc jonalne wyrazy hołdu, dotknęła jednak 
z lekka drażliwej kwestii, brzmiącej mniej wię
cej tak: Jak to si ę dziej e, że pisarz tej miary 
(wedle niektórych największy żyjący dramaturg) , 
będący w pełni sił twórczych, ogłaszający wciąż 
nowe sztuki, pod pewnymi względami nie ustę
puj ące dawniejszym, jest tak zaniedbywany 
p rzez teatr . Owszem, nowe u twory wychodzą 
drukiem, radio brytyjskie nadało retrospek
tyw ny przegiąd sztuk O'Caseya, w Amer yce je
den z wczesnych jego dramatów przerabia się 
na m usical. Ale poza tym cóż? Prapremiery 
nowych sztuk dają zazwyczaj na głuchej pro
wincji angielskiej i amerykańsk iej amatorzy, 
k tórzy również wierni są wczesnym - dziś już 
klasycznym - jego dramatom. Teatr zawodowy 
niemal go ignoruje. W Londy nie i innych wiel
kich ośrodkach teatralnych najwyżej r az na 
kilka la t realizuje się inscenizację O'Caseya . 
W tej sytuacji pytanie d 1 a c z ego? - po
wtórzone w r. 1964 po śmierci pisarza - na
rzuca się szczególnie ostro, a le odpowi edź na nie 
jest n iełatwa i nic dziwnego, że autorzy roczni
cowych artykułów nie kwapili się z nią . 

W określeniu przyczyn niepopularnośc i O'Ca
seya na leży przede wszystkim uniknąć uprosz
czeń. Czy jest on bojkotowany z powodu swych 
poglądów poli tycznych? O'Casey nigdy nie czy
nił tajemnicy ze swych kom unistycznych prze
kona11, ale nie przeszkodziły m u one w odnosze
niu wielk ich sukcesów w Anglii. J ego - wysoce 
indywidualnego - kom unizmu nie t rak towano 
tu zresztą zbyt poważnie. WszaK: nie był działa 
czem rewolucyj nym zagrażającym ustrojowi, ale 
„tylko" pisarzem, a epatowanie angielskich klas 
„posiadających" i „rządzących" przez irlandz-

kich dramaturgów miało j uż swoją - można by 
rzec - uświęconą tradycję w chwili, gdy O'Ca
sey rozpoczynał teatralną karierę. W sensie oby
cza jowym czynił to już Oscar Wilde, w sensie 
społeczno-politycznym Bernard Shaw. A dodać 
trzeba, że w przeciwieństwie do n ich , O'Casey 
jedynie m arginesowo piętnował stosunki an 
gielskie. Ostrze jego szt uk było wymierzone 
głównie pr zed w wadom własnego narodu i sto
sunkom panującym w kraju, który - mimo 
długole tniego dobrowol nego wygnania - wciąż 
uważał za swój. 
Otóż właś nie. W tym chyba należy upatrywać 

pr zyczyn pozornie niezrozumiałe~ n.iepopu~ar
nośc i O'Caseya . P anu je przekonanie, ze pomimo 
doraźnych wycieczek w inne dziedziny, pozostał 
on fa natycznie związany z Irland ią i jej p roble
mam i, a wieloletni brak bezpośredniego kon
tak tu sprawia ł, że do pew nego stopnia walczył 
z marami przeszłośc i, że sztuki jego stawały 
się trak tatami mającymi mniej wspólnego z ży
ciem , z dzisiejszą rzeczywistością jego kraju, niż 
wydawało się ich autorowi. W Anglii również 
zmienia ją się zainteresowania, dawne problemy 
w ypierane są przez nowe, wprowadzane na an
gielskie sceny przez liczny zastęp młodych dra
ma turgów. Stare irlandzkie historie, odtwarzane 
z uporem przez samotnika z Devonu, wydają się 
mało atrakcyjne . Najłatwiejszym wyjściem jest 
więc uznać O'Caseya za wielkość his toryczną, 
za kl asyka , k tóry przeżył swój czas; cenić go 
za twórczość spr zed lat kilkudziesięciu , a igno
rować to, co miał ostatnio do powiedzenia . 

Nic jednak bardziej błędnego niż tego r odza ju 
powierzchowne sądy. O'Casey pisze o Irlandii, 
a le jego I rla ndia jest kanwą, na k tórej snu je 
rozważania dotyczące odwiecznych, a zawsze 
akt ualnych problem ów związanych z losem czło 
wieka. Walczy z tyranią ziemskich i duchow 
nych władców, ukazuje złu dę fałszywych idea 
łów, przekleństwo woj ny, pisze o potrze~ ie wol
ności i radości. J est więc pisarzem uniwersal 
nym, na wskroś humanistycznym . Mylą się \yięc 
ci ludzie angielskiego teatru, którzy gotowi są 
sięgać do odległych okresów historii w poszuki
waniu parabol współczesności , a ślepi są na 
posłan ie O'Caseya, zawarte w sztukach osnutych 
na tle niedawnej przeszłości irlandzkiej . P oeta 
i dramaturg angielsk i Louis Mac Neice pisał 
przed kilkoma laty potępiaj ąc teatry dublińskie 
i londyńskie za zaniedbywanie O'Caseya : 

z pewnością jest on czasem szorstki, bywa też 
sentymen taLny. Jest to ryzyko, które musi przy 
jqć na siebie każdy pisarz, jeśLi - jak O'Casey -
jest Ludzki od stóp do glów . Potrzeba nam Ludz
kości we współczesnym teatrze. 

Na szczęście awangardowe sceny l ondyńskie 
zdają sobie z tego sprawę . Teatr „Royal Court" 
wystawił w r . 1959 - znaną dziś już ta lde 



w P olsce sztukę - „Kukuryku" (Cock-a-Doodle 
J?andy), a dwa lata p~ź~iej, w lipcu 1961, odbyła 
się w teatrze „Merma1d" premiera Stosu bi
skupa" (The Bishop's Bonfire). Ró~nież i w 
r._ 1.963 wys tawiono w „Mermaid" kilka wcześ
meJszy~h sztuk O'Caseya, a w r. 1966 sztuka 
„Juno 1 paw" weszła do repertuaru Teatru Na
rodowego. J.ed~akże szereg utworów pisarza nie 
doczekało się Jeszcze wystawienia w. Londynie. 

~orzenie . t:-vó:czo~~i . O'Caseya tkwią głęboko 
w. irlandzkie] h1stor11 1 w irlandzkim dramacie 
Pierwszą zdefiniować łatwo. Dzieje Irlandii to ___: 
abstrahują~ . od zamierzchłych celtyckich le
ge.1;d - dz1e.Je walk. wolnościowych przeciw An
gin, ale. takze ruch?w społecznych dublińskiego 
prole!az:iatu, kor;iphkowane przemożną rolą du
chowiens.twa, r?wnie patriotycznego, jak cia
snego. Pisarza 1rla_ndzkiego sprawy te niejako 
\yarunkowały. A Jak przedstawia się sprawa 
literatury irlandzkiej, zwłaszcza dramatu? Lite
raturę pozbawioną języka musiała, rzecz jasna 
cechow~ć d~oistość. Niektórzy pisarze Irland~ 
czykam1 byli tylko z pochodzenia; wyobcowani 
od si;>raw sweg-o społeczeństwa, należą właściwie 
~fo hteratu.ry angielskiej, wnosząc jednak nie
Jednok:otme do niej cechy wypływające z ir
la.ndzk1e.go temperamentu i mentalności. Tak 
\'-'.1ęc Oliver Goldsmi!h, Richard Brinsley She
nda_n c~?' Oscar Wilde - wielkie nazwiska 
w h1st?r11 dr~matu angielskiego - nie mają nie
mal me wspolnego z dramatem irlandzkim. 

Narodzin tego ostatniego szukać należy w Ru
ch1;1 Irlandzkim. zapoczątkowanym pod koniec 
u~1egł~go stulecia przez literatów świadomie na
w1ązuJących ~o elementów narodowych i fol
~lo:u celtyckiego. W r. 1893 grupa uczonych 
1 pisarzy założyła tzw. Ligę Celtycką . w tym sa
mym roku odbyła się premiera sztuki George'a 
~'Ioore'a „Strajk w Arlingford" (Strike in Ar
lmgford). W następnym roku w Londynie miała 
swą pr.emierę pierwsza sztuka Shawa wraz 
z „KraJem p~agnień serdecznych" (The Land 
of Heart's Des1re) poety irlandzkiego przyszłego 
laur.e~ta. Nobla, Williama Butlera 'Yeatsa. To 
~łasciw1e był początek .dramatu irlandzkiego, 
choć Shaw.~ podkr~ślaJąc swoją irlandzkość 
;vobec Anghkow - me przejawiał zbytnich za
interesowań „spra\".ą irla!'ldzką" i jako pisarz 
do Ruchu Irlandzkiego me należał. w r. 1898 
Yea~s, wraz z popularną autorką dramatyczną 
panią Augustą Gregory, założył teatr pod cha
rakterystyc~ną. nazwą The Irish Literary The
atre. Z b1eg1em czasu przekształcił się on 
:V Abbey Theatre, który miał szybko zasłynąć 
~ako ośr?dek awangardy i narodowego dramatu 
1rlandz~1ego. Założyciele Teatru Irlandzkiego 
pragnęli ~eatru o charakterze literackim, prze
sz~dł on Jednak szybko w ręce realistów (Yeats 
usiłował, co prawda, w swoich pierwszych sztu-
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kach oprzeć się na folklo rze i pisać „językiem 
ludu", ale wkrótce przekonał się, że to nie jego 
domena. Lepiej udawało się to pani Gregory). 
Miejsce wystudiowanych, erudycyjnych, często 
nawiązujących do historii i mitologii utworów 
dramatycznych Moore'a czy Yeatsa, zajęły dzie
ła pisarzy czerpiących swoje wątki przeważnie 
bezpośrednio z życia, niejednokrotnie „nieokrze
sane" pod względem formy, a przecież bardziej 
autentyczne. Największy jednak paradoks tkwi 
w tym, że sztuki „realistów", acz pisane prozą, 
obfitują w poezję co najmniej w tym samym 
stopniu, co pisane włerszem sztuki „literatów". 
Jest to oczywiście inna poezja, opierająca się na 
naturalnych kadencjach gwary. 

Najważniejszym z tych pisarzy, we wcześniej
szej fazie teatru irlandzkiego, był John Milling
ton Synge, którego zresztą właśnie Yeats namó
wił do studiowania folkloru wieśniaków i ry
baków zachodnioirlandzkich. Synge pisał sztuki 
na wpół fantastyczne o trampach, żebrakach, 
rybakach i chłopach. Jest w jakimś sensie pre
kursorem Brechta, a zarazem Becketta. Ostra 
satyra społeczno-narodowa i religijna, zawarta 
w jego sztukach, nieraz przysparzała mu kło
potu. Na premierze „Bohatera naszego świata" 
(The Playboy of the Western World) wybuchły 
rozruchy i dopiero po dobrym przyjęciu tej sztu
ki w Anglii i Ameryce można ją było grać 
w Dublinie w spokoju. Inna jego sztuka, „Kry
nica świętych" (The Well of the Saints), uznana 
została za satyrę na religię - i - podobnie jak 
poprzednia - na Irlandię. 

Po Synge'u przyszedł zastęp rodzimych pisa
rzy, skupiających się głównie przy teatrze „Ab
bey"; byli to: lord Dunsany, St. John Ervine, 
Seumas O'Kelly, Brinsley McNamara, T. C. Mur
ray, a przede wszystkim Lennox Robinson, któ
rego pierwsza sztuka ukazała się w r. 1908. Pi
sarza tego uważam za ważnego, bowiem w swoich 
sztukach - pod charakterystycznymi tytułami -
„Patrioci" (Patriots, 1912), „Marzyciele" (The 
Dreamers, 1916) „Utracony przywódca" (The 
Lost Leader, 1918) - rozbijał mit patriotycznego 
romantyzmu. Tak więc prekursorami dwóch 
charakterystycznych motywów twórczości O'Ca
seya byli Synge i Robinson. Od pierwszego 
z nich przejął niejako antyklerykalizm; od dru
giego - niechęć do patriotycznych mitów. Rów
nież w „dramatyzowaniu" slumsów dublińskich 
O'Casey miał swych poprzedników. Już na sze
reg lat przed nim wykorzystali ten materiał: 
A. P. Wilson w sztuce „Kałuża" (The Slough); 
występujący pod pseudonimem „Alpha and 
Omega" autor społecznej satyry zatytułowanej 
„Uwiąd" (Blight), wreszcie Daniel Corkery 
w sztuce „Przywódca robotniczy" (The Labour 
Leader), zajmującej się proletariatem w mieście 
Cork. 





Jako kilkunastoletni chłopiec O'Casey brał 
udział w przedstawieniach amatorskich, grają c 
w sztukach Szekspira i Boucicaulta. Obaj ci 
pisarze mieli później wywrzeć bardzo silny 
wpływ na jego własną twórczość. Z Szekspirem 
łączy go charakterystyczna skłonność do miesza
nia elementów komizmu i tragizmu, bogactwo 
psychologiczne pierwszych sztuk, wreszcie roz
mach i brak inhibicji w zakresie formy (w isto
cie nie brak było i takich twierdzeń, że ze 
wszystkich dramaturgów XX wieku O'Casey 
jest na jbardziej skrojony na miarę Szekspira). 
Stylistycznie i kompozycyjnie wiele zawdzięcza 
Boucicaultowi. Dion Boucicault (1822-90), naj
popularniejszy dramaturg irlandzki w XIX wie
ku, zdobył ogromne powodzenie w Anglii 
i Ameryce swoimi, obfitującymi w teatralne 
efekty, romantycznymi melodramatami. Czerpał 
obficie z irlandzkiego folkloru, a takie jego 
sztuki, jak „Jasnowłosa" (The Colleen Bawn), 
„Wędrowiec" (The Shaughraun), „Całus i pio
senka" (Arrach- na Pogue), były dla świata 
kwintesencją irlandzkości aż do chwili, gdy za
stąpiła je inna, mniej romantyczna wizja Irlan
dii, stworzona przez Synge'a i O'Caseya. 

Powyższe szczegóły przytoczyłem dla wykaza
nia , że twórczość O'Caseya wyrosła (pomijając 
Szekspira) z tradycji już istniejących w drama
cie irlandzkim. Miał on jednak do powiedzenia 
wiele rzeczy nowych i debiutując w r. 1923, 
szybko zaćmił wymienionych uprzednio pisarzy 
socjalizujących. Sztuki jego poprzedników po
dobne do ówczesnych popularnych sztuk a~giel
skich (żeby wspomnieć choćby „Spór" Gals
worthy'ego), były śmiertelnie poważnymi dra
matami społecznymi. O'Casey wniósł novum for
malne w postaci mieszania elementów komedio
wych z poważnymi, a zarazem nowe, istotne 
treści, opisując i komentując wydarzenia zwią
zane z niedawnym powstaniem, wojną i wciąż 
jeszcze trwającym okresem terroru. Oczywiście 
nie zaćmił Synge'a , przedwcześnie zmarłego 
w r . 191 O klasyka irlandzkiego dramatu , ale sta
nowił niejako jego uzupełnienie. Synge odzwier
ciedlił w swych sztukach folklor wiejskiej Ir
landii; O'Casey podchwycił i przekazał jak nikt 
inny język mieszkańców Dublina (rzecz cieka
wa, że Synge zamierzał przed śmiercią napi
sać sztukę o slumsach dublińskich; O'Casey stał 
się niejako jego naturalnym następcą). W trud
nej, burzliwej epoce walk o niepodległość i woj
ny domowej pouczał i krytykował żywych, opła
kiwał umarłych, stał się oczekiwanym poetą 

i dramaturgiem swego narodu. Jak do tego 
doszło? 

John O'Casey urodził się w Dublinie. w ubo
giej robotniczej rodzinie protestanckiej. Był wła
ściwie samoukiem; bardzo dużo czy tał. W nocie 

do programu jednej z londyńskich inscenizacji 
tak napisał o sobie: 

„Bylem najmłodszym w rodzinie składającej 
się z trzynaściorga dzieci, z których ośmioro 
zmarło, bowiem w owym czasie śmiertelność 
w Dublinie była tak wysoka, jak w dotkniętych 
zarazą miejscach w Azji. Ojciec mój zmarł, gdy 
mialem sześć lat, a. bieda stała się moim nie
odłącznym towarzyszem, powodując chroniczną 
chorobę oczu, której skutki pozostały po dziś 
d <>ień. Z tego powodu nie moglem pójść do szko
ły. W późniejszym okres·ie, gdy miałem lat 
piętnaście lub więcej, przysiedziałem fałdów, 
a by nauczyć się podstaw języka angielskiego, 
geografii, arytmetyki i wiedzy ogólnej. Stałem 
się „wiecznym studentem" i ciągle nim jestem ... 
Od wczesnej młodości interesowałem się tea
trem, czytałem wiele sztuk sprzedawanych po 
pensie, a w czasie moich związków z Ligą Cel
tycką bylem sekretarzem amatorskiego zespołu 
teatralnego i grałem w kilku sztukach, będąc 
zresztą stale przekonany, że nigdy nie będzie 
ze mnie aktor. Postanowiłem więc, niezupełnie 
świadomie zresztą, zostać dramaturgiem." 

O'Casey nauczył się gaelickiego języka, witą
pił do Ligi Celtyckiej, przybrał celtycką formę 
swego imienia - Sean. Przez pewien czas nawet 
uczył gaelickiego w dzielnicy robotniczej. Wstą
pił do Irlandzkiej Armii Obywatelskiej (Irish 
Citizen Army) i został w r. 1914 jej sekretarzem 
należąc także do innych organizacji nacjonali~ 
stycznych. W r. 1918 opublikował pierwsze pra
ce - wiersze satyryczne i polityczną broszurę, 
potem historię ICA. W tym okresie zaczął pisać 
sztuki. 

Pierwsza - „Szron na kwiecie" (The Frost 
in the Flower), będąca satyrą na klub do któ
rego należał, i druga - „Dożynki" (Th~ Harvest 
Festival), traktująca o konfliktach robotników 
z klerem - zostały odrzucone przez teatr choć 
autorowi nie szczędzono słów zachęty. T~zecią 
sztukę - „Karmazyn i trójkolorowy sztandar" 
(The Crimson and the Tri-Colour) o udziale ro
botników i walkach wyzwoleńczych - niemal 
przyjęto, bo poparła ją lady Gregory, ale sprze
ciwił się Yeats. Dyrektorzy Abbey" wiedzieli 
już, że nieokrzesany robotnik posiada talent. 
Ich szczegółowe krytyki pomogły mu do udo
skonalenia konstrukcji utworów. W r. 1923 po
słał do „Abbey" czwart~ sztukę, która została 
od razu przyjęta. Był to Cień bohatera" (The 
Shadow of a Gunman) . O'Casey rzucił wówczas 
pracę robotnika i w wieku 44 lat został zawo
dowym pisarzem. W tym samym roku w Ab
bey" wystawiono jego komedio-fantazję w "jed
nym akcie „Cathleen nasłuchuje" (Cathleen 
Listens-in), w następnym także jednoaktówkę -
farsę „Wychodne niani" (Nannie's Night Out) . 
Sztuk tych nie włączył do zbiorowego wydania 



i nie one przyczyniły się do ustalenia jego rangi 
jako dramatu rga, lecz dwie następne pełno
spektaklowe sztuki - „Juno i paw" (J uno and 
the Paycock), w ystawiona w r. 1924, oraz „Pług 
i gwiazdy" (The P lóugh and the S tar s) , której 
premiera odbyła się w r . 1926. 

O'Casey stał się niewątpliwie najpopularniej 
szym dramturgiem „Abbey" w latach dw udzie 
stych, a sława jego szybko przekroczyła granice 
Irlandii. W Anglii i w Ameryce prędko zorien
towano się , że przybył wysoce oryginalny dra 
m aturg, obok S ynge'a i Shawa najwybitniejszy 
z I rlandczyków. Jednakże w r odzinnym kraju 
sukces O 'Caseya n ie był sukcesem łatwym . 
Owszem , do „ bbey" napływały tłumy p ublicz
ności różniącej s i ę od te j, jaka zapełniała teatr 
w ubiegłych l a tach . Przychodziła już nie ty1ko 
nacjonal istyczna inteligencja, ale publiczność 
masowa lud dublińsk i k tór y p o dziesięciu la 
tach w ; lk z Anglikami i wo jny domowej miał 
dość terroru , zam ach ów, egzekuc ji , prześlado 
wania niewi nnych i niezaangażowanych . sztu
ki O'Caseya byna jmniej nie glo ryfikowały spra
w y nacjonalistycznej . J ego rewolucj oniści nie są 
„r obieni na bohater ów ". 

Obr az Dublina, jaki przedstawia, n ie jest w ca
le pochlebny . W jego szt ukach dzielne .są t ylko 
kobie ty które cierpieć muszą za fa ntazJe napu
szonych fra zesam i, a w gru ncie r zeczy tchórzli 
w ych i głupich mężów , synów, braci , kochan 
k ów . O'Casey ob jawia się jako pacyfi · ta, pełen 
odrazy do nieludzkich m etod r ewolucyjnych 
i star om odnej frazeologii patriotycznej . Jeśli 
jednak utrafi ł w nastroje ogółu , to naraził się 
śm iertel ni e nacjonalistycznym „patriotom", pa
noszącym się wówczas przy pomocy terr oru . 
P ierwsze dw ie sztuki z dublińskiego cyklu re 
wolucyjnego wyszły na ogół obronną ręką (choć 
na „J uno i pawia" narzekano w :publinie, bo 
w zbyt śmiały sposób przedstawiała problemy 
religii i seksu, a w Corku odmówiono nawet 
wystawienia sztuki) . 

J ednak dopiero „Pług i gwiazdy" rozpętał 
pr awdziwe piekło. O'Casey naruszył tu bowiem 
wszyst l ie irlandzkie tabu, mianowicie religię, 
seks i patriotyzm . A więc zarzucano sztuce bluź
nierstwo i n ieprzyzwoitość , wywołano rozruchy 
w teatrze (co zresztą nie było pierwszyzną , bo 
podobnie zareagowano już w r . 1899 na sztukę 
Yeatsa „The Countess Cathleen", a w r . 1907 -
jak wspomniałem - na „Bohatera naszego świa 
ta " S ynge'a). Szowiniśc i ir landzcy nie mogli 
znieść realis tycznego potraktowania problemów 
I r land ii, którą idealizowali jako nieskazitelną 
dziewoję . X IX-wieczny poeta r omantyczny J a 
mes Mangan pisał: „J est młoda i piękna i bę
dzie u koronowana na królową" . Zaś O'Casey już 
w „Cieniu boha tera" nazwał sprawę po imien iu: 

-

„ 

• 

„Już nawet ust otworzyć nie można, bo 
K athLeen ni HouLihan (sym bol l'Tlandii, przyp. 
B . T.) bardzo się dziś różni od kobiety, która 
kiedyś gm!a na harf ie i śpiewa!a: „P!acz, płacz, 
tw a godzi na minęła" . Teraz wściek!a diablica się 
z nie j zrobiła i wystarczy krzywo na nią spoj
rzeć, by cię zamalowała pięścią w oko". 

A w „Pługu i gwiazdach", zamiast gloryfiko
wać bohaterów rewolucj i, O'Casey wystąpił 
w obronie kobiet i dzieci będących jej ofiarami. 
Ośmielił się ukazać dziewczę irlandzkie jako 
prostytutkę, a „świętą" flagę republikańską 
uplasował w knajpie. Rozruchy, jakie nastąpiły, 
zapoczątkowały wyobcowanie O'Caseya, zwła
szcza że nie tylko gawiedź, ale część inteligencji 
i krytyków przyłączyła się do opinii potępiają
cej sztukę. W czasopismach toczyły się polemiki 
przez szereg t ygodni. O'Casey nie czuł też 
wspólnoty ze środowiskiem literackim zgrupo
wanym wokół „Abbey", pomimo przyjaźni z la
dy Gregory i uprzejmych stosunków z Yeatsem. 
Stopniowo czuł się coraz bardziej osamotniony 
w swej ojczyżnie. Klerykalna Irlandia tych dni 
nie była republiką robotniczą , o którą walczyli 
przywdócy lewicowi z lat jego młodości - Lar
kin i Connolly. 

W marcu 1926 - w sześć tygodni po rozru
chach z okazji „Pługa i gwiazd" - przyszła wia
d omość z Anglii o nadaniu O'Caseyowi nagrody 
Hawthorndena, przyznaw ane j za na jlepsze dzieło 
„nowego" pisarza, ogłoszone w rok u poprzed
nim. Zaproszony do Londynu na wręczenie na
grody, dozna ł tam dobrego przyjęc ia i zdecy 
dował się zamieszkać w A nglii na s tałe , osie 
dlając s ię najpierw w L ondynie. Stosunki z I r 
land ią rozluźniły s i ę jeszcze bar dzie j , gdy 
w r. 1928 Yeats odrzucił nową sztukę O'Caseya 
o tematyce związanej z wojną światową, „Sre
brny puchar" (The Sliver Tass i ), ponieważ n ie 
odpowiadała jego teor ii dramatu. Wyrządzona 
została tym krzywda zarówno O'Caseyow i, jak 
i teatrowi „Abbey", z któr ym współpraca pi
sarza uległa zer waniu (co pr aw da, siedem la t po 
inscenizacj i londyńskiej z r. 1929 „Sr ebrny p u
char" został wystaw iony w „Abbey", ale k r y 
tyka .irlandzka, zwłaszcza katolicka, przyjęła go 
źle) . 

Pierwsze lata O'Caseya w Anglii nie były ła 
twe. Był irlandczykiem odciętym od swego kra 
ju, n ie miał j uż teatr u, na k tóry mógłby liczyć , 
a musiał utrzyma ć rodzinę, którą właśnie zało
żył. W tym czasie napisał pierwszą sztukę o te
matyce n ieirla ndzkiej : „W obrębie bram" (Wi
t h in the Gates, 1933). której akcja rozgryw a się 
w l ondyńsk im H yde Park u. I tym razem nie 
miał szczęścia. Większość krytyków op ow ie
dzia ła się~przeciw sztuce, którą zdjęto z afi sza 
p o 28 p rzed tawieniach. Przy te j okazji O'Casey 



musiał stoczyć zaciętą batalię z najbardziej 
wpływowym z krytyków londyńskich, recen
zentem „Sunday Times'', Jamesem Agate'em . 
Przeciwny wszelkim odstępstwom od realistycz
nego teatru, Agate odrzucał Pirandella czy 
O'Neilla. Chwalił poprzednie sztuki O'Caseya, 
ale „W obrębie bram" nazwał „pretensjonalnym 
śmieciem", choć tytuł ten bardziej należał się 
wychwalanemu przez niego pod niebiosy bzdur
nemu widowisku Noela Cowarda pt. „Kawal
kada" (Cavalcade). W jednym z artykułów 
Agate domagał się wykurzenia gniazda os, jakie 
zadomowiły się w londyńskim teatrze. O'Casey 
odpowiedział książką „Fruwająca osa" (The 
Flying Wasp, 1937). W szeregu esejów w niej 
zawartych atakował naturalizm teatru londyń
skiego i bronił swych prób poprowadzenia teatru 
w innym kierunku. Tak określił współczesnych 
krytyków: 

„Ci ewangeliści dobrego smaku, którzy oba
wiają się, by dramat nie mial w sobie tchnienia 
i traktują sztv,kę mającą w sobie dźwięk fle
tów jak żebraka„. zawsze rykiem lub szeptem 
domagają się now·ych rzeczy w teatrze, a gdy 
je dostają, to nawet nie 1isilują ich zrozumieć." 

Nieco wcześniej wydał też książkę „Owoce 
zrzucone przez wiatr" (The Windfalls, 1934), 
w której zawarł cztery nowele, dwie jednoak
tówki i zbiór wczesnych wierszy. Te ostatnie 
nacechowane są dość naiwnym romantyzmem 
i na ogół świadczą o tym, że jest on bardziej 
poetą w dramacie niż w mowie wiązanej. 
Zniechęcony do Londynu, O'Casey przeniósł 

się do hrabstwa Devon w południowo-zachod
nie j Anglii, gdzie mieszkał aż do śmierci. Tam 
też powstały wszystkie późniejsze jego utwory, 
jak również autobiogr afia w sześciu pokaźnych 
tomach, s tanowiąca obfite źródło wiedzy o nim 
samym i o Irland ii z czasów jego młodości. 

W r. 1957 p~ybył nowy tom esej ów teatral
nych pt . „Zielona wrona" (The Green Cr ow), cie
kawszy - i j eśli tak można powiedzieć - doj
r zalszy od popr zedn iego, bo pozbawiony nad 
miernego zacietrzewienia polem icznego. O'Casey 
złagod ził w nim opin ię o krytykach, przyznając 
im równą rolę z drama turgami w trudnym za 
daniu podtrzymywania teat ru . „Jeśli są dobrzy 
w swej specjalności, obaj przetrwają i będą na 
siebie wza jemnie twórczo o ddziaływali" . Mło
demu kry tykowi każe być „świadomym ludu , ale 
nie liczyć się z Kościołem i Państwem, a odrzu
ciwszy subtelności,- mające swe żródlo w stra- · 
chii, mówić otwarcie, co myśli i czuje na tem1it 
tego, co widzi" . 

Przede wszystkim jednak O'Casey kontynuo 
wał działa lność dramatopisarską. W czasie woj
ny, w obliczu zagrożen ia świa ta przez faszyzm, 
napisał sztukę·-moralitet pt. „Gwiazda staje 

• 

„ 



się czerwona" (The Star Turns Red) . Wystawio
no ją w r. 1940 w lewicow ym teatrze „Unity" 
w Londynie. W intencjach jak na jlepsza, dra 
matur gicznie niezbyt udana, została określona 
jako arcydzieło przez ... Agate'a. Następna sztu
k a, „Liście dębowe i lawenda" (Oak Leaves and 
Lavender, 1946), również symboliczna, osnuta 
na tle drugiej wojny światowej, też nie należy 
do najbardziej udanych. Na ten sam okres jed
nak przypada jedna z najlepszych szt uk O'Ca 
seya - „Czerwone róże dla mnie" (Red Roses 
For Me, 1942), w której p isarz powraca do ir
landzkiej tematyki r ewolucy jnej. Wreszcie w la
ta ch powojennych powstała (z jednym wyjąt
kiem) grupa komedio-fantazji o współczesnej 
tematyce irlandzkiej, obejmująca „Purpurowy 
pył" (Purple Dust, 1940), „Kukuryku", „S t os b i 
skupa" oraz „Bębny ojca Neda" i kilka jedno
aktówek. W roku 1961 zostały ogłoszone w jed
nym tomie trzy ostat nie sztuki O'Caseya - „Za 
zielonymi zasłonami" (Behind the Green Cur
tains), „Postać w nocy" (Figuro in the Night ) 
i „Księżyc świeci nad Kylenamoe" (The Moon 
Shines on Kylenamoe). 

Myliłby się ktoś, kto by uważał, że w osta 
tnich latach kłopoty i zatarg O'Caseya z r odzin
nym krajem uległy osłabieniu. „St os biskupa" 
miał co praw da prapremierę w r. 1955 w t ea trze 
„Gaiety" w Dublinie, w reżyserii Tyr one 'a 
Guthrie-go , ale sztuka zosta ła przyjęta przez 
mie jscow ych krytyków z oburzeniem (jedynie 
krytycy londyńscy, którzy jak jeden mąż udali 
się do Du blina na premierę, stanęli w je j obro
nie) . Kom edia „Bębny ojca Neda" miała być 
grana w r . 1958 na Międzyna rodowym F estiwalu 
Teatra lnym w Dublinie . Program tego f stiwalu 
był zresztą bardzo ambitny. Oprócz sztuk i O'Ca
seya m iano również pokazać adaptacj ę sceniczną 
„Ulissesa" Joyce'a oraz trzy sztuki mimiczne 
i „Którzy upadają " Becketta . Jednakże arcy
biskup Dublina wyraził dezaprobatę w obec sztu 
ki O'Caseya i J oyce'a, odmawiając odprawienia 
mszy, co zwykle czynił na ohvarcie festiwalu . 
Zapoczątkowało to kontrowersję i kampanię, 
mającą na .i::elu sterroryzowanie organizatorów 
fest iwalu . W rezultacie festiwal w owym roku 
w ogóle się nie odbył wobec faktu, że również 
Beckett wycofał swoje sztuki na znak protestu 
przeciw decyzj i organizatorów n iewystawiania 
O 'Caseya i Joyce'a . W czasie, gdy decydowały 
s ię losy festiwalu i gdy atakowano szt uk i o ·ca
seya i J oyce'a jako niemoralne, w sądzie toczył 
się jeszcze proces przeciw reżyserowi sztuki 
Tennessee'ego Williamsa „The R ose Tattoo", 
wystawionej na fest iwalu w roku poprzednim, 
której zarzucano, że była utworem nieprzyzwoi
tym i niemor alnym ( reżyser w końcu został 
uniewinniony, a le nie przyznano mu zwrotu 
kosztów i staną ł on przed widmem ogrom nych 

długów i bankructwa). W wyniku skandalu 
festiwalowego O'Casey postanowił zakazać wy
stawiania wszystkich swoich sztuk w Irlandii 
zarówno na scenje, jak i w r adio, a w ślad za 
nim taką samą decyzję podjął Beckett. Dopiero 
w ostatnim r olrn przed śmierc ią O'Casey pogo
dził się z teatrem irlandzkim i jego wczesne 
arcydzieła wróciły na scenę „Abbey". [ ... ] 

Fragmenty z . ,Nowego T eatru Elżbietańskiego" 
Bol&sława Taborskiego, Wyd . Lit., Kraków, 
1967 r. , s. 55-67 . 
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