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I 

Rysował W. Lange 

Mark Twain 

Piloci statków, płynących po wielkiej pół
nocnoamerykańskiej rzece Missisipi okrzy
kiwali się hasłem: „Mark twain! -
znacz dwa sążnie głębokości". To zawoła
nie - nie pierwszy zresztą - wziął na 
pseudonim literacki - autor „Przygód 
Tomka Sawyera", najwybitniejszy saty
ryk amerykański, Samuel Langhorne Cle
mens, twórca, którego postać poważni 
krytycy literaccy umieścili obok takich 
luminarzy literatury światowej jak Go
gol, Dickens, Rabelais i Cervantes. W jego 
bowiem twórczości - podobnie jak 
w twórczości wymienionych, pod nawierz
chnią żartu, wesołkowania kryje się głę
bokie i mocne poczucie życiowego tra
gizmu; głębsze i silniejsze, niżeli u nie
jednego „poważnego" pisarza. Zadumą 
nad człowiekiem i światem w pierwszym 
rzędzie a nie walorami komizmu i dow
cipu góruje nad nieprzejrzanym zastępem 
humorystów amerykańskich, których na
zwiska, najczęściej, odnotowuje już tylko 
podręcznik literatury czy encyklopedia ... 
Amerykański humor, który u nas wszedł 
już w przysłowie, stanowi jeden z naj
istotniejszych i najbardziej charaktery
stycznych składników umysłowości anglo
saskiej. Przeniesiony od czasów koloniza
cji angielskiej na grunt amerykański, na
brał tam żywiołowej siły przez to, że stał 
się wyrazem reakcji instynktu wolności 
przeciw twardym, pierwotnym warunkom 
bytu z jednej strony, a przeciw rygorom 
purytańskiej wiary i epoki - z drugiej. 
W pionierskiej ekspansji amerykańskiej 
na Zachód, wypełniającej pierwszą połowę 
XIXwieku, w trudach codziennego życia 
odangielszczał się ten humor, stając się po
trzebą, odtrutką, „równaniem w dół" w 
ludzkiej zganianinie pospólstwa i tych, lep-
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szych, wyładowywał się w prymitywnie 
hałaśliwym geście, w naiwnej prostodusz
ności treści, w monotonii wciąż powta
rzających się efektów, w jaskrawości i ka
rykaturalnej szarży, w pustej grze słów .. 
Błąka się ten humor nawet w „niehumo
rystycznych" treściach książek Twaina, 
można znaleźć go i w dzisiejszej satyrze 
Stanów ... 
Samuel Langhorne Clemens, Mark Twain, 
urodził się w roku 1835-tym w miastecz
ku Florida, w stanie Missouri. Nie pobył 
tam długo. Rodzina przeniosła się nad Mi
ssisipi, do mieściny o komicznej nazwie 
Hannibal. Nad tą rzeką i na jej wodach 
upłynęły Twainowi lata dzieciństwa i 
pierwszej młodości. Stąd czerpał tematy 
do najpiękniejszych swoich książek .. . 
Wczesna śmierć ojca, elementarne zaled
wie wykształcenie szkolne, rychła praca 
zarobkowa... Chwyta się różnych zawo
dów: jest chłopcem do posyłki, zecerem. 
Z dwunastoma dolarami w kieszeni węd
ruje do wielkich centrów ruchu wydaw
niczego: Nowego Jorku i Filadelfii, żeby 
tam uczyć się sztuki drukarskiej. Rozcza
rowany niepowodzeniami, porzuca wiel
komiejskie ośrodki, wraca do rodzinnego 
miasteczka, marzy, jak prawie wszyscy 
rówieśnicy, żeby zostać pilotem na rzecz
nym statku. Uzyskuje kwalifikacje pilo
tażu po dwóch latach praktyki, steruje 
statkami między S. Louis a Nowym Or
leanem. Często wtedy powtarzał słowa: 
„Mark Twain" - znacz dwa", aż przyl
gnęły do niego jako nazwisko literackie. 
Wtedy właśnie, na Missisipi; pojawiają się 
„diabelskie statki", pierwsze statki paro
we. Przez krótko. W oj na domowa między 
Północą a Południem przerywa rozkwit 
żeglugi. Twain jakiś czas służy w armii 
południowej, z kolei rusza jak tysiące in-
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nych na „dziki zachód" w poszukiwaniu 
lepszego ~hleba. Pracuje w kopalniach 
srebra w stanie Nevada, próbuje szczęścia 
jako poszukiwacz złota w Kalifornii, dzien
nikarzy w San Francisco. Przy okazji od
najduje w sobie żyłkę pisarza. Pierwszy 
jego utwór literacki: humoreska „O sław
nej skaczącej żabie w powiecie Calaveras" 
przynosi mu uznanie a po latach u schył
ku życia, przyczyni się nawet do przyzna
nia mu tytułu doctor honoris causa w Uni
wersytecie Oxfordskim. Humoreska wy
dana w dwa lata po opublikowaniu jej 
w prasie - w zbiorze nowel i szkiców
przynosi mu rozgłos i dolary. Filozof 
z Cambridge, Henry Sidgwick przetłuma
czy nowelę na - język grecki. 

Rewolucja literacka? Nic podobnego. Ża
ba, słynąca z rekordowych skoków, przy
nosi właścicielowi znaczne zyski. Przeciw
nik właściciela żaby daje jej do połknię
cia porcję ołowianego śrutu i w ten spo
sób likwiduje i zwierzaka i zyski rywala ... 
Taka jest treść. Okrzyknięte przez kryty
ków opowiadanko jako „pierwsze małe 
arcydzieło" Twaina jest dla nas czystym 
produktem prymitywnego humoru ame
rykańskiego, jaki rodził się szczodrze 
w dalekiej „kresowej" atmosferze Dzikie
go Zachodu. 
Jest sława, są dolary, rodzą się możli
wości. Młody publicysta dostaje angage
ment jako korespondent - reporter przy 
grupie amerykańskich turystów, odbywa
jącej podróż do Europy i do Ziemi Świę
tej. Owocem tej wyprawy stanie się 
książka „Niewiniątka za granicą" , zesta
wiona z korespondencji, pełna apodyk
tycznych żartów Amerykanina na temat 
„mirabiliów" Starego Świata . Najpiękniej
sze krajobrazy europejskie są niczym przy 
wodospadach Niagary i Parku Narodo-
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wym w Yellowstone, cudowne zabytki 
architektury staroświeczczyzną przy kom
forcie amerykańskich budowli. O bazylice 
św. Piotra powie: „ma w sobie coś maje
statycznego jako największa jednolita ma
sa brzydoty na świecie". Nie bierzmy 
tych sądów dosłownie. Uwierzmy, że 
ostrze satyry skierowuje pisarz przeciwko 
snobizmowi, który jest nie tylko amery
kański ale i ogólnoludzki... 
Pierwsza podróż narowi, narzucają się 
inne. Wyspy Sandwich na Oceanie Atlan
tyckim, wędrówki w charakterze prele
genta po samych Stanach. Dwadzieścia 
lata życia zabiorą mu te „Wanderjahre", 
dając znajomość amerykańskiej ojczyzny 
i wszelkich warstw społecznych, przygo
towując do twórczości. Tak przygotowała 
do pisarstwa dwudziestoletnia służba na 
morzach genialnego Polaka, Józefa Con
rada ... 
Na dobre Twain zabiera się do powieścio
pisarstwa po roku 1870, po poślubieniu no
wojorskiej panny, Oliwii Langdon. Obra
ca się teraz w sferach wyższych wykwin
tem i kulturą niż jego własne środowisko, 
wśród wybitnych literatów. Jego twór
czość nabiera głębi ideowej, dojrzałości 
artystycznej. 
Rozgłosowi w kraju i w świecie towarzy
szy sukces materialny. To zachęca, wpro
wadza w najbujniejszy okres twórczości. 
Powstają kolejno książki: „Surowa dola" 
- powieść autobiograficzna, oparta na 
własnych przeżyciach w charakterze gór
nika w Nevadzie i Kalifornii; „Wiek pozła
cany" - powieść, której treść wypełniają 
spekulacje ziemią, korupcje administra
cyjno-polityczne w latach gwałtownego 
wzrostu przemysłu i handlu amerykań
skiego (ojciec Twaina sam nabył duży 
obszar ziemi i splajtował), przede wszy-

-8-

stkim zaś dwie najsławniejsze powieści, 
związane z sobą bohaterami, znowu bar
dzo autobiograficzne: „Przygody Tomka 
Sawyera" (The Adventures of Tom Sa
wyer) i „Przygody Huckleberry Finna" 
(The Adventures of Huckleberry Finn)". 
Bo „bohater" Przygód Tomka Sawyera to 
oczywiście nie kto inny jak sam Mark 
Twain za lat chłopięcych: taki sam nicpoń, 
który się w szkole nic uczyć nie chce, 
i któremu jego przezacna ciotl_{a Polly 
(obraz matki autora) mimo wszelkich wy
siłków ani rusz nie może przyswoić ele
mentów dobrego wychowania i dobrych 
obyczajów; przy tym w swych wybrykach 
i figlach pełen romantycznej fantazji jak 
prawdziwy kresowy pionier na Zachodzie, 
a zarazem prawdziwie po jankesowsku po
mysłowy i życiowo sprytny. Jakże nas ba
wi, gdy na samym początku historii, ska
zany przez ciotkę za jakąś psotę na biele
nie parkanu, umie wmówić w swych ko
legów, że to robota niesłychanie przyjem
na i wyręcza się nimi... W późniejszych 
partiach powieści, gdy Tomek i nieodstęp
ny jego towarzysz, oberwaniec Ruck Finn, 
wplątani są w arcyromantyczną intrygę, 
ześrodkowaną wokół tajemniczych pieczar 
w okolicy, nie brak momentów melodra
matycznych, tak drogich sercu anglosa
skiego czytelnika starej daty; humor 
z sentymentem kojarzy się w scenie kul
minacyjnej, gdy obaj chłopcy, opłakiwani 
przez całą gminę, jako zaginieni, efektow
nie wkraczają do kościoła w czasie nabo
żeństwa za spokój dusz i jako spontanicz
ny odruch wywołują chóralny śpiew psal
mu dziękczynnego; a sprawiedliwości po
etyckiej czyni zadość tragiczny zgon „czar
nego charakteru" powieści, Indianina Joe, 
zatarasowanego w jaskini. 
„Tom Sawyer" miał być według zamie-
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rzeń autora jeszcze jednym wśród i tak 
licznych w jego treści protestów przeciw 
konwencjonalnemu zakłamaniu i obłu
dzie... Mark Twain w przygodach Tomka 
chciał stworzyć satyryczno-ironiczne prze
ciwieńswo do tradycyjnej „budującej lek
tury" dla młodzieży i do tradycyjnego ide
ału nieprawdopodobnie grzecznego chłop
czyka. Ale stworzył coś więcej: ukazując 
nam wizerunek amerykańskiego chłopaka, 
niewątpliwie często nieznośnego przez 
swą nieokieznaną swawolę, ale po ludzku 
prawdziwego, a w krytycznych momen
tach i instynktownie zdolnego do postęp
ków rycerskich i honorowych, dał nam 
jeden z najdoskonalszych i najgłębiej 
przemyślanych portretów w literaturze 
powszechnej. I dał nam, co ponoć tylko 
autorom rasy anglosaskiej tak znakomicie 
się udaje: jedną z rzadkich książek, co 
stanowią równie miłą lekturę dla młodzie
ży jak i dla dorosłych; nie kończące się 
pasmo błahych figlów Tomka nigdy nie 
znuży rozczytanego w książce chłopca, 
a dorośli raz po raz znajdują w niej ak
centy przenikliwej refleksji, uchwytne tyl
ko dla ich uszu i pobudzające do własnych 
rozmyślań". · 
O ile Tomek Sawyer był kimś w rodzaju 
romantycznego rycerza, Don Kiszota, Huck 
Finn, dziecko proletariatu, realista, przy
pomina giermka błędnego rycerza, Sanczo 
Pansę. 

Huckleberry Finn jest nie tylko głębokim 
ujęciem moralnego i psychologicznego 
problemu stosunku jednostki do społecz
ności, nie tylko rozległym obrazem życia 
amerykańskiego w różnych jego odmia
nach w środku kontynentu i w środku 

stulecia, ale jest zarazem pełną . bogatej 
i urozmaiconej treści powieścią awantur
niczą z owej bujnej i chaotycznej epoki 
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bytu kresowego, którą autor sam przeży
wał ... W całości „Huck Finn" daje tak roz
legły i wszechstronny obraz tego kluczo
wego zaiste regionu młodej Ameryki, ja
kim były rodzinne strony autora za jego 
chłopięcych lat, że zasługuje na porówna
nie z największymi tego rodzaju dziełami 
w innych literaturach - nawet z tą epic
ką panoramą całej społeczności starej An
glii, jaką jest „Pickwick" Dickensa". 
Twain nawracał nie raz jeszcze w swych 
powieściach do „kraju lat dziecinnych" 
i do postaci Tomka Sawyera. W „Tomku 
Sawyerze za granicą" i w „Tomku Sawy
erze detektywie" nasz bohater osiąga jed
nak la\a dojrzałe. Na autobiograficznej 
osnowie powstała powieść „Życie na rze
ce Missisipi". 
Jako ciekawostkę przyrzucę, że powieść 
o Przygodach Tomka Sawyera napisał 
Twain nie ręcznie lecz na maszynie, któ
re wtedy weszły w użycie. Jedną z pierw
szych w literaturze nowoczesnej. 
Trudno wyliczyć wszystkie pozycje z bo
ga tej i zaangażowanej społecznie - że 
użyję dzisiejszego określenia - twórczo
ści Twaina. Wymienię kilka. We wzna
wianej u nas po wojnie książce „Książę 
i żebrak", popularnej i przez to, że także 
sfilmowanej, porusza pisarz stary kla
syczny temat o „wychowaniu władcy". 

Temat ten pokazuje w pogłębionym w myśl 
nowoczesnych ideałów demokratycznych 
ujęciu (człowiek przeznaczony do rządów 
nad innymi może się wyrobić tylko przez 
poznanie doli życiowej wszystkich pod
danych). W fanfazji powieściowej pod 
osobliwym tytułem - „Jankes ze stanu 
Connecticut na dworze króla Artura" autor 
rozprawia się nie po raz pierwszy - z za
kłamaniem, obłudą, snobizmem. W jedy
nej, „poważnej" wśród „niepoważnych" 
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książce, w gruntownie przemyślanych 
„Wspomnieniach osobistych o Joannie 
d'Arc" Twain, kpiarz i prawie bezbożnik, 
składa hołd wielkości Dziewicy Orleań
skiej. Bernard Shaw wziął z niej motto do 
swojej sztuki na ten sam temat. 
Mark Twain zachowa do końca życia „kre
sowe" elementy humoru w swych książ
kach, ryzykanctwo i skłonność do hazardu, 
tak charakterystyczne dla dawnego po
szukiwacza złota. Już jako sześćdziesię
cioletni mężczyzna zainwestuje 200 tysię
cy dolarów w wydawnicze przedsiębior
stwo i zbankrutuje. Nie załamie go to 
jednak. Zlikwiduje domostwo, wybierze 
się w podróż naokoło świata, odczytami 
uwolni się z długów. Są to także lata naj
większego jego triumfu literackiego 
w świecie. 
Jednak osad pesymizmu wykrusza w nim 
powoli humor. Smierć dwóch córek a na
stępnie i żony spotęguje pesymizm. W 
ostatnich jego książkach (niektóre wyszły 
już po śmierci) objawi się dopiero w pełni 
drugie oblicze humorysty, tragiczne obli
cze zawiedzionego na życiu i ludzkości 
człowieka. 

Wszystko, co ludzkie, - notuje w jakimś 
miejscu - musi budzić tragiczne wzru
szenie. Utajonym źródłem humoru samego 
jest nie radość, lecz ból..." 
Umiera w roku 1910. W wydanym 
w sześć lat po swojej śmierci utworze 
„Tajemniczy przybysz" Tomek Sawyer 
opowiedziany jest jeszcze raz. Ale już 
w ciemnej nocy rozczarowania, w które 
pogrążył się Mark Twain u schyłku lat. 
Życie widzi mu się już - jak Calderono
wi i Grillparzerowi - tylko snem, Szek
spirowskim z lat sędziwych stwierdze
niem: „Żywot nasz krótki w sen jest owi
nięty". 
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Ale jest jedna jeszcze rzecz, która jak 
lampa rozświetla lata jego życiowego 
schyłku. Kartezjuszowskie „cogito, ergo 
sum'', myśl! 
- Pozostaniecie - pisze - tylko myślą, 
jedyną istniejącą myślą ... przez swą natu
rę niewygasłą i niezniszczalną... Snijcie 
inne sny - i lepsze! 

(Oprac. w oparciu o książkę Romana Dyboskiego: 
Wielcy pisarze amerykańscy") 

(B.J.) 



REPERTUAR 

Państwowego T eałru Nowego w Zabrzu 
w sezonie 1966/6 7 

Podobnie jak w poprzednim sezonie Dyrekcja 
PTN w Zabrzu skłania się do zestawienia pozycji 
repertuaru pod kątem rozrywki i klasycznego 
dramatu. W tym ostatnim wypadku chodzi nam 
także o młodzież szkolną, która jest częstym 

i miłym gościem na naszych przedstawieniach 
i dla której rodzime czy zagraniczne arcydzieła 
sceny stanowią przedmiot szkolnej literatury. 
Młodzi bowiem, co zrozumiałe, wolą oglądać 

sztukę w oprawie kostiumu i dekoracji, w ży

wym słowie, niżeli czytać ją w domu z drukowa
nego egzemplarza. Nie tylko dyrekcja naszego 
Teatru bierze ten fakt pod uwagę. 

Jakież więc sztuki zaprezentujemy publiczności 
w sezonie 1966/67? 

Z polskich „Grube ryby" M. Bałuckiego, „Pannę 
Maliczewską" G. Zapolskiej, adaptację powieści 
B. Prusa „Placówka"; ze współczesniejszych 

„Nocną opowieść" Choińskiego. Otwarcie za
brzańskiej nowej sceny - (jeśli zakończenie 

przebudowy gmachu nastąpi w bieżącym jeszcze 
sezonie) - uświetni widowisko Wojciecha Bogu
sławskiego „Krakowiacy i górale". 

Ze sztuk zagranicznych, poza graną aktualnie 
rewolucyjną sztuką L. Rachmanowa „Niespokoj
na starość" i premierowymi „Przygodami Tomka 
Sawyera" M. Twaina, zobaczymy A. Korniej
czuka „Zagładę eskadry", Moliera „świętoszka", 
i aktualną ze względu na temat sztukę pisarza 
austriackiego Fritza Hochwaldera „Maliniarz". 

Pragniemy kontynuować działalność na scenie 
literackiej, której ciekawszą pozycją w ubiegłym 
sezonie było „Słowo o Jakubie Szeli" Brunona 
Jasieńskiego. Pozycje na ten sezon podamy 
w jednym z najbliższych programów. 
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ZESPOŁ ARTYSTYCZNY PTN 

NA SEZON TEATRALNY 1966/67 

Dyrektor - Tadeusz PRZYST A WSKI 
Wicedyrektor - Henryk PORĘBSKI 
Scenograf - Aleksandra SELL-WALTER 
Kierownik literacki - Jan BARANOWICZ 

AKTORZY: 

Jadwiga Bryniarska, Halina Bulik-Kujaw
ska, Sylwia Dławichows.ka, Elwira Doliń
ska, Maria Kasprowicz, Janina Krokow
ska-Rządkowska, Barbara Medwecka, Ha
lina Piłatówna, Gertruda Szalszówna, Ste
fania Żubrówna. 

Mieczysław Całka, Jerzy Czarski, Franci
szek Hollikowskł, Andrzej Iwiński, Stani
sław Kieresiński, Jerzy Kozłowski, Szcze
pan Łyżwa, Jacek Medwecki, Edmund 
Ogrodziński, Aleksander Rządkowski, Je
rzy Smoliński, Zdzisław Suknarowski, Le
szek Szymocha, Bogusław Weil. 

Suflerzy - Halina Karczewska, Stanisław 
Todor. 

Inspicjenci - Bożena Miiller, Jan Bąk. 

ZESPÓŁ '.DECHNICZNY: 

Maria Brem, Krystyna Goczoł, Maria Ku
cza, Irena Kozłowska, Gerda Koszowska, 
Łucja Leśnik, Halina Płatkowska, Janina 
Sztej, Barbara Wawrzyniak. 

Janusz Brela, Marian Białas, Henryk Bob
rzyk, Arnold Daniel, Jan Dzioba, Jerzy 
Główka, Piotr Krawiec, Stanisław Leśnik, 
Stanisław Łuczak, Zbigniew Marycz, Ro
man Odoj, Romuald Orfin, Władysław 

Swider, Henryk Wrzosok, Aleksander 
Waldman, Jacek Wojnarski, Jerzy Jura
szek. 
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ST ANISLA W TODOR 

Kierownik techniczny 
ZBIGNIEW MARYCZ 

Kier. oświetl. i efekty akustyczne 
ST ANISLA W LESNIK 

Kierownik stolarni 
JERZY GŁÓWKA 

Kierownik pracowni krawieckiej 
damskiej i męskiej 

ST ANISLA W LU CZAK 

Kierownik pracowni tapicerskiej 
PIOTR KRA WIEC 

Kierownik pracowni malarskiej 
WLADYSLA W SWIDER 

Kierownik pracowni perukarskiej 
ROMAN ODOJ 

Kierownik pracowni ślusarskiej 

JAN DZIOBA 

Rekwizytor 
KRYSTYNA GOCZOL 

Brygadier sceny 
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