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EUGENE GLADSTONE O'NEILL 

„Bez O'Neilla nie byłoby dramaturgii amerykańskiej!" 
Tak apodyktycznie sformułowane twierdzenie powtarza się 

częściej niż przypuszczaćby można w artykułach, rozpra
wach i notach dotyczących teatru Stanów Zjednoczonych. 
Być może jest to sąd przesadzony, lecz bez wątpienia dużo 
jest danych historycznych uprawniających do takiego sta
wiania sprawy. 

Teatr na kontynencie amerykańskim wzrastał w sposób 
zupełnie nietyPowy, bo pozbawiony jakiejkolwiek odn~bncj 
tradycji narodowej. I choć pierwsze komedie obyczajowe, 
a nawet rybałtowskie komedie murzy!'1skie czy melodramy 
muzyczne oparte na motywach indiańskich lego kontynentu 
datują się jeszcze z drugiej polowy XVII wicku, to jednak 
rację ma Adam Tarn pisząc, że bez O'Ncilla cala drama
turgia amerykańska „mogłaby od biedy pozostać w ręko-

~ pisie". 

Ksztaltujący się z bezimiennej masy emigrantów, naród 
amerykański, nic posiadał - bo nie mógł posiadać -
własnej literatury i sztuki ani tymbardziej wyłącznej świa
domości narodowej, która chyba z reguły bywa przyczyną 
sprawczą i skutkiem wszelkich poczynań intelektualnych 
i artystycznych grup narodowych. Trzeba było czasu ko
niecznego do skonsolidowania tej jakże dziwnej masy ludz
kiej napływającej na Nowy Kontynent ze skłóconej i już 
przeludnionej Europy. (A czyż trzeba udowadniać, że był 
to swoisty margines społeczny Europy?) Procesy kulturowe 
młodego państwa musiały być nie tylko skomplikowane 
i nietypowe, ale także szczególnie trudne, dalekie od euro
pejskiego schematu. Tym większym więc fenomenem oka
zują się w tym kontekście indywidualności twórcze, które 
zdołały narzucić kierunek i charakter poszukiwaniom zbio
rowości, które stworzyły podwaliny pod amerykańską sztukę 
narodową. Taką właśnie indywidualnością okazał się bez 
wątpienia Eugene O'Neill. 

Urodzony 16 października 1888 roku w Nowym Yorku 
był synem słynnego „gwiazdora" wędrownej grupy aktor
skiej, która specjalizowała się niemal wyłącznie w graniu 
Hrabiego Monte Christo Aleksandra Dumasa. Ojciec Euge
ne'a - James - całą swą karierę i majątek zawdzięczał 
właśnie roli tytułowej w tym nieśmiertelnym francuskim 
melodramacie. Dzieciństwo wielkiego dramaturga upłynęło 
więc w nieustannej wędrówce z miasta do miasta. Wnosząc 
z klimatu w jakim utrzymywany jest autobiograficzny dra
mat O'Neilla Zmierzch długiego dnia - nie było to dzie-



ciństwo „sielskie, anielskie". Wręcz przeciwnie. Brak nor
malnej, atmosfery rodzinnej, musiał nieuchronnie skrzywić 
osobowość dziecka, zdeformować jego uczuciowość, utrudnić 
kontakt ze środowiskiem, wyobcować z rzeczywistości. 

Studia rozpoczęte na uniwersytecie w Princeton O'Neill 
przerwał w 1907 roku, oddając się kolejno najróżnorodniej
szym zajęciom jak np. poszukiwanie złota w Hondurasie, 
współpraca z trupą ojca, praca urzędnika handlowego w 
Buenos Aires, długotrwałe rejsy na statkach handlowych 

Aleksander Aleksy jako Hogan w sztuce 
O'Neilla Księżyc świeci nieszczęśliwym 

itp. Nieoczekiwany atak grużlicy i pobyt w sanatorium 
w roku 1912 odegrały rolę wstrząsu dla potencjalnego 
twórcy. Wyłączony z normalnego toku życia, zagrożony 

trwałym kalectwem bądź nawet śmiercią, O'Neill „wszedł 

w siebie". Zafascynowany lekturami Ibsena, Strindberga 
i Wedekinda niemal równocześnie poznawał i z teorii i z 
praktyki psych o a n a I i z ę. Z takich to doświadczeń wy
rosły jego pierwsze próby dramatyczne. Po wyjściu z sana
torium wstąpił na kurs teorii i historii dramatu prowadzony 
na Uniwersytecie Harvarda przez G. P. Bakera, jednego 
z najwybitniejszych znawców literatury w Ameryce. Debiu
tował w roku 1914 tomem Pragnienie i inne jednoaktówki, 
a w dwa lata później eksperymentujący zespół teatralny 
The Provincetown Players wystawił po raz pierwszy dramat 
O'Neilla pt. Na wschód od Cardiff. Związany z tymże zespo
łem przez szereg natitępnych lat O'Neill nie tylko pisał 

i wystawiał lecz także współuczestniczył w poszukiwaniach 
nowych form teatralnych i środków ekspresji aktorskiej. 
Idąc w głąb psychiki ludzkiej, tak w planie literatury jak 
i w stylistyce teatralnej, O'Neill stworzył specyficzny gatu
nek dramatu realistyczno-psycho!ogicznego, wspartego z 
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jednej strony o tradycyjny melodramat i realistyczną kon
strukcję zdarzeń i dialogów, a z drugiej o modny podówczas 
ekspresjonizm i psychoanalizę. Wystawiony w roku 1920 
pierwszy pełnospektaklowy dramat Poza horyzontem został 
wyróżniony nagrodą Pulitzera otwierając jednocześnie okres 
niezwykle płodnej i intensywnej aktywności twórczej O'Ne
illa. Autor ponad stu utworów dramatycznych, podejmu
jących najróżnorodniejsze tematy z życia i obyczajowości 

skrajnych środowisk społecznych (poczynając od „arysto
kracji" Stanów Południowych, a kończąc na lumpach i po
szukiwaczach łatwych przygód), pozyskał w roku 1936 
pierwszą w dziejach Ameryki literacką nagrodę Nobla. 

Ostatni okres życia spędził O'Neill w osamotnieniu z po
wodu ciężkiej choroby ukladu nerwowego. Pisał podówczas 
„do szuflady", zmieniając też nieco zakres dotychczasowych 
upodobań tematycznych na poszukiwania filozoficzno-mis 
tyczne.Tragiczna walka czlowieka z własną nieświadomością, 
przewijająca się jak lcitemotive przez całą twórczość O'Ne
illa, w tym ostatnim okresie stala się akcentem zasadni
czym, akcentem łączącym żywioł życia z żywiołem śmierci. 

Umierając 27 grudnia 1953 roku w Bostonie był już 

O'Neill nie · tylko ojcem narodowej dramaturgii amery
kańskiej, lecz także twórcą swoistej amerykańskiej mito
logii społecznej i obyczajowej. Jego indywidualność określiła 
pisarstwo całej generacji dramatopisarzy amerykańskich od 
Elmera Rice'a poczynając poprzez Williamsa i Millera aż 

po Albee'go, którego Wirginia Woolf zdradza wyrażnie 

pokrewieństwo ze Zmierzchem długiego dnia. Fascynacja 
problematyką społeczną, na którą nakłada się niemal zawsze 
jungowska psychologia głębi odniesiona do losów i psychiki 
poszczególnych bohaterów, połączone z rzetelnym warszta
tem dramaturga-realisty - oto znamienne cechy „szkoły" 

O'Neilla, która zyskała wcale pokaźną liczbę uczniów, także 
i poza Stanami Zjednoczonymi. Na kontynent europejski 
zawędrował O'Neill stosunkowo szybko i przeżył tu chyba 
apogeum popularności w latach pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych. Do najczęściej granych sztuk tego niezwykłego 

dramaturga, także i w Polsce, należą: Zaloba przystoi 
Elektrze ,Księżyc świeci nieszcęśliwym, Pożądanie w cieniu 
wiązów i Zmierzch długiego dnia. 

Teatr lubelski pokazał już w roku 1960 Księżyc świeci 

nieszczęśliwym w reżyserii Jerzego Rakowieckiego z Ale
ksandrem Aleksym w roli Hogana. Dziś w 12 lat po tamtej 
znamiennej inscenizacji, pokazujemy kolejną premierę O'Ne
illowską, w przekonaniu, że w dorobku kulturalnym naszej 
cywilizacji dramaturgia tego pisarza jest zjawiskiem nie-
zwykle znamiennym i ważkim. Z. R. 
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