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Dramaturgia amerykańska stosu.okowo późno 

znalazła swoją właściwą siłę rozwojową. Stalo się 
to dopiero za sprawą geniusza O'Neilla, który po
jawił się na horyzoncie scenicznym w 1916 roku. 
Jeden z krytyków powiedział wówczas po tym in 
teresującym debiucie, że rok ten zamyka „dwa 
wieki rupieci" amerykańskiego teatru i otwiera no
wą jego epokę, w której wyraźnie oddzieliła się 

prawdziwie artystyczna twórczość od sztuki ko
mercjalnej, seryjnej, pracującej na rzecz "przemy
słu rozrywkowego". 
Zapoczątkowany przez O'Nellla rozkwit drama

tlll'gii amerykańskiej wydał wnet bogate owoce: 
wielu pisarzy, którzy zdobyli uznanie i rozgłos na 
scenach całego świata . Maxwell Anderson, Elmer 
Rice, R. E. Sherwood, Lillłan Hellmllłl, Clilłord 

Odets, Thornton Wilder, William Saroyan - oto 
młodsi następcy O'Neilla, którzy otwarli Stanom 
Zjednoczonym drogę do europejskiej wspólnoty 
teatralnej. 

Kiedy nasile nie problemów i konfliktów społe 

cznych Stanów Zjednoczonych - z początkiem lat 
trzydziestych - stało się przemożne, wtedy ze 
scen teatrów zaczęła płynąć coraz szerszym stru
mieniem krytyka moralności amerykańskiej i potę

pienie niesprawiedliwości społecznej. Protestowa
no przeciwko militaryzmowi, uciskowi i wyzyskowi 
społecznemu, okrucieństwu i barbarzyństwu świa
ta. Dla celów społecznych użyto sceny. 

Z tego nurtu realistycznego rozrachunku wyrosła 
również twórczość Lillian Hellman, zaliczanej 
przez krytyków do pisarzy realistów. Zdaniem teo
retyków Uteratlll'y jest ona typowa przede wszy-
tkim dlatego, że podobnie jak Rice i Odets kon

tynuuje linię melodramatyczną nadaną teatrowi 
amerykańskiemu przez O'Neilla i zarazem mieści 
się doskonale w ramach współczesnego moralitetu, 
gromiąc zło „jako takie", "zło samo w sobie". 



Lillian Hellman urodziła się 20 czerwca 1905 ro
ku w New Orlean. Po studiach w New Yorku pra
cowała jako lektorka w wydawnictwie I jako re
cenzentka literacka i teatralna. Pierwsza jej sztuka, 
THE CHILDREN'S HOUR (Dziecinna godzina 1934 
r.). była oparta na głośnym w ubiegłym wieku pro
cesie i nadała ton caJej jej twórczości. Fabula tej 
sztuki dotyczy dwóch nauczycielek oskarżonych 
o akty perwersji seksualnej w internacie dla dziew
cząt, ale właściwym jej tematem jest przewaga zła 
nad dobrem na szali psychicznej. Następną sztuką 
DAYS TO COME (Przyszłe dni, 1936) L. Heli.man 
umacnia swą pozycję w świecie teatralnym, a w ro
ku 1939 szturmem zdobywa amerykańską opinię 

publiczną najgło ' niejszym - jak dotąd - utworem 
dramatycznym LISIE GNIAZDO. Ten sugestywny 
obraz rozkJadu struktur am<Jrykaóskiego Południa 
z końca XIX i początku XX stulecla i zasadniczych 
przemian w życiu go podarczym i politycznym Po
ludnia, spowodowanych ekspansywnym wtargnię

ciem na te obszary - kapitalizmu, tchnie protestem 
przeciwko chciwemu, bezwzględnemu i obojętnemu 
światu, w którym nie ma miejsca na ludzkie uczu
cie. Ślepa gonitwa za pieniądzem zdobytym nie 
pracą ale podstępem, ordynarna żądza pasożytowa
nia na pracy drugich, zdeprawowane typy dorob
kiewiczów, którzy w swych kalkulacjach finanso
wych nie liczą się z nikim I niczym, i na wzór li-



lllllAN HELLMAN 

L I S I E GNIAZDO 
SZTUKA W 3 AKTACH 

Przekład: JOANNA PORASKA-ROMANOWA 

Reżyseria: 

Scenografia: 

Regina Giddens 

Hor cy Gie.Id .ns 

Alek ndra Glddens, ich córka 

Beniamin Hubbard 

Oskar Hubbard 

Ptaszyna Hubbard, jego żana 

Leo Hubbard, ich syn 

Marsh Il, milioner z Oh lcago 

Atld!e, stara Munynka 

CHI, Murzyn 

WITOLD RYBICKI 
ALEXANDR BABRAJ 

OBSADA 

Emi Ila Bob k 

K'lzirnierz !>ied laczek 

D<igmur Foniok 

Ryszard M rzcckt 

Janusz ł:lobek 

Wanda Spinka-Za kovll 

Rudo l f MoLhiski 

Marek Mokrowiecki 

Marta Gogól ka 

Władysław Liberda 

Inspicjent: Ela Kordulovfi. Kontrola tekstu : Pawełka Nendza 
Obsługa magneto fł>nu · Renata Bartosz 

PREMIERA DNIA 2 KWIETNIA 1971 R. 

Kierownik techniczny: B. Schwarz - Klerownlk oświetlenla: R. Styshiski - Kierownicy pracowni teatralnych: krawieckiej 

A. Luke ovA, perukarskiej St. Dosta ł , ma larskiej A. Bartosz 



sów buszują w biblijnej winnicy - oto głośne o
skar:tenie rzucone pod adresem systemu opartego 
na chęci zdobycia fortuny i zrobieniu wielkiej ka
riery. LISIE GNIAZDO zalicza się już dziś do kla
syki amerykańskiej literatury dramatycznej; istnie
je też wersja filmowa Lisiego gniazda i opera RE
GINA (1949) napisana według tego dramatu. 

W latach przedwojennych Hellman podróżowała 
po Hiszpanii i Związku Radzieckim; podczas wojny 
napisała głośną sztukę antyfaszystowską WATCH 
ON THE RINE (Straż nad Renem, 1941) i THE 
SEARCHING WIND (Przejmujący wiatr, 1944). Po 
wojnie - w latach szalejącego w Stanach Ziedo
czonych maccartbyzmu, byłe oskarżone o komn-

nizm, lecz odmówiła przed komisją do Badania 
Działalności Antyamerykańskiej zeznań w sprawie 
rzekomej przynależności do partii, oświadczając, 

że bardziej wierzy w prawa ludzi ·pracy niż w ja
kiekolwiek inne. W tym czasie kontynuuje swą 
działalność literacką; pisze kilka sztuk, z których 
wymieniamy ANOTHER PART OF THE FOREST 
(Inna część lasu, 1946), stanowiącą jakby wstęp 

do Lisiego gniazda wraz z prehistorią rodziny 
Hubbardów, i THE AUTUMN GARDEN (Jesienny o
gród, 1951), świadectwo Interesującej ewolucji za
interesowań artystycznych autorki. Ostatnia, znana 
nam jej sztuka TOYS IN THE ATTIC (Zabawki na 
poddaszu, 1960) zamyka dotychczasowy dorobek pi
sarki i każe dociekać źródeł powodzenie jej twór-



czości. Zapewne zadecydowało o nim to, że w zasię
gu jej artystycznych obserwacji znajduje się przede 
wszystkim człowiek - i to ten, z którym obcuje 
na codzień , człowiek ;ielen konfliktów wewnętrz

nych i osaczony rozli znyml kłopotami, że jej utwo. 
ry w przekonywującym 1 nienatrętnym uogólnieniu 
pokazują specyficzn sferę stosunków ludzkich -
przejście od podstawowych stosunków społecznych 
do indywidualnych, ludzkich losów. 
Twórczość L. Hellman zajmuje czołową pozycję 

w hierarchii gwiazd autorskich Broodwayu, a kry
tyka wydala o niej opinię autorki, która dosko
nale potrafi budowa(! sztuki a la these z jasno sfor
mułowanym i skierowanym morałem . -w,-
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