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Alicja Kędzielska 

SEAN O'CASEY I JEGO 
CZASY 

Zycie Seana O'Casey było ucieleśnionym paradoksem. Ir
landcz k nie tylko z urodzenia, ale także z wyboru, piszący 
prawie nieustannie na temat swego kraju i zafascynowany 
pięknem mowy ojczystej, spędził połowę życia na dobrowol
nym wygnaniu w Anglii i na obczyźnie umarł. Był pisarzem 
generacji Johna Galsworthy'ego, Somerseta Maughama, J.B. 
Priestley 'a i T.S. Eliota, ale „Młodzi gniewni" potraktowali go 
jako pisarza współczesnego. Nazwany przez wielu krytyków 
największym, obok G.B. Shawa, dramaturgiem naszych cza
sów, był zarazem jednym z najrzadziej v,rystawianych autorów. 
Nie przyjmowała go chętnie ani rodzima Irlandia, zarzucając 
mu szarganie świętości, ani renomowane teatry brytyjskie, do 
dziś niechętne dla sztuk łamiących konwencję realistyczną . 

Ponadto O'Casey, inaczej niż tylu jego znakomitych poprzedni·
ków, jak choćby R.B. Sheridan, Oscar Wilde i G.B. Shaw, 
nigdy nie stał się pisarzem angielskim, choć wszystkie swe 
sztuki napisał po angielsku .. Jak inny dobrowolny wygnaniec 
- James Joyce - porzucił kraj, z którego nierządem politycz
nym i purytanizmem nie mógł się pogo ::l zić, kraj - bez którego 
nie umiał się obejść. 

Kiedy O'Casey urodził się w Dublinie w roku 1844, Irlandia 
była jeszcze częścią Wielkiej Brytanii. W roku 1890, po wielu 
wiekach walk o niepodległość, S.C. Parnell niemal doprowadził 

do uniezależnienia się kraj u, jednak rozłam w jego partii uni
cestwił te dążenia i dopiero po trzydziestu latach, w roku 1921, 
utworzono Wolne Państwo Irlandia (z wyłączeniem Ulsteru , 
k tóry jako Irlandia Pn. do dziś jest częścią Wspólnoty Brytyj
skiej). Po śmierci Parnella w r. 1891 w Irlandii przez jakiś 

czas panował spokój. Wtedy to narodził się ruch kulturalny 
i literacki zmierzający do skonsolidowania narodu poprzez przy-
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pomnienie mu bogatej pusc1zny kulturalnej i heroicznej prze
szłości i przez odnowę i upowszechnienie narodowego języka 
gaelskiego, który w tym czasie został już prawie zupełnie wy
party przez angielski. Po gaelsku mówili tylko chłopi. War
stwy wykształcone i ludność miejska przejęły język okupanta. 
Na czele ruchu Odrodzenia Irlandzkiego stanął poeta i dra
maturg W.B. Yeats i pod jego kierunkiem powstał wkrótce 
Irlandzki Teatr Literacki, przemianowany następnie na teatr 
Abbey. Tu wystawiano dramaty poetyckie Yeatsa, w skrzesza
jące legendy i wczesną historię Irlandii, na tej scenie prezen
towane były realistyczne sztuki z życia ówczesnej wsi irlandz
kiej pisane przez współzałożycielkę teatru Abbey - lady Gre
gory i przez znakomitego poprzednika O'Casey'a J.M. Synge'a. 
Yeats i lady Gregory czytali pierwsze próby dramatyczne 
O'Casey'a; w roku 1923 odbyła się w ich teatrze premiera 
pierwszej pełnospektaklowej sztuki autora Szkarłatnego pyłu 
zatytułowanej Cień bohatera. Debiutant miał wtedy lat czter-
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dzieści i zdążył opublikować zaledwie trochę wierszy, utwo
rów polemicznych i okolicznościowych, pisanych prozą, oraz 
kilka jednoaktówek. Zostawił dawno za sobą dzieciństwo spę
dzone w dublińskiej dzielnicy biedoty w rodzinie wielodzietnej, 
wcześnie pozbawionej ojca. Po trzech latach nauki bieda zmu
siła go do porzucenia szkoły. Nigdy już do niej nie wrócił, 

choć - jak sam twierdzi - pozostał wiecznym studentem. 
Dokąd nie zdobył uznania jako pisarz, pracował O'Casey jako 
robotnik i z robotnikami dublińskimi dzielił niedostatek. Mimo 
ciągłego ubóstwa i nękających go chorób nie prowadził jednak 
życia smutnego i przyziemnego. Najpierw występował w tea
trze amatorskim, potem zaczął działać w Lidze Gaelskiej upow
szechniając język rodzimy, został czynnym członkiem powsta
łego w roku 1910 Irlandzkiego Związku Zawodowego Trans
portowców, który w trzy lata później przewodził wielkiej akcji 
strajkowej - pierwszej demonstracji siły proletariatu irlandz
kiego. 
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Wkrótce po utworzeniu Irlandzkiej Armii Republikańskiej 
powierzono O'Casey'owi stanowisko sekretarza Rady Armii. 
Jednak nie piastował go długo. Mierziły go nieustanne wewnę
trzne walki polityczne, ciasnota myślowa i interesowność·. nie
których przywódców i ugrupowań. Kied y w roku 1916 wy
buchło w Irlandii tzw. Powstanie Wielkanocne, pisarz nie 
wziął w nim udziału. Wprawdzie nadal pragnął wyzwolenia 
kraju, ale rozczarowany do poznanych z bliska form walki, nie 
widział siebie w mundurze i z karabinem. Nic dziwnego -
trudno do jakiejkolwiek doktryny działania dopasować filo
zofię łączącą elementy chrześcijaństwa, pogańskiego kultu dio
nizyjskiego, z jego umiłowaniem sił życia, pieśni i tańca, dar
winizmu i marksizmu, ale również swoiście pojętych przez 
idealistę i wizjonera, jakim O'Casey okazał się w swoich utwo
rach. 

Pierwszy okres twórczości O'Casey'a (1923-29) otwiera ko
medio-dramat Cień bohatera podejmujący problem heroizmu 
prawdziwego i bohaterskiej pozy. Powstają wtedy sztuki utrzy
mane w konwencji realistycznej - Junona i paw, Pług i gwia
zdy oraz dramat pacyfistyczny związany z pierwszą wojną 

światową - Srebrna czarka, stanowiący zapowiedź zwr otu 
mającego się niebawem dokonać w technice pisarza. Bohatero
wie tych sżtuk nie przypominają w niczym wielkich roman
tycznych indywidualności . Są to prości mieszkańcy slumsów 
uwikłani w historię walk wewnętrznych i wyzwoleńczych, pró
bujący przeciwstawić się jej miażdżącej sile. W momentach 
ostatecznych ujawnia się ich małość i głupota, ale takż2 wiel
kość i siła przetrwania wszystkiego co wartościowe uosobiona 
przez kobiety ucieleśniające symboliczną Matkę-Irlandię z le
gend ludowych, zwaną Cathleen ni Houlihan. 

W roku 1926 O'Casey przeniósł się na stałe do Anglii i tam 
powstały utwory pisane głównie techniką ekspresjonistyczną : 

W obrębie bram, Gwiazda staje się czerwona oraz Liście dębo
we i lawenda. Ich bohaterowie-marksiści walczą o sprawę pro
letariatu w sztukach pełnych szlachetnych tendencji, ale dzię
ki swej sloganowości niezbyt udanych. Wyjątek stanowią 

Czerwone róże dla mnie przez wielu krytyków uważane za 
szczytowe osiągnięcie O'Casey'a. Młody prżywódca strajku za-
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bity przez szarżującą policję urasta tu niemalże do wymiarów 
Prometeusza. Poprzez niego i innych mu podobnych teraźniej
szość, zasilana stale pamięcią bohaterskiej przeszłości i uświę
cona przez rytuał tańca, śpi€wu i ofiarnej śmierci, odrodzi się . 

Optymizm, apoteoza sił płodności, piękna i radości życia prze
ciwstawionych wszystkiemu co w życiu Irlandii bezpłodne , dła

wiące, purytańskie i zakłamane dominuje w trzecie j fazie 
twórczości O'Casey'a. 
Baśniowo-fantastyczne komedie powstałe po roku 1946 wpro

wadzając satyryczny portret Irlandii wyzwolonej jednocześnie 
próbują projektować jej wspaniałą przyszłość, która ma zna
mionować rozkwit kultury narodowej, młodość i piękno. Do 
tej grupy sztuk zaliczamy Kukuryku, Stos biskupa, Bębny ojca 
N eda oraz powstałe w roku 1961, na trzy lata przed śmiercią 
pisarza, Postać w nocy i Za zielonymi zasłonami. Ze względu 
na tematykę i formę przynależy tu także napisany wcześniej 

(1940) Szkarłatny pył. W dorobku O'CaS€y'a znajduje się po
nad to kilka jednoaktówek, essejów i sześciotomowa autobio
grafia. 

* * * 

Dramaturgia Seana O'Casey ma szczególny charakter i nie
łatwo daje się zakwalifikować bo, choć pisana po angielsku, na
leży do historii dramatu irlandzkiego, bo jakkolwiek współ
czesna historia i przeszłość Irlandii są jej głównym tematem, 
uczestniczy w najważniejszych wypadkach absorbujących 

współczesnych w Anglii i na kontynencie europejskim. Aktual
ność formy i treści sztuk O'Casey'a była w roku 1956 - sta
nowiącym przełomową datę dla współczesn€go dramatu angiel
skiego - tak żywa, że Młodzi Gniewni potraktowali go jako 
pisarza własn€j generacji, choć w momencie premiery Miłości 
i gniewu Johna Osborne'a liczył sobie 72 lata . 

W historii dramatu irlandzkiego twórczość O'Casey'a stano
wi ogniwo wiążące dramat jego poprzednika Johna Millingto
na Synge'a, twórcy komedii i tragedii wyzyskujących bogaty 
folklor wsi irlandzkiej i wprowadzających na scenę język sta
nowiący wierny przekład gaelskiego z jego bogactwem prze-
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' nośni, niezwykłych porównań, powtórzeń. Jest to język bły
skotliwie dowcipny i operujący silnie zrytmizowaną frazą zbli
żającą go do poezji. O'Casey przejął od Synge'a zaintereso
wanie ludem, ale skierował je nie na życie wsi, lecz na śro
dowisko biedoty miejskiej i jej mowę. Jak Synge, przemieszał 
wątki komediowe i tragiczne, jak on umiejscowił akcję utwo
rów nie w salonach, lecz w ubogich izbach lub na otwartej 
przestrzeni, gdzie postać główną otacza grupa czy tłum po
staci drugoplanowych. Tradycję Synge'a i O'Casey'a podjął 

w latach pięćdziesiątych Brendan Behan rozwijający w sztu
kach Skazaniec i Zakładnik tematykę i formę swych poprzed
ników. 

O'Casey terminował jednak nie tylko w szkole irlandzkiej. 
Grunt pod realistyczny dramat o t ematyce społecznej czy po
litycznej przygotowali już na początku naszego wieku w Anglii 
John Galsworthy i G.B. Shaw. Obaj pisali sztuki zaangażo
wane, zgodnie ze świeżą tradycją ibsenowską rozgrywające się 
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wśród ludzi i spraw codziennych. Obaj swemu odbrązowione
mu bohaterowi przeciwstawiali protagonistę nie uosobionego, 
ale jakąś niewidzialną, choć potężną, siłę dającą się utożsamiać 
z historią, mechanizmem społecznym, czy też siłami postępu, 
którym Shaw kazał przybrać nazwę „siły życiowej". Pojawia 
się ona pod rozmaitymi symbolicznymi postaciami w drama
tach O'Casey'a od tytułowej Junony z wczesnej Junony i pa
wia, przez nieposkromionego koguta z Kukuryku do werbli z 
Bębnów ojca Neda obwieszczających radość i wiecznie zmart
wychwstające „nowe". 

Próby odrodzenia teatru angielskiego, od czasu zamilknię
cia Shawa oscylującego między epigońską komedią salonową 
i sztuką komercjalną, podejmują w latach trzydziestych poeci: 
W.H. Auden, Christopher Isherwood i T.S. Eliot. Uczestnicy 
wojny hiszpańskiej - Auden i Isherwood - próbują sił we 
wspólnie pisanych ekspresjonistycznych dramatach poetyckich 
zawierających aktualny komentarz polityczny i społeczny. 

Eliot sięga do odległej historii zabójstwa św. Tomasza Becketta 
i przybiera ją w stylizowany płaszcz tragedii antycznej1 i dra
matu religijnego wyrażonego giętkim językiem współczesnej 

poezji. Charakterystyczne jest ' jednak, że w okresie narastają
cego faszyzmu nawet klasycyzujący Eliot nie powstrzymał się 
w swym Morderstwie w Katedrze od komentarza politycznego. 

O powstałych w czasie drugiej wojny światowej politycz
nych sztukach O'Casey'a była już mowa, przypomnijmy więc 
tylko, że pisarz posługuje się w nich wypróbowaną przez eks
presjonistów niemieckich metodą twórczą, wzbogacając faktu
rę dramatów przez przetykanie scen realistycznych i wypo·wie
dzi prozą obrazami o intensywnej symbolice i nastroju poety
ckim. 

Angielski eksperyment dramatyczny i teatralny lat między
wojennych przeszedł bez większego echa i dopiero Młodzi Gnie
wni zamknęli chyba ostatecznie drzwi zatęchłych salonów ko
medii angielskiej, gdzie do lat sześćdziesiątych straszyły ciuchy 
niedawnej przeszłości, i przemówili głosem człowieka współ
czesnego. Pisarze N owej Fali uznali w O'Casey'u swego pre
kursora równie jak oni niechętnie odnoszącego się do Esta
blishmentu, ironicznie odnotowującego absurdalność świata, 
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swobodnie posługującego się mitem i symbolem i łączącego 

formy tragedii i komedii. W esker i Arden mogli wziąć od 
niego tematykę „dołów społecznych" i idee rewolucyjne, osa
dzanie akcji w realiach dnia powszedniego i przerywanie jej 
pieśnią. Pintera zafrapować mogły kadencje dialogów O'Ca
sey'a, poetyckich nie tylko we fragmentach lirycznych o dużym 
napięciu uczuciowym, ale i w dramatycznych rozmowach na 
tematy codzienne. Musiała również zwrócić uwagę ekspery
mentatorów tego okresu świadoma zabawa w teatr, którą pro
pagowali, a którą ich mistrz uprawiał już od lat kilkudziesię
ciu. 

O'Casey jest człowiekiem swoich czasów, wielce wychwala
nym i mało grywanym. Przyznaje się do niego wiele kierun
ków, ale zda jle się, że jego renesans dopiero nadejdzie. 



Cecylia Wojewoda 

SZKARŁATNY PYŁ 

Sean O'Casey to enfant terrible współczesnej dramaturgii 
światowej . Od pierwszej chwili pojawienia się na scenie wy
wołuje fermenty - łącznie z zamieszkami ulicznymi, jak po 
wystawieniu jego pierwszych dramatów w ojczystym Dubli
nie. Mają z nim kłopoty nie tylko obrońcy status quo, dla 
których jest szkodliwym burzycielem, wywrotowcem, lecz 
i krytycy literatury. Uznany w latach dwudziestych i trzy
dziestych naszego wieku za wielkiego dramaturga, został 

w okresie pierwszych lat powojennych odfajkowany jako kwa
lifikujący się do lamusa historii literatury naturalista i impre
sjonista w jednej osobie o naiwnych poglądach rewolucyjnych. 
Istotnie pierwszy okres po zakończeniu drugiej wojny świato
wej nie był właściwą areną dla pisarstwa O'Casey'a. Już choć
by dlatego, że mówił o człowieku z wiarą w jego immanentną 
dobroć i szlachetność, mówił o tym głośno, szeroko i bardzo 
retorycznie. A człowiek powojenny nie miał ucha dla r etoryki, 
zbyt wiele obietnic nie zostało dotrzymanych, zby t wiele złu
dzeń legło w gruzach. Pisarze, który wkroczyli na scenę po
wojenną mówili półsłówkami, jąkając się , posługując się naj
prostszymi zwrotami, monosylabami pozostającymi poza wy
mogami gramatyki nawet. Język taki zarówno dosłownie, jak 

. i w przenośni, nie drażnił w owym okresie, przeciwnie, został 

nazwany językiem poetyckim ze względu na swoją ogromną 

skrótowość lingwistyczną i znaczeniową, daj ącą możliwość sze
rokich i różnorodnych interpretacji i odczuć. Postaci sceniczne 
Beck etta czy Ionesco - żeby \vymienić koryfeuszy tego okre
su - są nieuchwytne, a więc wieloznaczne, nie mają r odowo
du ani stałego adresu, czyli są uniwersalne według interpreta
cji danej chwili. A interpretacja zmienia się zależnie od stanu 
psychicznego interpretującego. Nasyceni - a może i lekko 
przesyceni - absurdem i okrucieństwem ludzkiej kondycji 
pragniemy dziś innej! strawy dla myśli i wzruszeń. Pierwsi 
odważyli się to głośno powiedzieć młodzi, nazwani kontestato-
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Projekt scenografii Lidii i J erzego Skarżyńsk ich 



rami, i znów ustami maluczkich wyrzeczona prawda: król jest 
nagi. Nazwali siebie bez żenady „dziećmi kwiatami", wyraża
jąc w ten sposób swoją wiarę w człowieka i jego nierozerwal
ny związek z naturą. I tak przyszła chwila, kiedy O'Casey 
może być widziany jako prekursor tego klimatu psychicznego, 
zwłaszcza w Szkarłatnym pyle, w którym natura w znaczeniu 
przyrody i naturalnych skłonności człowieka odgrywa tak 
kluczową rolę. Przyszła chwila i potrzeba zrewidowania oceny 
O'Casey'a. Zaznaczyła się ta potrzeba najdobitniej we wzno
wieniu w Londynie sztuki O'Casey'a Srebrna czarka przez 
Royal Shakespeare Company - teatr mający swą kwaterę 

główną w Stradfordzie nad Avonem, a filię w londyńskim 

Aldwich Theatre, i grający prócz wielkiego narodowego barda 
tylko najwybitniejszych autorów współczesnych. O'Casey, co 
prawda, bywał grywany i przedtem, choć rzadko. Bernard 
Miles, dyrektor postępowego Mermaid Theatre, podzielający 

polityczne poglądy pisarza-komunisty wystawiał jego sztuki 
od czasu do czasu. Czynił to jednak raczej programowo, a nie 
z istotnej potrzeby teatralnego rynku, żeby się tak wyrazić. 
Pod koniec lat sześćdziesiątych klimat radykalnie się odmienił. 
Głos O'Casey'a znów może być słyszany, a to, co mówi pisarz, 
nabiera nagle sensu dla współczesnego widza teatralnego. 
Weźmy choćby Szkarłatny pył , sztukę napisaną w 19'10 
roku. Jeżeli się w nią wsłuchamy, język jej wyda się 

nam dziwnie znajomy. Czyż głosy zwierząt uzupełniające 

dialog ludzi nie są przypomnieniem o utraconej przez człowie
ka więzi z przyrodą? Czyż nie są przełożonym na język lite
racki nawołaniem do ochrony środowiska, jak się dziś mówi? 
Czyż wybór dwu bohaterek sztuki, które idąc za nakazem 
serca przekładają miłość i niewybredne życie nad uciechy i 
wygody cywilizacji, dostępne bogaczom, nie jest wyborem 
odłamu młodzieży w dzisiejszym świecie kapitalistycznym, 
młodzieży odwracającej się z pogardą od rozkoszy społeczeń
stwa konsumpcyjnego? A więc dziś dostrzegamy, że w roku 
1945 pisarz widział problemy niepokojące nas w latach sie
demdziesiątych. Inna rzecz, że uczynił to iście po swojemu, po 
irlandzku. Co przejawia się w dwu aspektach: w psychologicz
nym wizerunku nosicieli wartości obumarłych, walących się 
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w proch, oraz w partyturze lingwistycznej t ej opery komicz
nej, j aką jest Szkarłatny pył. 

B€rnad Shaw powiedział, że Irlandczycy z natury są hi
strionami, czyli komediantami, a on chyba wiedział, co mówi. 
Nie dziw więc, że Irlandia dała światu taką plejadę wielkich 
dramaturgów, żeby wymienić choćby największych: Sherida
na, Goldsmitha, Wilde'a , Shawa, Becketta, a nawet piszącego 
prozą, lecz jakże dramatycznego Wielkiego Dziekana Swifta, 
twórcy Gulliwera. Wszyscy oni pisali posługując się metaforą, 
paradoksem, z przymrużeniem oka. Najbardziej ponurzy z nich 
Swift i Beckett też są komiczni. O'Casey jest równie przekor
ny jak jego wielcy rodacy. Przerysowuje, klownuje, popada 
w euforię, nie liczy się z tak zwaną prnwdą obiektywną, o któ
rej i tak nic pewnego nie wiemy. Jak każdy wielki pisarz ma 
on swoje obsesje. Są nimi głęboka niechęć do Anglii, ciemię
życieli i jego narodu, oraz wstręt do zakazów, narzuconych 
przez wąsko pojęty katolicyzm w wydaniu irlandzkim, do hi
pokr zji w pojmowaniu naturalnych skłonności i potrzeb czło
wieka, do wstydliwego negowania rozkoszy cielesnych. Obsesje 
te po\vodują, że pisarz obdarza Anglików i księży cechami 
negatywnymi, przeciwstawiając im lud irlandzki, jako nosicie
la wartości wyzwalających i uzdrowicielskich. Dlatego w 
Szkarłatnym pyle, sztuce o powrocie do natury i rozpadaniu 
się w proch dawnych potęg i przesądów, o komicznych stro
nach uświęconych, nie podlegających dyskusj i walorów cywili
zacyjnych, rola przysłowiowych „c.zarnych charakterów" przy
pada Anglikom. Jednakże O'Casey widzi ten czarny kolor hu
morystycznie, nie okrutnie i, jak się rzekło, patrzy nań z przy
mrużeniem oka. Jako opera komiczna jest ta sztuka rozpisana 
na głosy ludzkie, zwierzęce i odgłosy sił przyrody, nie ma w 
niej czerni beznadziejnej, czarne charaktery nie budzą niena
wiści, bawią nas po prostu. Ot, kolosy na słomianych nogach. 
Może warto tu przypomnieć pewien manewr, jakim posłużył 

się Bernard Shaw jako krytyk t eatralny w latach końcowych 
ubiegłego wieku. Krusząc kopie o nowy dramat Ibsena i przy
gotowując teren dla siebie jako dramaturga, Shaw odsądzał 

od czci i wiary ni mniej ni ięcej tylko samego Shakepseare'a 
- bez wahania nazywając go przestarzałym i martwym, wy-
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nosząc ponad niego Ibsena, a później i siebie w przedmowach 
do swych sztuk. Kiedy w latach trzydziestych naszego wieku 
biograf przycisnął go do muru na ten temat, Shaw śmiał się. 

Wyznał, że był to chwyt w celu zwrócenia uwagi na siebie, 
a nigdy tak na serio nie sądził! O'Casey czyni podobnie. Gdy
by dożył chwili całkowitego wyzwolenia się Irlandii spod su
premacji Anglii, gdyby jako pisarz znalazł należny mu posłuch, 
na pewno śmiałby się ze swych czarno-białych wizerunków 
przedstawicieli perfidnego Albionu. Gdyby dożył dnia wyzwo
lenia się jego ojczyzny z siedemnastowiecznej atmosfery -
znów określenie Shawa - na pewno przestałby się włamywać 
w otwarte drzwi domagając się rehabilitacji naturalnych skłon
ności człowieka, wolności dla cielesnych radości i te pe, co już 
od dawna przestało być problemem w świecie poza-irlandzkim, 
ale w Irlandii ciągle jest problemem numer jeden. Wreszcie 
gdyby Irlandia odzyskała utraconą przed wiekami pozycję na
rodowo-polityczną, pisarz nie nawracałby tak uporczywie do 
świetnej mitologii swego narodu. Skąd my to znamy? Czy nie 
czyni tego dla pokrzepienia serc? Swego własnego serca w pierw
szym rzędzie być może? Narodowi, który utracił własny język 
dosłownie i w przenośni - lud nie zna już gaelickiego języka, a 
inteligencja tylko w wąskim gronie - ludowi, który zastygł w 
roli prymitywnego chłopa żyjącego w oderwaniu o:l reszty świa
ta, należy przypominać o jego wielkiej przeszłości, należy pod
trzymać w nim wiarę w siebie, aby mógł przetrwać. Sam lud 
czyni coś nie coś w tym kierunku, może nawet nie zdając sobie 
z t ego sprawy. Kultywuje mianowicie w tradycji ustnej dia
pazon i poetykę dawnych trubadurów. Dlatego prosty robotnik 
czy chłop irlandzki przemawia j ęzykiem jakiegoś swoistego 
Homera i barda, dla którego kwiecista, obrazowa, pełna ali
teracji mowa jest naturalnym środkiem przekazu myśli i od
czuć. Zjawisko niezwykłe, bowiem w treści całkowicie obca 
psychice anglosaskiej mowa ta posługuje się językiem angiel
skim. Jest to jednak język inny niż mowa Anglików. Jest 
rodzajem „jidisz", wyrosłym na bazie anglosaskiej. W odróż
nieniu od wymienionych wielkich Irlandczyków O'Casey nie 
pisze klasyczną angielszczyzną, ale identyfikuje się z ludem 
poprzez język, i poprzez wspólnotę interesów. Dlatego nie na-
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leży się dziwić, że O'Caseyowski dialog brzmi cokolwiek nie
naturalnie, wydaje się przeładowany, zbyt bogaty, aby był 

prawdziwy. J€st prawdziwy dla Irlandczyków, nosicieli dwor
sko-trubaclurowej tradycji ich wielkich przodków. 
Mógłby kto zarzucić O'Caseyowi niekonsekwencję w Szkcir

łatnym pyle. Bo skoro sztuka ukazuje, jak dawne wielkości 
rozsypują się w proch, jak nieuchronnie muszą ustąpić miejsca 
nowemu, dlaczego w takim razie gloryfikuje minioną wielkość 
Irlandii? W świetle wspomnianych obsesji pisarza nie wyma
ga to chyba komentarza. Nie zapominajmy też, że w sztuce 
elementem nadrzędnym nie jest logika, lecz magia. Magia, przy 
pomocy której twórca pomijając prawa logiki potrafi wyvrnłać 
w odbiorcy łańcuchową reakcję prowadzącą do logicznych 
wniosków i ponadlogicznych wzrusz€ń. Żeby jeszcze raz przy
toczyć Irlandczyka Shawa: Każdy żart jest zalążkiem poważnej 
myśli w łonie czasu. 

styczeń 1975 

W programie zamieszczono projekty kostiumów Lidii Jerzego Skarżyńskich 

Cecylia "-Vojewoda 
, 

CIEN BOHATERA 
W sobotę dziewiętnastego września serwis angielski BBC 

nadał następujący komunikat: Wczorajszej nocy zmarł w 
wieku osiemdziesięciu czterech lat jeden z największych dra
maturgów współczesnych, Irlandczyk Sean O'Casey. Od trzy
dziestu pięciu lat przebywał na wygnaniu w Anglii. Pi€rwszą 
sztukę Cień bohatera (The Shadow of a Gumman) napisał, kie
dy był jeszcze niewykwalifikowanym robotnikiem". 

W tych trzech stwierdzeniach: wielki dramaturg, 35 lat życia 
na wygnaniu, niewykwalifikowany robotnik - mieści się właś

ciwie całość zjawiska Sean O'Casey. Mieści się jego droga ży
ciowa i artystyczna, tylko że etapy tej drogi przebywał w od
wrotnym porządku, niż porządek podany przez spikera, i tylko 
ich chronologiczny bieg może dać pełny obraz tego niezwykłe
go życia i osiągnięcia. 

Kiedy O'Casey pisał Cień bohatera, sztukę mającą wreszcie 
otworzyć przed nim drzwi, do których od dawna już pukał 

(pod tym tytułem: I Knock at the Door wydał O'Casey pierw
szy tom swojej autobiografii obejmującej ten okres), pracował 
jako niewykwalifikowany robotnik na kolei dublińskiej . Nie 
miał szkolnego wykształcenia, nawet podstawowego, nie miał 
też - co wydaje się dziś niepojęte - ani papieru, ani atra
mentu. Oto, co sam mówi o tych czasach: „Pisywałem sztuki 
lub usiłowałem je pisać na skrawkach starego papieru zbie
ranego przez moich przyjaciół z podłogi w miejscu ich pracy. 
Nie stać mni€ było na atrament, gotowałem więc ogryzki che
micznych ołówków, aby go sobie spreparować". 

W owym okresie miał już za sobą kilka jednoaktówek, od
rzuconych przez dubliński Abbey Theatre, oraz pierwsze frag
menty prozy autobiograficznej. Miał też za sobą okres zdoby
wania, JUZ jako piętnastoletni chłopak, początków pisa
nia, czytania i arytmetyki, początków w znaczeniu dosłownym. 
Był jednym z trzynaściorga dzieci ubogiej ro::lziny robotniczej. 
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Tylko pięcioro się uchowało, gdyż „śmiertelność wśród nędza
rzy dublińskich była w owych czasach większa od śmiertelno
ści dotkniętych dżumą regionów Azji." 
Mając sześć lat zachorował na oczy i nie mógł chodzić do 

szkoły . W tym czasie stracił ojca, co pogrążyło jego rodzinę w 
jeszcze większej biedzie. Będąc kompletnym analfabetą marzył 
o pisaniu sztuk scenicznych i z pasją, która miała się stać isto
tą jego dramaturgii, zabrał się sam do nauki. Wiele lat miało 
jednak jeszcze upłynąć, zanim jako czterdziestotrzyletni męż
czyzna przeniknął wreszcie w r. 1923 do „świątyni". Właści
wiej byłoby powiedzieć, że wyważył drzwi, i tym wejściem 
zaznaczył niejako całą swoją przyszłą drogę pisarską. Odtąd 

każdą nową sztuką forsować miał drzwi narodowych tabu, bu
dząc zaciekłe sprzeciwy i prześladowania ze strony politycz
nych i religijnych rzeczników Status Quo, czyli „siedemnasto
wiecznego zacofania". Jednakże drzwi Abbey Theatre otworzy
ły się tylko przed dramatami O'Casey'a, a nie przed nim sa
mym. 
Aż do wyjazdu z kraju w r. 1929 kiedy miał już za sobą trzy 

wystawione przez Abbey Theatre sztuki, które uratowały ten 
teatr od bankructwa, sam był zaledwie na dwu przedstawie
niach, bowiem: „mogłem sobie pozwolić na kupienie biletu na 
galerię, ale z powodu słabego wzroku nic z galerii nie widzia
łem, a na bilet na parter nie miałem pieniędzy". Z wpływów 
za Cień bohatera dostał cztery funty! A przez krótką chwilę 
roił marzenia o sumie, która dałaby mu możność kupienia kil
ku upragnionych książek, wynajęcia lepszego pokoju i wyt
chnienia od ciężkiej pracy fizycznej. Ale droga była otwarta, 
więc pisał dalsze sztuki i posyłał je do Abbey. Każda nowa 
premiera stawała się wydarzeniem artystyczno-narodowym i 
nową pokaźną porcją oliwy na ogień roznamiętnionych sporów, 
konfliktów i walk Irlandii, rwącej się do wyzwolenia poli
tyczno-narodowego. Szczególnie trzecia sztuka Plug i gwiazdy 
(The Plough and the Stars), uważana przez niektórych kry
tyków za arcydzieło, spowodowała wybuch irlandzkiego wul
kanu. (Druga, Junona i paw, Juno and the Paycock - zdobyła 

mu miejsce opuszczone przez przedwcześnie zmarłego w 1910 
r. Synge'a, odnowiciela narodowego dramatu irlandzkiego. Bo 
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chociaż wielki W.B. Yeats żył jeszcze i tworzył na szczytach 
poetyckiego parnasu, nie przemawiał on językiem swego naro
du, ani w znaczeniu lingwistycznym, ani też w znaczeniu tre
ściowym). 

Premiera Pługa i gwiazd, mimo burd na widowni, przeszła 
stosunkowo spokojnie, ale już drugie przedstawienie stało się 

hasłem do rozruchów nie tylko na widowni teatru. Słowa pi
sarza dosięgły ulicy dublińskiej i rozjątrzone tłumy dały upust 
swej zapiekłej krzywdzie w rozruchach ulicznych, grabieży 

sklepów pod obstrzałem wojska i policji (takie sceny są też w 
sztuce). Reakcja, z jaką spotkała się ta sztuka, szczególnie ze 
strony kleru, który rozpoczął wówczas trwającą do dziś walkę 
z pisarzem (odmawiając - między innymi - udzielania roz
grzeszenia aktorom grającym w sztukach O'Casey'a, co dla lu
dzi tak głęboko religijnych jak Irlandczycy nie było wcale 
karą błahą), pchnęła pisarza na wygnanie. Jeszcze przez trzy 
lata od premiery w 1926 r. próbował żyć i pisać w mieście, 

które kochał i nienawidził zarazem, aż wreszcie po premierze 
Srebrnej czarki (The Silver Tassie) wypełniła się czara gory
czy (nomen omen!). O'Casey wyjechał do Anglii, która do 
śmierci miała mu być ziemią azylu, nie drugą ojczyzną jednak. 
Pozostał wierny swojej wielkiej miłości - ziemi irlandzkiej i 
narodowi irlandzkiemu. Potwierdzł to w jednej z ostatnich 
swych wypowiedzi latem br. w rozmowie z reżyserem filmu, 
opartego na pierwszym tomie jego autobiografii (film ten zrea
lizowany jest w Ameryce). 

- Czy Irlandia ciągle jest pańską jedyną, prawdziwą miło
ścią? 

- Ciągle. Ciągle na nowo prawdziwą i jedyną. 
Przez trzydzieści pięć lat życia na obczyźnie O'Casey napi

sał dalszych kilkanaście sztuk, dokończył pięciotomowego dzie
ła autobiografii obejmującego około pół miliona słów, pisał 

eseje i artykuły. Z ogromną pasją pisał o malarstwie - był 

szczególnie uwrażliwiony na kolor - i o młodym pokoleniu, 
od którego oczekiwał zrealizowania własnych marzeń, zbudo
wani.a lepszego i radośniejszego życia na ziemi. Nie bez powodu 
jest on ukochanym dramaturgiem młodzieży studenckiej, zwła
szcza młodzieży Ameryki, gdzie ciągle jest grany przez ze-
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społy studenckie, odznaczające się, jak wiadomo, dość dużym 
poziomem fachowym. Wreszcie trzecia informacja spikera BBC. 
„Zmarł jeden z największych dramaturgów współczesnych, 

Sean O'Casey". 
Wielkość O'Casey'a-człowieka, najpierw nędzarza-analfabe

ty, następnie samouka-dramaturga, który nie tylko nauczył się 
czytać i pisać, ale potrafił w mowie i w piśmie przekazać świa
tu autentyczny głos swojego ludu i swoich czasów, jest bez
sporna. Już nie tylko niecodzienny wysiłek, ogromna determi
nacja i pasja tego człowieka budzić muszą najgłębszy podziw, 
ale - co jest zna~znie bardziej zastanawiające - podziw mu
si budzić wielkoduszność tego pisarza. Wielkoduszność wyra
żająca się w tym, że w swoim pisarstwie nie kierował się prag
nieniem zemsty na społeczeństwie, które przydzieliło mu miej
sce na dnie. Patrząc na świat z tego dna, patrząc na deprawa
cję człowieka, na jego kręte, perfidne, załamanie i okrutne 
sposoby przejawiania się, nie przypisywał tego nieodrodnej na
turze ludzkiej, czy też owej dającej absolucję condition humai
ne. Dla niego taka sytuacja była sytuacją nieludzką, z które j 
człowiek będzie chciał i umiał się wydobyć. Ale dużego for
matu człowieczeństwo O'Casey 'a nie przesądza jeszcze formatu 
jego dzieła. Dyskusja, która toczy się w tej chwili na temat 
O'Casey'a-pisarza, sprowadza się do pytania: czy jest on wiel
ki dla nas w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku, czy 
tylko jest już wielkością historyczną; czy jego teatr jest tea
trem ważnym i żywym dla całego świata, czy tylko teatrem 
zajmującym w historii teatru irlandzkiego swoje poczesne miej
sce? Jego teatr określa się mianem realizmu lat dwudziestych 
naszego wieku, teatrem ekspresjonizmu lat trzydziestych, tea
trem ludowo-poetyckim. Nie neguje mu się wielkości w tych 
konwencjach, ale ... To „ale" kryje w sobie pewne zakłopota
nie. Moim skromnym zdaniem, zakłopotanie to bierze się stąd , 

że O'Casey stworzył teatr ludzkiego bohaterstwa, a do bohate
rów ma się dziś stosunek „ostrożny". No i bohaterów trudno 
jest pokazać na scenie . Otóż w związku z tą trudnością, rzutu
jącą na współczesny sąd o O'Casey'u, chcę przytoczyć tutaj 
dwie wypowiedzi krytyki angielskiej, i to krytyki oceniającej 
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pisarza z pozycji ideologicznie wrogich zdeklarowanemu i dłu
goletniemu komuniście O'Casey'owi. 

Pisze Alan Brien, krytyk dramatyczny i literacki konserwa
tywnego „Daily Telegraph": 

„Gani się aktorów, a ma się na myśli słabość literacką dra
maturga .... Jest to, moim zdaniem, sposób przemycania między 
wierszami pośmiertnych eulogii ustalon ej dziś opinii o O'Ca
sey'u. I jest to też , w moim najgłębszym przeświadczeniu, o
gromna niesprawiedliwość wobec największego dramaturga 
dwudziestego wieku. Czy nasze teatry: Royal Shakespeare 
Company i National Theatre nie powinnyby - zamiast tra
cić czas na wznawianie pomniejszych niemieckich i francuskich 
dramaturgów - wykorzystać swoich możliwości na pokazanie 
nowych i rewolucyjnych inscenizacji O'Casey'a? Pisarz ten w 
zastosowaniu muzyki, piosenki, poetyckiego języka i metafo
ryczn ej sytuacji jest bardziej oryginalny od Brechta .... J ego 
największe triumfy należą do przyszłości, nie do przeszłości". 

I drugi głos z tejże konserwatywnej prasy. H. R. Rogers, 
Irlandczyk, poeta i krytyk pisze w „Sunday Times": 

„Gdyby Pan Bóg był do rzeczy - powiedział dublińczyk 

pewnego szarego, deszczowego dnia - spuściłby kropelkę whi
sky z nieba. Żadna bardziej rozgrzewająca krew, bardziej po
ruszająca myśli kropla nie spadła z butelki Pana Boga niż Sean 
O'Casey, najwspanialszy dramaturg, jakiego zrodziła Irlandia 
od czasów Synge'a". 

A James Agate, nestor krytyków teatralno-literackich Anglii 
i autorytet nie lada, nazwał O'Casey'a największym od czasów 
Shakespeare'a dramatopisarzem, „który jak Mistrz potrafił po
łączyć farsę z tragedią". 

Spory o miejsce O'Casey'a w teatrze doby obecnej będą się 

naturalnie toczyć dalej zarówno w piśmie jak i na scenie, oby 
i na naszej scenie. Chciałabym jeszcze na zakończenie tych 
uwag przytoczyć głos samego pisarza z listu do mnie, pisane
go w związku z premierą Czerwonych róż w Teatrze Drama
tycznym. Brzmi on jakby przedśmiertne życzenie, bo list pisa
ny był w kwietniu br., a może jest i czymś więcej: kluczem 
do trudnego pisarstwa. Ciekawa rzecz, O'Casey pisze o sobie 
zawsze w trzeciej osobie, nie używa zaimka „ja", który w an-
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gielskim języku zawsze pisze się z dużej litery! Jego krytycy 
przypisują to jego wrodzonej nieśmiałości i skromności . 

„Sean prosi, aby pani powiedziała reżyserowi, że jego zda
niem, reżysęr nie powinien wielbić »Realizmu« - cokolwiek 
to znaczy. Nic nie powinno znaleźć się na scenie, co nie pobu
dzałoby wyobraźni, która - jak to powiedział osiemnasto
wieczny poeta William Blake - jest »przejawem Ducha Świt~
tego«, i Sean sądzi, że poeta może ma rację . Mówiąc o wy
obraźni Sean nie m a na myśli trzech rodzajów teatru, jakie 
mamy tu obecnie: teatru absurdu, teatru zabijania (assassina
tion) i t eatru okrucieństwa (cruelty), lecz teatr humanizmu -
irlandzkiego humanizmu oraz humanizmu wszystk ich narodów. 
Żaden absurd, będący absurdem z założenia, nie może zawierać 

ludzkiego humoru ani ludzkie j wyobraźni". 

„Teatr" nr 21, 1964) 



UWAGA ZAJiLADY PRACY I SZKOŁY 
Zamów ienie zbiorowe na bilety ulgowe dla zakładów pracy i szkół 

przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Wid owni, ul. 
Zapolskiej 3, tel. 387-89. 
Przyjm ujemy zgłoszenia osobiste, listowne i telefoniczne. 

Ceny biletów 
I strefa 

II str efa 
I Il strefa 

norn1. 
21! zł 

17 zł 

13 zł 

KlERO W I K T E C HNI C ZNY: 
MIROSŁAW DZIKI 
BRYGA D IE R SCENY: 
A N TONI KOŁACZEK 
K IERO W , ! CY P R C O W N I: 
K RAW I E C K l K J D A M S K IE.T: 
M IECZYSŁ W A M ACIEJEWSK A 
KRA WIE C KIEJ l\'IĘSKIE:J 

JERZY H E L A K 
P ERUIC \ RSK !E.J DAM SKIEJ: 
Z O FIA H E .J N E 
P ER U K A R SK IEJ MĘSKIEJ : 

MIE ZYSŁAW WOJCZYŃSKI 
SZEWSK IEJ: 
M I KOŁAJ BRATASZ 
M ODELATORS IU E J: 
ALOJ Z Y CZEPUŁKOWSKI 

T O L A RSKIE.T: 
:lfI C H A J PH A .I S N ER 
MALA H S K IEJ: 

T A DEU . Z CH D ZYlilSKI 
T APIC E RSK IEJ: 
HYSZ J-\ R D T K A CZ YK 
S L US A R NIA : 
BRO , ! S LA \ K R OW I I I 

w. n .Kart. A /456 /75, 4.ooo (A -10/629) 

ulg·o\ e 
15 zł 

12 zł 

9 zł 

Cena 8 zł-

Projekt okładki: Nicole Naskow 

R EDAKT OR PROGRAMU : HANNA SARNECK A-PARTYKA 
OPRACOWANI GRAFICZNE: WANDA GOŁKOWSKA 



Sean O'Casey 

SZKARŁATNY 
PYL 

(The Purple Dust ) 

PRZEKŁAD: WACŁAWA KOMARNICKA 

REŻYSERIA: PIOTR PARADOWSKI 
SCENOGRAFIA: LIDIA I JERZY SKARżY'RSCY 

MUzyKA: ZBIGNIEW PIOTROWSKI 
RUCH SCENICZNY: JANUSZ PIECZURO 

PREMIERA 20 MARCA 1975 
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