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Nieco o teatrze amerykańskim 
Początki teatru w Ameryce Północnej odzwierciedlają 

kolonizatorski charakter dziejów tej części Nowego Swia
ta. Na Północy zainteresowania osadników nie wychodziły 
poza biblię i psałterz. Dla feudalnego Południa wielkich 
plantatorów, zatrudniających tysiące czarnych niewolników, 
teatr byl tylko wielkopańską rozrywką. · 

Pierwszy, drewniany jeszcze, teatr wzniesiono w Wil
liamsbmgu (Virginia) w 1716 r. sprowadzając doń urządze
nia i aktorów z Anglii. W 16 lat później teatr otrzymał 
Nowy Jork, a w 1749 r. Filadelfia (Pensylwania), będąca 
przez wiek prawie metropolią teatralną Ameryki Pófnoc
nej. 

Teatr był artykułem importowanym. Jeszcze na przeło
mie XVIII i XIX w. Portsmouth zamknęło swe bramy 
przed aktorami, ponieważ teatr wywiera „szczególny wpływ 
na dusze młodych ludzi i w wysokim stopniu wystawia na 
niebezpieczeństwo ich obyczaje, budząc w nich chęć do 
intrygowania, zabaw i przyjemności". By nie narazić się 
moralistom, angielskie zespoły teatralne „przemycały" 
Szekspira jako „dialogi moralne". Taką importową trupą 
teatralną byl zespól rodziny Hallmów, który od 1752 r. 
gościł w Williamsburgu. Datę tę uważa się za początek 
dziejów teatru. 

„Angielski" charakter teatru i jego repertuaru był nie 
do utrzymania w okresie rosnących dążeń do usamodziel
nienia się Stanów Zjednoczonych. Pojawia się teraz ro
dzima dramaturgia, której początki wyznacza pierwsza, 
wzorowana na antycznych, mitologiczna tragedia wierszem 
Thomasa Godfrey'a „Książę Partii" (1767) i pierwsza saty
ryczna, antyangielska komedia obyczajowa Royala Tyllera 
„Kontrast" (1787). 

' 
' 

Wielkie zasługi dla rozwoju teatru w Stanach Zjedno
czonych położył autor sztuk oryginalnych, tłumacz (m. in. 
sztuki Kotzebue'go o Beniowskim, reżyser i dyrektor, arty
sta malarz a także pierwszy historyk teatru amerykańskie-
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go - Wiliam Dunlap (1166-1839), jeden z założycieli Tea
tru Parkowego (1198) w Nowym Jorku. On to w trosce o ma
terialną stronę przedsięwzięć tearalnych wprowadził „sta
ryzm", tj. system opierania przedstawień teatralnych na 
gościnnych występach wybitnych aktorów importowanych 
z Europy. Powstające jak grzyby po deszczu miasta i mia
steczka amerykańskie widziały więc Charlesa Murray'a, 
Thomasa Keana, George'a, F. Cooke'a, Edmunda Keana 
(1181-1833) i jego syna Karola z żoną, także wybitną aktor
kę, EHen Tree, czy protoplastę popularnego aktorskiego 
rodu Juniusa Brutusa Bootha, z którego 4 synów trzech 
było aktorami - dwaj sławnymi a trzeci, John Wilkes 
Booth, przeszedł do historii jako morderca Lincolna (1865), 
znienawidzonego przez plantatorów z Południa i koła wiel
kiej burżuazji z Północy za zniesienie niewolnictwa. W dru
giej połowie XIX w. nęcone dolarami „gwiazdorstwo" za
panuje w tearze amerykańskim i stanie się jedną z jego 
cech charakterystycznych. 

Wielkie talenty aktorskie zaczynają wyrastać także i z gle
by amerykańskiej. Pierwszym wybitnym aktorem amery
kańskim był James Henry Hackett (1800-1811). Sława tego 
świetnego odtwórcy Falstaffa z „Henryka IV" i „Wesołych 
kumoszek z Windsoru" sięgnęła za Ocean, Hackett jako 
pierwszy aktor amerykański dostąpił zaszczytu występo
wani'a w teatrze londyńskim. 

W rolach szekspirowskich wsławił się równieź partner 
Edmunda Keana, Edwin Forrest (1806-1812), którego zwy
cięska rywalizacja z „importowanym", równie wielkim 
aktorem angielskim, Williamem Macready (1193-1873), do
prowadziła do zakończonych ofiarami w ludziach zaburzeń 
antyangielskich w Nowym Jorku. 

Obok „importu gwiazd" drugą cechą charakterystyczną 
teatru amerykańskiego pierwszej połowy XIX w. jest jego 
wędrowność. W ślad za pionierami zespoły aktorskie ciąg
ną na Zachód. W latach 40-tych teatr funduje sobie trzy
tysięczne wówczas Chicago. Teatralnym ośrodkiem staje 
się Salt Lake City, siedziba sekty mormonów, której za
łożyciel Joseph Smith, był wielkim zwolennikiem teatru, 
a jego „apostoł", Brigham Young, sam występował jako 
aktor. W 1853 r. powstaje teatr w stolicy Kalifornii, w San 
Francisko. Tu aktorom w podzięce rzucano do stóp za
miast kwiatów.„ bryłki złota. 

**** 

Or11oinaln11m zjawiskiem tej epoki wędrownego teatru 
były „showboats" (teatry w statkach), pływające po Mis
sissipi i jej dopływach. Dochowały się one do początków 
XX w. a dziś wznowiono je (jak u nas Teatr Ziemi Ma
zowieckiej) jako ciekawostkę historyczną. 

Z początkowego okresu dramaturgii amerykańskiej, po
dejmującej idee niepodległościowe a także tematy z życia 
Indian, warto może przypomnieć sztuki o interesującej nas 
tematyce. Wątki polskie podejmowali: J. H. Payne w przy
pisywanej mu sztuce o Mazepie (1833), oraz dwukrotni_e 
Silas S. Steele w sztuce pt. „Mosiężny bęben czyli Jankes 
w Polsce" (The Brazen Drum or the Yankee in Poland") 
1841, o doboszu werbującym oddział na wsparcie powsta
nia listopadowego oraz o Emilii Plater („Emilie Plater, the 
Polish Heroine". 

Druga połowa XIX w. to w Stanach Zjednoczonych 
gwałtowna urbanizacja, burzliwy rozwój przemysłu, prze
chodzenie kapitalizmu w stadium imperialistyczne. Prze
miany te nie pozostały bez wpływu na teatr. Typ aktora
kierownika przekształca się w przedsiębiorcę teatralnego, 
tzw. „menagera". Początkowo byli to ludzie o wysokich 
nieraz kwalifikacjach, traktujący teatr jako instytucję 
o wadze społecznej. 

Takimi „plantatorami teatru" byli Dunlap i Hackett. Tra
dycje ich podtrzymują teraz Augustin Daly (1838-1899) 
i Edwin Booth (1833-1893), Daly stworzył w Nowym Jor
ku teatr na bardzo wysokim poziomie (Daly's Theatre) 
i ze swym doborowym zespołem, w żelaznej utrzymywa
nym dyscyplinie, odwiedził w 1884 r. Europę, dając wy
stępy w Londynie, Paryżu i Berlinie. Były to pierwsze wy
stępy teatru z Nowej Ziemi na Starym Lądzie. Krótko 
przed śmiercią otworzył Daly filię swego teatru w Londy
dynie. Istniała ona do drugiej wojny światowej. Do zasług 
Daly'ego zalicza się nadto przełamanie niechęci do rodzin
nej dramaturgii amerykańskiej wegetującej dotąd w cie
niu dramaturgii europejskich, głównie angielskiej, niemiec
kiej i francuskiej. 

Z Edwinem Boothem współpracowała nasza HELEN A 
MODRZEJEWSKA (1844-1909), zwana w Ameryce „Mod
jejską", która w 11 miesięcy po przyjeździe do Stanów 
Zjednoczonych debiutowała na ziemi amerykańskiej 
20.8.1877 r. w California Theatre w San Francisko. Ich duet 



w rolach Hamleta i Ofeiii nie miał sobie równych. Modrze
jewska pierwsza wprowadziła na sceny merykańskie sztuki 
Ibsena i Sudermana, a swymi 25-cioma wielomiesięcznymi 
tournee po Stanach Zjednoczonych zdobyła sławę gwiazdy 
pierwszej wielkości. Nazwisko jej umieszczano obok takich 
sław jak Adelaida Sistori, Thomasc Salvini, Eleonora Duse, 
Sara Bernhardt, Karol Kemble czy Eliza Rachel. „Modjej
ska", Bernhardt i Duse były jedynymi aktorkami, które 
zostały przyjęte do ekskluzywnego, wyłącznie aktorów
mężczyzn zrzeszającego, klubu The Players, założonego 
przez Edwina Bootha. 

Do głośnych aktorów tamtych czasów należeli partnerzy 
Modrzejewskiej - Richard Mansfeld, Maurice Barrymore, 
z aktorek zaś - pierwsza amerykańska „gwiazda teatru", 
".::harlotte Cusham (1816-1876), występująca w męskich 
rolach Romea, Oberona w „Snie nocy letniej" a nawet kar
dynała Wolsey'a w „Henryku VIII" Szekspira. Sensacją 
~awet na miarę amerykańskiej reklamy były występy sław
nej awanturnicy Loli Montez (Maria Eliza Gilbert) w sztu
ce o niej samej pt. „Lola Montez w Bawarii". Głośne były 
również występy córki pastora, czas jakiś przebywającej 
w niewoli u Indian, Ady Menken w roli Mazepy; naga, 
przywiązana do grzbietu konia, galopowała ze sceny wokół 
widowni. 

Elementem decydującym o obliczu teatru zaczęły stawać 
się - wpływy kasowe. W 1896 r. zawiązał się pierwszy 
trust teatralny, kontrolujący wynajem wszystkich sal wi
dowiskowych w Nowym Jorku i na prowincji. Rozpoczyna
ła się era Broadway'u kiedyś „szerokiego traktu" w holen
derskim jeszcze Nowym Amsterdamie, teraz ulicy rozry
wek, którą płynęła rzeka dolarów.1) 

Walkę z komercjalizacją teatru podjęli ostatni kierowni
cy teatrów z pokolenia jego „plantatorów" - Irlandczyk, 
reżyser, aktor i dramaturg, Dion Boucicault (1820-1890), 
walczący także o prawa dla autorów dramatycznych, bez
bronnych dotąd wobec wyzysku ze strony przedsiębiorców, 
oraz Dawid Belasco (1855-1931), który wiele zdziałał dla 
spopularyzowania sztuki teatralnej i przyswojenia jej naj
nowszych zdobyczy technicznych. Obaj oni jednak hołdo
wali również „systemowi gwiazd", doprowadzonemu do 
absurdu przez monopolistów teatralnych i ich ogłuszającą 
reklamę. 

Upadają pierwsze próby tworzenia subwencjonalnych 
„teatrów reperetuarowych". Pierwszy taki teatr powstał 
w Northhampton (stan Massachustes) pod koniec XIX w. 
Inną formą walki o wolny i artystyczny teatr był ruch na 
poły amatorskich tzw. „teatrów małych", rozwijających 
się w środowiskach studenckich i robotniczych. Pierwszym 
takim teatrem byl założony przez robotników, jeszcze w la
tach poprzedzających wybuch pierwszej wojny światowej, 
zespół Hull House Players w Chicago. Pionierem tego ru
chu był organizator kilkudziesięciu takich teatrów Maurice 
Brown. Teatry te uprawiały wartościowy repertuar arty
styczny, wystawiały m. in. Tołstoja, Shawa, Yeatsa, Ibsena, 
a nawet Eurypidesa. Do tego typu teatrów należał, ama-
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S A B I li A il I E l C Z A R E K 

Urodziła się w Łodzi, gdzie też ukoń
czyła w 1947 r. Wydział Aktorski w Pań

stwowej Wyższej Szkole Tea~ralnej. De
biutowała na scenie opolskiej jako 
Laura w „Szklanej n1enażerii" T. WH
liamsa. Występowała w teatrach: Opo
lu, Szczecinie, Gdańsku, Jeleniej Górze 
i Kielcach. Posiada w swoim dorobku 
kilkadziesiąt odpowiedzialnych ról. Wy
nuenn1y chociaż niek' óre: Helenka 
(„Szczęście Frania" Perzyńskiego), 
Hanka („Moralność pani Dulskiej" -
G. Zapolska) Tatiana (.,Mieszczanie" -
Gorkiego), Eugenia („Eugenia G . andet" 
- Balzaca), Eliza („Pigmalion" - Sha
\Ya), Aniela („Sluby panieńskie" - Fre
dro), Maria („Maria Stuart" - Słowac
l;i), Balladyna („Balladyna" - Słowac

kiego), Idalia („Fan tazy» - Slowackie
go), Barbara („Ballada polska" - Droz
dowskiego), Joanna („Niepokój przed 
podróżą" - Broszkiewicza\ Dziewczyna 
(„Myszy i ludzie" - Steinbecka), Pod
stolina („Zemsta" - Fredry). 
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E W A ZYTKIEWICZ 

Jest absolwentką PWSTiF im. Leona 
Schillera w Łodzi. Pracę w teatrze roz
poczęła w 1962 r. Występowała m. in. 
w następujących rolach: Klara („Sluby 
Panieńskie" - Fredry), Marianna („Oso
bliwe zdarzenie" - Goldoniego), Go
plana („Balladyna" - Słowackiego), Ty
tania („Sen nocy letniej" - Szekspira), 
Viola („Wieczór trzech króli" - Szeks

pira)_ 

• 
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Lon Dennison 
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Bessie Bockser, sąsiadka 

Ed Mason, lokator 

Suzie Dennison, córka Klary 

Sam Yeoger, przyjaciel Leona 
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Floyd Dennison, brał Glenna. 
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WINCENTY KOŚMIDER 
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KAZIMIERZ WŁODARSKI 
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CZESlAW KOCIŃSKI 

Kierownik oblazdu 

STEFAN ŚLĘZAK 

PRZEDSTAWIAMY 

z Washington Square 
przekształcil się w za
The Guild Theatre, 
eh postępowych, prze
tuk Shawa, Dreisera, 
soki poziom artystycz
ientowaniem. Aktorzy 
Provincetown Players), 
i na lodzi przerobio-
sób Paula Greena i -
aturgii amerykańskiej, 

(1936) - Eugeniusza 

" w 1916 r. zamyka 
teatru a otwiera nowq 
ie artystycznej twór
jnego przemysłu roz
l - marynarz, poeta, 
rutny obserwator sta
szył sumienia pisarzy, 

owi należną mu rangę 
amstwu i krzywdzie.i) 

erykański podziałały 
go baletu Diagilewa 

· eckiego teatru Rein
run", 1913) a wreszcie 
radzieckiego Moskiew
ystycznego (MCHAT) 
jonizowały one sceno
ując im nowe tematy 

a ogromny wpływ nq 
stylu gry aktorskiej. 
atr o programie arty-
atre (1931-1941), któ
orda Odetsa. Styl ten, 

nalizy i improwizator
owstałe w 1947 r„ pod 
rasberga. Wraz z naj
„Kapelusz pełen desz
filmem (James Dean) 
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SIEDLECKI 

Państwową Wyższą Szkolę Teatralną 

i Filmową im. Leona Schillera w Łodzi 
ukończył w 1959 r. Następnie aż do 
1966 r. pracuje w Państwowym Teatrze 
im. J. Osterwy w Lublinie. W swoim 
dorobku posiada ponad 20 ról. Wystę

pował m. in. jako Murzyn w „Smaku 
ntiodu", Bogusławski, w „Królu i akto
rze", Jasiek w „Weselu", Hrabia 
w „Aktorze". Za rolę Boruty w „Za
czarowanym kole" Rydla otrzymał na
grodę I Telewizyjnego Festiwalu Tea
tralnego. 

TADEUSZ WIECZOREK 

Jest absolwentem Państwowej Wyższej 

Szkoo:y Teatralnej w Krakowie. Dyplom 

uzyskał w 1961 r. Występował m. in. 
jako Pan w żałobie (Odwiedziny o zmro

ku" Rittnera), Martin („Cudowna 
woda" - Signea), Spodek („Sen nocy 

letniej"), Franio („Szczęście Frania" -
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torski pierwotnie, zespól aktorów z Washington Square 
(Washington Square Piayers), który przekształcił się w za
wodowy już Cech Teatrainy (The GuHd Theatre, 
1919-1929), o wyraźnych tendencjach postępowych, prze
jawiających się w wystawianiu sztuk Shawa, Dreisera, 
Czechowa i in. Teatry te dbają o wysoki poziom artystycz
ny i nie cofają się przed eksperymentowaniem. Aktorzy 
z Provincetown (stan Massachusets, Provincetown Ptayers), 
dają swe przedstawienia w przystani na łodzi przerobio
nej na teatr. „Odkrywają" w ten sposób Pauia Greena i -
protoplastę całej współczesnej dramaturgii amerykańskiej, 
przyszłego laureata Nagrody Nobla (1936) - Eugeniusza 
Gladstona O'Neila (1888-1953). 

Debiut O'Neilla „Cesarzem Jonesem" w 1916 r. zamyka 
„dwa wieki rupieci" amerykańskiego teatru a otwiera nową 
jego epokę oddzielenia się prawdziwie artystycznej twór
czości (poza Broadway'em) od seryjnego przemysłu roz
rywkowego (na Broadway'u). O'N em - marynarz, poeta, 
mistyk, mistrz dialogu, psycholog, okrutny obserwator sta
nów obsesji, choroby, nałogu - poruszył sumienia pisarzy, 
którzy idąc za nim przywrócili teatrowi należną mu rangę 
trybuny myśli i protestu przeciw kłamstwu i krzywdzie.z) 

Niezmiernie ożywczo na teatr amerykański podziałały 
trzy wydarzenia: występy rosyjskiego baletu Diagilewa 
(,,Szeherezada" 1912), wizyta niemieckiego teatru Rein
hardta (pantomima muzyczna „Sumurun", 1913) a wreszcie 
- i najbardziej - gościnne występy radzieckiego Moskiew
skiego Akademickiego Teatru Artystycznego (MCHAT) 
Stanisławskiego w 1923 r. Zrewoiucjonizowały one sceno
grafię i reżyserię amerykańską, ukazując im nowe tematy 
i formy. Wizyta MCHAT-u wywarła ogromny wpływ nq 
ukształtowanie się werystycznego stylu gry aktorskiej. 
Hołdował mu jedyny przed wojną teatr o programie arty
stycznym i filozoficznym. Group Theatre (1931-1941), któ
ry wychował sobie dramaturga, Clifforda Odetsa. Styl ten, 
opierając go na zdobyczach psychoanalizy i improwizator
stwie, kuitywowało Actor's Studio, powstałe w 1947 r„ pod 
kierownictwem Elii Kazana i Lee Strasberga. Wraz z naj
nowszą dramaturgią amerykańską („Kapelusz pełen desz
czu" czy „Dwoje na huśtawce") i filmem (James Dean) 
styl ten powrócił do Europy w aureoli artystycznego obja
wienia. 



Odnogą jego jest improwizowany teatr „na poczekaniu',' 
popularny w lokalach dzielnicy artystycznej Nowego Jorku 
(Greenwich Village) a ukształtowany w 1955 r. w Chicago 
przez zespół „Compass Payers", w którym błysn"ęli mi
strzostwem improwizacji Mike Nichols i Elaine May. 

Wraz z rosnącą komercjalizacją teatru rozrywkowego 
i awangardowymi poczynaniami jego repertuarowegq 
skrzydła kształuje się świadomość rzesz aktorskich, żyją
cych pod grozą bezrobocia i wyzyskiwanych przez teatral
nych bysnesmenów. W 1919 r. aktorzy zrzeszyli się w Zwią
zek Sprawiedliwości Aktorskiej (Actors Equity Association) 
i po 3-tygodniowym strajku, którym kierowała ulubienica 
publiczności Maria Dressler, wywalczyli prawa zabezpie
czające ich interesy zawodowe. Do dziś jednak bezrobocie 
aktorskie jest ogromne a zawód aktorski podlega wilczym 
prawom wolnego rynku, konkurencji i koniunktury. 

Krótko tylko bowiem (1935-1939) utrzymało się subwen
cjonowanie przez państwo ponad 150 „teatrów federal
nych". Szczupłe zresztą subwencje cofnięto im pod nacis-
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kiem elementów reakcyjnych, zaniepokojonych zbyt postę
pową polityką repertuarową tych scen. Dopiero ostatnio 
wracają - z oporami - tendencje do stwarzania teatrowi 
ustabilizowanych warunków pracy. Taką placówką ma być 
Washington Square Theatre, kierowany przez Kazana 
i Whiteheada, wzniesiony z funduszów społecznych w kom
pleksie nowojorskiego Lincoln Center of Arts. Jest to, 
obok Tyrone Guthrie Theatre w Minneapolis i Seattle 
Reportory Theatre, trzeci zaledwie dopiero stały teatr o sy
stemie repertuarowym. 

Pierwsze teatry repertuarowe, jak Guild Theatre i Group 
Theatre, stworzyły młodym dramaturgom sprzyjające wa
r~nki rozwoju. Dzięki nim zaczyna w dramaturgii odzywać 
się krytyka moralności amerykańskiej i niesprawiedliwości 
społecznej. Maxwell Aderson i Laurence Stalings wysta
wiają pierwszą antywojenną sztukę: „Sława - za jaką 
cenę", a potem dwukrotnie podnoszą protest przeciwko 
skazaniu Sacco i Vanzeti'ego. „Rozkosz idioty" („Idiot's 
Delight") Robert Sherwood (1896-1954) proroczo (1936) koń
czy apokaliptycznym deszczem bomb. Elmer Rice w 1929 r. 
zdo.bywa nagrodę Puiltzera za „Ulicę" (wystawił ją przed 
wo3ną Jaracz), w której podobnie jak w innej swej sztuce 
pt. „ W imieniu ludu", oskarżał ustrój kapitalistyczny i uka
zywał walkę budzącego się proletariatu. Problematykę 
SP?,~eczną. podejmowały sceniczne adaptacje „Myszy i lu
dzi Steinbecka i „Drogi tytoniowej" Caldwella granej 
przez 5 lat bez przerwy. O prawa dla Murzynów upomina
j~ się D'Usseau i Gow w „Głęboko sięgają korzenie". Li
liam Hellman (ur. 1905, „Lisie gniazdo"), Thorton Wilder 
(ur. 1897, „Nasze miasto"), William Saroyan (ur. 1908 Za
bawa jak nigdy"), Tennessee Williams (ur. 1914 Szkl~nna 
menażeria") - oto kilka jeszcze nazwisk dramatu~gów spo
łecznie zaangażowanych. 

Do wojny mniej więcej młoda dramaturgia amerykańska 
szukała rozwiązań problemów związanych z kryzysem eko
nomicznym i ruchami społecznymi. Po 1946 r. obraz jej 
zmienia się. Klimat „zimnej wojny" uniemożliwia drama
tu:gom krytykę. sytuacji wewnętrznej. Historia wojenna, 
widmo. atomowe3 ,katastrofy stawiają przed pisarzami prag
nącymi zachowac humanistyczną twarz pytanie - jaki 
c~łowi~k :na szanse ptrzetrwania tego „zamętu naszej epo
ki". Pwr1;ierska twórczość O'Neilla, jego wiązanie tragedii 
z komedią, nadawanie współczesności wymiarów antycznej 



tragedii („Żałoba przystoi Elektrze"), stają się twórczą po
żywką dla dwu „tytanów" powojennej dramaturgii ame
rykańskiej - T. Williamsa i A. Millera. Nie ma u nich 
intrygi w arystotelesowskim rozumieniu akcji dramatycz
nej - jest obraz stanu psychicznego; nie ma wielkich bo
haterów - są zwykli ludzie i dzień ich powszedni. Domi 
nuje człowiek postawiony twarzą w twarz z samym sobą, 
człowiek samotny, walczący z lękiem przed samotnością. 
Króluje introspekcja w wewnętrzny dramat postaci. U Wil
liamsa tę analizę stanów pogłębia i komplikuje psychoana
liza, u Millera, hołdującego w zasadzie dramatowi społecz 
nemu, stany psychiczne człowieka urastają do wymiarów 
niemal antycznej tragiczności. Ale i u niego znajdziemy 
wpływy psychoanalityczne, np. w scenariuszu filmowym 
„Skłóceni z życiem" czy w ostatniej spowiedniczo-autobio
graficznej sztuce „Po upadku". Między nimi dwoma byłoby 
miejsce dla Williama Inge'a. 

Ostatnią, najmłodszą „nową falą" dramaturgii amerykań
skiej atakującą dolarowe warownie Broadway'u i ambitne 
teatrzyki „ of Broadway", stanowią Edward Albee („Kto 
się boi Virgini Wolf?"), Jack Gelber, Kenneth Brown, Lio
nel Abel, Jack Richardson, oraz autorzy skupieni wokół 
Artist's Theatre. Stają oni w opozycji do teatru wywodzą
cego się z O'Neilla, odkrywają świat konfliktów wolności 
i jednostki pozbawionej wolności przez świat rządzony 
zbankrutowanymi prawami i zasadami, wsparty na wb}nie 
i przemocy człowieka nad człowiekiem. Jednym z teorety
ków tego kierunku dramaturgii amerykańskiej wynikają 
cego także z rozczarowania, jakie ogarnęło Stany Zjedno
czone po wypuszczeniu radzieckich sputników, jest Edward 
Albee. Jego „metateatr" pokazuje świat jako projekcję 
świadomości ludzkiej", „takim jakim przedstawia go sobie 
wyobraźnia ludzka. Ład i porządek jest mitem, życie jest 
nieustanną improwizacją". 

Można jednak wierzyć, że te filiacje z „Czekaniem na 
Godota" nie są ostatnim slowem dramaturgii amerykan
skiej. 

Walerian Lachnitt 

PRZYPISY 

I) O rozmiarach gnieżdżącego się na Broadway 'u „przemysłu 
teatralnego" niech świadczy taki przykład : komed ię muzyczną 
„Oklahoma" oglądało w Nowym Jorku 1.900 t ys . widzów, drugie 
tyle zaś na prowincji, wpływy wyniosł y w Nowy m J orku 5 m il. 
dolarów a na prowincji ponad 4.300 tys. 

2) z O'Neillem wiąże się także nawrót do pięknych i boga tych 
tradycji amerykańskiego teatru murzyńskiego . W 1821 r. powstał 
pierwszy murzyński zespól teatralny z repertuar em szeksp irow
skim, w którym w roli Otella zabłysnął aktor - Murzyn , Ira 
Aldrige (1807-186'7), zaangażowany potem do tej r o li przez n a j
większe teatry europejskie Aldrige występował równ i eż w War
szawie w „Kupcu weneckim" (1854) i „ Otellu ((1862). zmarł i p o
chowany jest w Łodzi. W pierwszej sztuce O'Nei lla „ Cesarz 
Jones" wystąpił wybitny aktor murzyński i pedagog, Cha rles 
Gilpln, kierujący obecnie jednym z dwu teatrów murzyńskich 



W związku z wystawieniem 
przez nas 
sztuki J. Szaniawskiego 
otrzymaliśmy list z cennymi 
uwaga.mi 
od sędziwego 
a.utord. 

KRONIKA TEATRU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

Zegrzynek, dnia 26 Września 1966 r. 

Szanowny i Drogi Panie! 

Dziękuję za list i przedstawienie mi się 
jako reżysera młodego a nie zamierzającego 
unowocześnienia mojej sztuki i ją udziwnia
nia. Bardzo jestem z tego zadowolony. 
Dziękuję również serdecznie dyr. Uramowi
czowi za zaproszenie mnie do Częstochowy. 
Chętnie bardzo skorzystamy z zaprosin po
znania osobiście Panów i zespołu, niestety 
w obecnym czasie nie możemy odbywać dal
szych podróży. 

Co do zdania o które Pan pyta: nie mam 
pod ręką ani „Dialogu" ni wydania książko
wego: w każdym razie wydanie książkowe 
jest późniejsze i prawdopodobnie sam te 
owe słowa usunąłem. 

Zwykle staram się o nieprzeciążanie sztuki 
własnymi uwagami. Jednakże rozmowy z re
żyserem uważam za korzystne; proszę więc 
o przyjęcie pana moich uwag, a w razie 
jakichś wątpliwości, chętnie służyć będę 
swymi sugestiami. 

Cała sztuka ma charakter ludowy, ale lu
dowy w cudzysłowie, owa ludowość polega 
na tym, iż rzecz dzieje się na wsi i że wcho
dzą tam typy ze wsią ściśle związane oraz 
takie, c.o stamtąd już odeszły, czy odchodzą; 
,ludowość" tworzą również wplecione tam 
motywy, typowe wiejskich może i naiwnych 
nieco opowieści o zaginionych pieniądzach, 
plotki o tajemniczych wzbogaceniach się, 
niespodziewanych odkryć skarbów itp. 
Chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę na język 
sztuki. Unikałem wyrażeń gwarowych czy 
regionalnych; zastosowałem je może dziesięć 
czy piętnaście razy i poza tym - innymi 



* 
:spo. obami starałem się nadać charakter 
i brzmienie mowy wiejskiej. Wspominam 
o tym, gdyż spotkałem się z intencją narzu
cenia na scenie, czy też dodawania tej swo
J eJ 1 udowości. 
Widziałem parę przedstawień tej sztuki 
w różnych teatrach i stąd kilka moich spo
strzeżeń . .Najwięcej prawia trudności postać 
Jasia, więc pozwolę sobie parę słów o niej 
powiedzieć. 

kim jt:,t Jaś? Odszedł juz ze środowisku 
wiejskiego i .nie obce mu zapewne książka 
czy gazeta, można go określić słowam, 
„ćwierć inteligent", co nic nie mówi jeszcze, 
o jego inteligencji wrodzonej. Ma wyższe 
„aspiracje", jako skrzypek, \\iele może 
osiągnął, gdyż córka jego pracująca nad mu
zyką zawodowo określa grę skrzypka jako 
„ciekawą", że ją jeszcze gra nieświadomie 
pociąga to jest już inna sprawa. Dawny 
„donżuan" dbający niegdyś o elegancję, 
nrzE.dstawl'l w akcie drugim jakieś echa tej 
elegancji. 
Druga p l ać chłopca niemowy. Widywałem 
tendencje do przed-tawienia tei po-;tati jaku 
typ znaneg::i i szablonowego nieco - znajd) 
wiejskiego zabiedzonego, ubranego \\ łach
many. Otóż jest to chłopiec, należący już dl 
spokojny pełen nawet - ereMO>i A:u1zpo.i 
godności. uważny obserwator rzeczy, które 
się dzieją dokoła. 

Wreszcie - tancerka. Na tło wiejskie wnosi 
niespodzianie egzotyzm i barwność. 

Wspomniałem o tych trzech postac.iach, po
nieważ widząc je w rozmaitych teatrach, 
miałem najwięcej co do nich zastrzeżeń. Czy 
parę tych pooieżnych uwag będą miały ja
kieś znaczenie dla teatru w Częstochowit 
- pozo,tawiam to już Panu jako reżyserowi. 
Przepra~zając za moje mało czytelne pismo 
łączę serdeczne pozdrowienia zarówno dla 
Pana jak i dla dyrekcji: zespołu i wszyst
kich, którzy nad moją sztuką pracują. 

Jerzy Szaniawski 

Zamówi en Io no bilety zbio1 ow„ 

przyjmuje Organizacja Widowni 

w godzinach 8 - 1 6 codziennie 

z wyjątkiem niedziel i świąt 

• 
Kaso teatru czynna codziennie 

z wyjątkiem poniedziałków 

w godzinach 13 - 19 w niedziele 

i święta 12 - 19 
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