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Były naczelny redaktor kwartalnika „The Tulane Drama
Review" i autor wielu książek o teatrze, Robert W. Corrigan
uważał, że między Ameryką lat sześćdziesiątych a Ameryką
lat trzydziestych istniały duże podobieństwa. Utrzymywał a wraz z nim wielu jeszcze innych krytyków - że mimo
oczywistych różnic zewnętrznych oba okresy jednoczy podobny „pejzaż duchowy" bardzo charakterystyczny dla
współczesnego dramatu amerykańskiego.
Chaos i kryzys lat trzydziestych zmusił Amerykanów zwłaszcza artystów amerykańskich do poszukiwania jakiejś narodowej mitologii, która by uosabiała nie tylko
aktualną rzeczywistość, ale i zarysowałaby szansę przetrwania klęski ekonomicznej i rozruchów o charakterze społecz
nym. Papierek lakmusowy na własną wrażliwość i uczciwość.
W latach sześćdziesiątych byli Amerykanie „równie namiętnie zaangażowani w tę introspekcję". W odróżnieniu jednak od lat trzydziestł'9h poszukiwania twórcze dotyczyły nie
tyle życia społe~znego, ile pejzażu duchowego, określonego
przez nasz zagrożony system planetarny i horyzont umysło
wy paraliżowany strache.m. wojny nuklearnej.
Przypomnijmy, że były to lata wielkich napięć międzyna
rodowych, związanych z wojną w Wietnamie, czy wcześniej
z blokadą Kuby, ·którą zarządził prezydent Kennedy. Zaczęto
zastanawiać się za Faulknerem, czy człowiek ma jakąś szansę
przezwyciężenia tego zamętu, a jeśli tak jaki typ człowie
ka zdoła tego dokonać.
Taka atmosfera wywierała głęboki wpływ na teatr i gdyby
szukać jakiejś cechy wspólnej dla ówczesnej dramatycznej
twórczości, to wyrażałaby się ona w tym, że sztuki te znamionowała ogromna troska o znalezienie właściwej metafory
dla człowieka współczesnego, żyjącego na skraju przepaści.
Krótko mówiąc, modelowano obraz bohatera postawionego
twarzą w twarz z sobą.
Akcja utworu Edmunda -Morrisa „Drewniana miska" rozgrywa się właśnie w latach trzydziestych, kiedy Stanami
Zjednoczonymi wstrząsał wielki kryzys, stwarzając poważne
napięcia socjalne i obywatelskie. Natomiast na sceny polskie
dotarł w latach sześćdziesiątych, gdy w Ameryce przesłonił
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starych mistrzów nurt awangardy. Pozostał jednak i w latach sześćdziesiątych - jak i obecnie - problem ludzi starych, ich miejsca w społeczeństwie pochłoniętym nowym rytmem cywilizacyjnym. Co więcej rzutował on na probierz
moralny współczesnego obywatela i na jego jakość moralną.
Edmund Morris sięgnął po niezawodny model melodramatyczny, obliczony niewątpliwie na łezkę, na współczucie, chociaż i u niego dominuje okrucieństwo, przeważają charaktery ludzi niepewnych jutra, żyjących pod obuchem strachu,
że mogą zostać zredukowani, że znajdą się poza nawiasem
względnego dobrobytu.
Bohaterowie „Drewnianej miski" są ludźmi głęboko nieszczęśliwymi i gdyby nie bezwzględne prawa kryzysu, uchodziliby z pewnością za obywateli o dobrym sercu i wewnę
trznym ładzie, którzy mają na względzie nie tylko dobro
własne ale i otoczenia. Fatalny los zmusza ich jednak do

okrucieństwa. Nie może być zresztą inaczej w utworze o konwencji melodramatycznej. Ażeby jeszcze w zupełności unieszczęśliwić swoich bohaterów, autor niczym antyczna
Ananke - ukazuje im perspektywę własnej starości, której
finał jest równie beznadziejny jak dziadka Lona Dennisona.
Najmłodsza latorośl Dennisonów postanawia bowiem zachować jego drewniatny talerz z bairidzo konkretnym przeznaczeniem na przyszłość.
To, oo iróiwnież łączy postacie Morrisa z bohaterami Nowej Fali, wiąże się z przemożnym uczuciem osamotnienia.
Oglądamy ludzi jakby wyodrębnionych z mechanizmów nadrzędnych . Słowem nachyla się ku nam teatr, w którym
człowieka determinuje jego samotność i wyobcowanie; zaś
bohaterów w sztuce oddali od siebie na kosmiczną wręcz
odległość tragedia zgotowana staremu człowiekowi.
Autorzy Nowej Fali patrzą na problemy otaczającej ich
rzeczywistości to z pozycji absolutu, to znowu negacji,
ponieważ chcą wiedzieć, jaki ma sens cywilizacja, która może rozwijać się tylko dzięki temu, że istnieją wojny, że łamie
się elementarne zasady współżycia ludzkiego. Odkryli nagle.
że żyją w świecie rządzonym przez prawa i inspiracje, które
już dawno zbankrutowały, straciły jakiekolwiek znaczenie,
są tylko martwymi formułami.
Głęboko nieszczęśliwi ludzie Morri!Sa też nie widzą przed
sobą zbyt jasnych perspektyw, ale jeszcze pozorują, że trzymają się pewnych tradycji, jeszcze krępują ich pewne zasady, daje znać czasami o sobie sumienie obwarowane dekalogiem, normami etycznymi. Ale to oni właśnie - ich pokolenie - zaczną burzyć wiarę w etykę, w to wszystko, co
wiązało się z tradycyjną wiarą. Ten proces negacji norm
etycznych - w twórczości dramatycznej - zaczął się wła
śnie w latach trzydziestych, a podjęli go melodramatyczni
bohaterowie tamtych czasów.
Spojrzenie na starość przeszło także swoistą ewolucję.
Morris budzi litość w myśl wypróbowanych reguł literatury
XIX-wiecznej i ten model - co tu wiele gadać - potrafi
poruszyć sumienie i dzisiaj, bo choć mówi do nas symboliką
naiwną, ale trafia wprost, sugeruje: czyniąc tak a nie inaczej
zostaniesz postawiony pod pręgierzem opinii społecznej, obywatelskiej, zaś dzisiejszy oprawca stanie się jutro ofiarą takiego samego postępowania, zapłacą mu taką samą monetą.
Stary, zniedołężniały Lon Dennison wzbudza naszą litość,
co więcej - w miarę upływu czasu staje cię najbardziej
czystą z wszystkich występujących w tej sztuce postaci. Jest
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zrzędą, starczym zawalidrogą, ale równocześnie jak gdyby
ostatnim przedstawicielem tej bohaterskiej dawnej Ameryki,
którą kryzys rozmienił na drobne i pomniejszył. Wierzy nadal w swoje dzieci nie wiedząc, że one już dawno z niego
zrezygnowały.

W

„Amerykańskim

ideale" Albee'ego - sztuce, która jest
najbardziej reprezentatywna dla amerykańskiego nurtu awangardy lat sześćdziesiątych, starego człowieka reprezentuje Babcia - osoba przewrotna i nieznośna ze swoją
manią telewizji, wtrącaniem się do nie swoich spraw, czy
z powodu zagracania całego mieszkania tysiącem pudełek.
Czasami ewoluuje ona nawet w stronę słynnej bohaterki
Dtirrenmatta, chociaż w innych wymiarach moralnych.
A przecież u Albee'ego pada zdanie: „Wszystko, co się
mówi do ludzi starych brzmi okropnie". W konsekwencji
Babcia - mimo całej swej starczej złośliwości, jest „najbardziej ludzka" ze wszystkich postaci sztuki, jest ludzka,
bo chce być potrzebna. Ona także wypowiada jakże trafne
spostrzeżenie, które mogłoby się znaleźć w ustach zniedołężniałego Lona Dennisona ze sztuki Morrisa: „Kiedy czło
wiek jest stary, mówi się do niego w sposób obraźliwy, dlatego staje się głuchy i w końcu umiera". Stanęliśmy twarzn
w twarz z własnym przeznaczeniem.
BL

może

Jerzy Milewski

Starość

filozofia życia

Nasze Lektury szkolne pełne są opowiadań o tym, jak despotyzm starców uzbrojonych w majątek, prawo własności,
prestiż społeczny, swobodę testamentowania, prawo wydziedziczania i wyklinania łamał najtkliwsze uczucia i najwznioślejsze porywy. Starość rządziła młodością, była „na górze".
Teraz znalazła się pod wozem. Regulacja urodzin i rozwój
medycyny sprawiają, że coraz mniejsza ilość młodych utrzymuje coraz większą ilość starców. System własności, oszczęd
ności i kapitału przekształcił się w system rentowy, a tym
rządzą i rządzić będą młodzi, nie starzy.
Jak w tych warunkach będzie zorganizowana starość czło
wieka. Mam na myśli jej aspekt ekonomiczny, psychologiczny, socjalny etc. Obydwie światowe cywilizacje konkurują
w rozmaitych zakresach: ilość aut na głowę mieszkańca,
wskaźniki budownictwa mieszkaniowego, zachorowalność na
dolegliwości umysłowe itp. Myślę, że o wiele istotniejszą
konkurencją będzie współzawodnictwo w rozwiązywaniu takich właśnie problemów, jak starość człowieka. Zwycięstwo
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przypadnie nie temu, kto wyprodukuje więcej ubrań, aie temu, kto stworzy bardziej Ludzkie życie.
Na razie jednak zarysowują się tylko pewne dość mgliste
kontury problemu. Taką sztukę, jak ta Edmunda Morrisa, na
dobrą sprawę można by umieścić równie dobrze w Texasie,
jak i w Warszawie, przynajmniej teraz. Stary ojciec chce
mieszkać razem z rodziną syna, aie synowa się buntuje, ma
teścia dość, wyrzuci go zatem prędzej czy później do domu
starców. Czyż to nie może zdarzyć się także rodzinie Matysiaków? Wszak istnieje w Warszawie Dom Matysiaków .•. O co
idzie? O brak miejsca w normalnym życiu dla Ludzi starych.
Problem ten sam, w Texasie i na Mazowszu. Bolesny, bo
starzy nie chcą odchodzić, kurczowo czepiają się „prawdziwego życia", a młodzi... Młodzi chcą być sami, starzy nie
są im potrzebni i tak dalej.
Można uprawiać tandetną moralistykę w stylu „biedni
starzy" i „okrutni młodzi", podobnie jak kiedyś bylo na odwrót i okrutni starcy łamali biednych młodych i szlachetnych
pozytywnych bohaterów dramatu, melodramatu i romansu.
Uprawia się ją ciągle, nie tylko w tej sztuce. A praktyczny
rezultat? Wzmożona psychoza roszczeniowa starych i wzmożone okrucieństwo młodych. Moralistyczna tandeta zawsze
czyniła trudne problemy jeszcze trudniejszymi, zawsze usiłowała gasić ogień podlewając go benzyną.
Stefan Jończyk pisał w „Kierunkach" o poecie Wojciechu
Bąku. Przypomniał mi się przy tej okazji wiersz Bąka o starości. Otóż są pisał poeta różne starości. Ta, którą
czasem widujemy na portretach: mądra, wzniosła, dumna, do
ostatniego tchnienia poświęcona sprawom państwa, rodziny, świata. I ta druga, zaśliniaczona, gd_erUwa, gr~ęznąca
w egocentryzmie, ograniczona do fascynac3i stanem zołądka,
budząca czasem politowanie, aie czasem i obrzydzenie.
Od czego zależy taka czy inna starość? Zapewne od wła
ściwości temperamentu. Od poziomu umysłowego. Od jakości
materiału, z którego zrobione są mózg, serce i wątroba czło
wieka. To pewne, Lecz także i w pewnym stopniu od filozo-

fii życia.
Na czym oparła się w końcu cywilizacja współczesnego kapitalizmu? Na filozofii, której punktem centralnym jest przeżywanie radości z powodu posiadania. Auta, domku weekendowego, wakacji, ciuchów. Ta filozofia rodzi styl życia, w którym starość ma tyle znaczenia, ile ma pieniędzy. Gdy pieniędzy zabraknie, starość staje się brzemieniem pustego ży
cia; można z tym wytrzymać, jeśli wszystko trwa krótko parę iat. A jeśli kilkanaście? A jeśli kilkadziesiąt? Wtedy
mamy piekło na ziemi. Starzy i młodzi nie mogą ze sobą wytrzymać nie tylko dlatego, że młodzi są niedobrzy, a starzy
jacyś sympatyczni i pokrzywdzeni, ani że starzy są niedobrzy, a młodzi są niezrozumiani i niesłusznie oskarżani aie dlatego, że obie strony są dotknięte tym samym trądem,
najgroźniejszą histerią świata, histerią kons'l1mpcji.

(„Kierunki" 1968, nr 6, fragm.)
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PAMIĘTNIK ANNY FRANK (The Diary of Anne Frank)
Frances Goodrich, Albert Hackett. Przeł. Marian Meller,
Konstanty Puzyna.
Reż . ~an Maciejowski, scen. Marcin Wenzel.
Premiera 2 X 1959.

DRAMAT AMERYKAŃSKI
NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

Zbigniew Zwak (Piotr), Halina Dobrowolska (Pani
Van Daan), Maria Wawszczyk (Anna Frank)

W dwudziestoleciu międzywojennym repertuar amerykań
ski w Polsce składał się - z nielicznymi wyjątkami z popularnych fars i melodramatów. Wielkim powodzeniem cieszyły się komedie Montgomery'ego Cały dzień bez kłamstwa
i Tajemnica powodzenia oraz Roxy Connersa. Rekordy biła
sztuka Hopwooda Jutro pogoda.
Jednakże wśród tego repertuaru rozrywkowego dość wcześnie pojawił się na scenach polskich Eugene O'Neill (m. in.
Pożądanie w cieniu wiązów grane pt. Ządza, Anna Christie,
Cesarz Jones), Thornton N. Wilder (Nasze miasto), Elmer
L. Rice (Ulica).
W pierwszych latach powojennych (1945-1949) wraca na
scenę repertuar rozrywkowy. Roxy i Jutro pogoda biją rekordy powodzenia. Sztuki te grane były również w Teatrze
Polskim w Bielsku-Białej.
W 1959 roku inscenizacja Jana Maciejowskiego znanej już
w Polsce sztuki F. Goodricha i A. Hacketta Pamiętnik Anny
Frank otworzyła nowy rozdział w dziejach dramatu amerykańskiego na scenie Teatru Polskiego. Później pojawiają się
kolejno: Myszy i ludzie w adaptacji Jerzego Krasowskiego
i scenografii Józefa Szajny (było to powtórzenie głośnej już
inscenizacji nowohuckiej), Cena Artura Millera, w której
wystąpił gościnnie Jan świderski, Zaklinacz Richarda Nasha,
Niecierpliwe serce Johna Patricka, Zloty chłopak Clifforda
Odetsa oraz Lot nad kukułczym gniazdem Dale Wassermana
według sławnej powieści Kena Kesey'a One Flew Over the
Cuckoo's Nest.
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ROXY (Roxy) Barry Conners. Przeł. Feliks Treter.
Reż. Stanisław Skalski, scen. Wojciech Krzysztofiak.
Premiera 10 I 1946.
ROMANS (Romance) Edward Sheldon. Przeł. Stanisław Sierosławski.
Reż. Stanisław

Skalski, scen. Feliks Krassowski.
Premiera 16 II 1946.
KOMEDIA O CZŁOWIEKU, KTÓRY REDAGOWAŁ „GAZETĘ

I

ROLNICZĄ"

(How i Edited an Agricultural Paper)

Mark Twain. Adapt. G. Timmory. Przeł. J. Nowicki.
Reż. Stanisław Malatyński, scen. Feliks Krassowski.
Premiera 24 VI 1947.
Grane razem z O człowieku, który po§lubil niemowę
A. France'a.
JUTRO POGODA (Fair and Warmer) Avery Hopwood.
Ryszard Ordyński.
Reż. Stanisław Kwaskowski, scen. Feliks. Krassowski.
Premiera 25 VIII 1948.
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Przeł.

MYSZY I LUDZIE (Mice and Men) John Steinbeck. Przeł.
Jan Meysztowicz. Adapt. Jerzy Krasowski.
Reż. Andrzej Markiewicz, scen. Józef Szajna.
Premiera 21 II 1964.

(scena zbiorowa)

CE~A (The Price)

Arthur Miller. Przeł. Kazimierz Piotrowski.
Rez. Józef Para, scen. Jerzy Feldman
Premiera 5 V 1970.
·

Jan Swiderski (gościnnie w roli So!omona),
lecki (Wtktor Franz)

Czesława Pszczolińska (Liza), Józef Para (BUL)

ZAKLINACZ (The Rainmaker) Richard Nash. Przeł. Irena
Babel.
Reż. Józef Para, scen. Wiesław Lange.
Premiera 4 V 1973.
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NIECIERPLIWE SERCE (The Hasty Heart) John Patrick.
Przeł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska
Reż. Alojzy Nowak, scen. Wiesław Lang~
Premiera 1 XII 1973.
·

(scena zbiorowa)
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ZŁOTY CHŁOPAK (Golden Boy) Clifford Odets. Przeł. Zofia

i Lucjan Porembscy.
Reż. Alojzy Nowak, scen. Jerzy Moskal.
Premiera 18 IX 1976.

Mieczysław

Ziobrowski (Eddie Fuse!i), Cezariusz Chrapkiewicz (Tom Moody) , Aleksander Pestyk (Frank Bonaparte), Stanisław Kieresiński (Siggie), Mieczysław
Tarnawski (Roxy Gott!!eb)

(scena zbiorowa)

LOT NAD

KUKUŁCZYM

GNIAZDEM (One Flew Oi:er the
powieści Kena Kesey'a.

Cuckoo's Nest) Dale Wasserman wg

Przeł. Bronis ław Zieliński.
Reż. Alo~zy Nowak, scen. Antoni Tośta.

Premiera 21 IV 1978.

