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Służyć za zwierciadło naturze,
pokazywać cnocie własne jej rysy,
złości żywy jej obraz, a światu
i duchowi wieku postać ich i piętno.
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D ramat amerykański zmierza w tym
samym kierunku, co kultura Ameryki. To
znaczy, ·czyż nie dziwilibyśmy się,
gdybyśmy mieli w tym kraju rozkwitający,
radosny teatr? W tym środowisku niezwykle
silnie ukształtowanym, coraz bardziej
autorytatywnym - bo takie jest życie
w naszym kraju _- człowiek uprawiający
zawód, jedną z głównych cech którego jest
obrazoburstwo, nie może się tu raczej dobrze
bawić. ( ... ) Nie uważam się za
dramatopisarza politycznego. ( ... )
Strącać z ołtarza ikony amerykańskiego
businessu i burzyć niektóre mity o tym kraju
- to zajęcie piszącego.
David Mamet

Wychowałem się w środowisku typowo
amerykańskim. Rodzice nie starali się
zachować swego dziedzictwa europejskiego.
Wobec materialistycznych wartości> którym
hołduje społeczeństwo amerykańskie>
wykazywali entuzjazm i całkowite oddanie.
W domu wszystko definiowało się
negatywnie: skończmy z biedą, uwolnijmy
sfę od Rosji~ przestańmy wreszcie być

Zydami. No> bo te trzy rzeczy razem
Amerykanina o ból głowy>
prawda? I to wyrzeczenie się jakiegokolwiek
poczucia wspólnoty i zbiorowych celów
społecznych przygnębia mnie i napawa

przyprawiają

obawą.
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Żyjemy w czasach pełnych zamętu.
Wydaje się, że wiele prostych słów straciło swe znaczenie, zaś wiele prostych procesów próbujemy nazywać
nowymi słowami .
Uciekamy się do neologizmów i omówień, by zaprzeczyć skończonemu w swej istocie charakterowi
tego przerażającego procesu, do którego odnoszą się te
słowa .

Mówimy o związku, by nie mówić o małżeństwie.
Mówimy o rodzicielstwie, by nie mówić o wychowaniu
dz iecka. Mówimy o obronie, jakby celem obrony nie
było wyeliminowanie albo unicestwienie groźby - groź
ba ta, oczywiście, raz wyeliminowana, anulowałaby
potrzebę obrony.
Mówimy o postępie i wzroście tak samo jak mówimy
o rodzicielstwie, jako o procesach pozbawionych
przedmiotu. Boimy się myśleć o skutkach naszego
działania. Używamy słowa „rosnąć" w odniesieniu do
gospodarki, do własnej jaźni, do związków między
ludźmi, tak jakby postęp można było rozumieć jako
coś, co nie zakłada konkretnego celu, a wzrost jako coś,
co nie zakłada osiągnięcia dojrzałości . Stąd też owe
określenia, postępu i wzrostu, używane w znaczeniu
ekspansji pozbawionej końca, zaprzeczają idei speł
nienia i spoczynku.
Jednakże to, co rośnie, musi, w którymś momencie,
przestać rosnąć. I - po osiągnięciu dojrzałości - musi
ulec rozkładowi i umrzeć.
Rozkład jest nieuniknioną częścią życia, a każda próba
zaprzeczenia faktu śmierci jest dowodem rozumienia
albo niedojrzałego, albo mętnego.
Rzeczy rosną w miarę upływu czasu. Poczęcie i urodzenie nie odbywają się w tej samej chwili, nie można
jednocześnie przyjmować i oddawać. Jest czas na
gromadzenie i jest czas na rozsypywanie się, zaś

ostatecznym rozproszeniem jest rozpad, który następu
je po to, by nastąpić mogło nowe życie .
Badanie naturalnego wzrostu i rozkładu jest też badaniem Teatru. Organizm teatru (rozpatrywany w takich
aspektach jak kariera, sztuka, sezon, instytucja) rośnie
i dojrzewa, a następnie ulega rozkładowi i umiera
w myśl tych samych praw, które rządzą wzrostem
i śmiercią rośliny czy zwierzęcia. Organizm rośnie by
osiągnąć wyznaczony punkt, a kształtuje się przez
opór, na jaki napotyka w drodze do wyzm.czonego mu
z góry celu.
Ta sama ambicja, która jednoczy grupę młodych we
wspólnym pragnieniu, by stawić czoła przeciwnościom
losu i założyć nową organizację, w przyszłości ich
rozłączy. Kiedy bowiem osiągnięty zostanie pierwotny
cel, ambicja ta skieruje każdego z nich na nowe szlaki.
Każda sztuka teatralna jest portretem rozkładu, każda
przedstawia rezultaty sytuacji, która się całkowicie spełniła
oraz nieunikniony stan zachwiania równowagi, który trwa
aż nastanie nowa równowaga.
Dlatego właśnie teatr był zawsze niezbędny dla równowagi psychicznej człowieka. Teatr objawia nam pojęcie
rozkładu, konieczność zmiany - w komedii kruchość
naszego ładu społecznego, w tragedii zaś nieunikto stała potrzeba
nioność śmierci. Dramatyzować ludzka, a pytając „Czy teatr jest martwy?" nie tyle
domagamy się informacji, ile wyrażamy swój głęboki
osobisty niepokój (jak d:,:.iecko, gdy pyta: „mamo, czy
będziemy musieli przeprowadzić się do mniejszego
mieszkania"?). „Czy teatr jest martwy?" oznacza „Czy
ja jestem martwy?" .
Dramatopisarz i sztuka teatralna usiłują stworzyć porządek ze stanu bezładu. Ich zadaniem jest zauważyć
i odtworzyć rozkład tak, jak prowadzi on do swego celu
- spoczynku - i zaoferować pocieszenie - konkluzję
właściwą temu spoczynkowi. (W bajkach i opowieś
ciach na prz estrogę: „Uważaj więc co robisz'', w melodramacie „zrób wszystko, żeby twoje uczucia zostały
nienaruszone, one bowiem stanowią o więzi między
tobą a resztą ludzi w teatrze).

nieporządek

spowodowany jest
- organizm, sztuka, drzewo rosną, aż staną się kompletnymi. Po osiągnięciu
kompletności, proces ten ulega odwróceniu i porządek
może przywrócić jedynie rozłożenie organizmu.
Gdy społeczeństwo znajduje się w stadium wzrostu (to
samo można powiedzieć również o sztuce teatru) każda
jego część składowa przyczynia się do wzrostu, wszystkie aspekty społeczeństwa: sztuka, gospodarka, religia
(tak jak w dziewiętnastowiecznej Ameryce). Gdy społe
czeństwo znajduje się w stadium wzrostu pojawiają się
i rozkwitają rzeczy, które uczynią z tego organizmu coś
silnego, prężnego, pełnego radości, zwróconego na
coś, co ma się rozwinąć.
zewnątrz . Krótko mówiąc Wszyscy doświadczyliśmy tego przystępując do nowego projektu. Możemy wtedy obyć się bez snu, pomocni
ludzie zjawiają się jak za pociągnięciem czarodziejskiej
różdżki, łatwo przyswajamy sobie nowe umiejętności,
ludzie cieszą się, że mogą nawiązać z nami znajomość ...
Kiedy społeczeństwo spełniło się już, dąży ono we
wszystkich swych aspektach ku rozwiązaniu się, ku
rozsypaniu na najmniejsze komponenty tak, aby osiąg
nięty został stan spoczynku i aby owe komponenty
można było wykorzystać do nowego zadania.
Kiedy społeczeństwo spełniło się już, spełniło już swoje
niezgłębione cele, to nie nieszczęśliwe zrządzenie losu
sprawia, że w każdym jego elemencie przejawia się
wojna, marnotrawstwo, brud, zwątpienie, niepokój
- to raczej kwestia zdrowego rozsądku. Wszystkie te
rzeczy przyspieszą bowiem stan rozkładu . Działanie
tego rozkładu można zauważyć już choćby obserwując
jakąś grupę ludzi, zespół teatralny, albo przedsiębiorst
wo. Osiąga sukces, członkowie dają się ponieść ambicji,
zaczynają się niesnaski, niegdyś bliskie przyjaźnie ulegają degeneracji, nikt już nie podziela opinii drugiego,
pojawiają się z zewnątrz czynniki dysponujące pienię
dzmi i oferują dobrze funkcjonującym instytucjom
duże sumy za to, żeby zaprzestały swej dotychczasowej
działalności (przywileje, koncesje, prawa etc.).
Gdy patrzymy dziś na nasze społeczeństwo zauważamy
W okresie wzrostu,

nieosiągnięciem kompletności

wiele problemów - przeludnienie, ryzyko zagłady
atomowej, wynaturzenia etyki pracy, zanikanie tradycji, homoseksualizm, choroby przekazywane na drodze
seksualnej, rozwody, kruchość gospodarki. Mówimy
wówczas: „Zły los gnębi nas na tylu frontach" .
Nawet pojedyńczo, zjawiska te wydają się niepojęte.
Gdy próbujemy ogarnąć je jako całość, rozpamiętywa
nie ich może niewątpliwie przyprawić o lęk . Co się
dzieje, dlaczego wszystkie te rzeczy, niepojętym splotem okoliczności, tak nas gnębią?
Jak wiele innych kwestii, które jako problem wydają się
nierozwiązywalne, i te można potraktować właśnie jako
stanowią one próbę osiągnięcia stanu
rozwiązanie spoczynku.
Weźmy przyjaźń, która się wyczerpała. Zupełnie bez
powodu, nie wiadomo skąd, dochodzi do incydentu,
czasami zdarzenia całkowicie bezsensownego, które
dzieli przyjaciół, a ostatecznie rozbija też przyjaźń.
Gnębiące nas problemy świadczą o wysiłku wszechświata, aby odkryć tę jedną rzecz - na drodze naturalnej selekcji, jeśli chcecie - która doprowadzi wreszcie
do stanu spoczynku.
Problemów świata takich jak AIDS, nowotwory, wojna
atomowa, zanieczyszczenie środowiska, nie sposób bowiem, koniec końców, rozwiązać ani trochę lepiej niż
problemy drzewa, które wydało owoce: jabłka dojrzały
i teraz mają opaść - cóż można jeszcze uczynić?
Liście, akurat teraz również opadają, właśnie w chwili,
kiedy najbardziej są potrzebne. Drzewo, i tak osłabio
ne, ustępuje pod ciężarem lodu. Sok, który mógłby
pomóc w walecznym boju o zachowanie życia, wycieka.
Cóż można uczynić? Niczego nie można uczynić,
niczego też nie trzeba czynić. Coś samo się czyni
- organizm przygotowuje się na stan spoczynku.
Znajdujemy się - nasza kultura, nasza cywilizacja
- w punkcie, w którym właściwym, życio-dajnym
zadaniem organizmu jest rozkład. Nic go nie powstrzyma, nic nie może go powstrzymać, jest on
bowiem siłą życia, a dowody tego znajdujemy wszędzie
wokół nas. Posłuchajmy muzyki na dworcach kolejo-

wych, albo tej, która rozbrzmiewa ze słuchawki telefonicznej, kiedy czekamy na połączenie, Nie chodzi tu
o to, że ktoś, jakaś grupa ludzi, jednostronnie postanowił pokarać nas złą muzyką, lecz raczej o to, że
podejmuje się wysiłek - uniwersalny i skoordynowany
- żeby ograniczyć okres, w którym możemy być sami
ze swymi myślami - to zbiorowa nieświadomość
podsuwa nam akt miłosierdzia.
No, a kiedy osiągnięty zostanie ten stan spoczynku, ile
czasu potrwa jeszcze proces rozpadu cywilizacji?
Dzień, godzinę, może rok, stulecie, z pewnością nie
dłużej. I cywilizacja, o czym wiedzieliśmy całe życie,
może rozwiać się i zniknąć. Może to nastąpić w każdej
chwili, może to nastąpić w ciągu jednej chwili.
Jakie ta wiedza przynosi ukojenie? Być może następujące: jak głosili stoicy, bogowie albo istnieją, albo
nie istnieją. Jeśli istnieją, to - bez wątpienia - rzeczy
toczą się tak jak powinny, a jeśli nie istnieją, dlaczego
mielibyśmy odchodzić z niechęcią ze świata, w którym
nie ma bogów.
Albo, mówiąc lapidarnie: dla większości z was, ludzi
młodych, istnieją rzeczy zabawniejsze i bardziej stosowne niż zbytnie obciążanie się ciężarem filozofii.
Mówiąc lapidarnie, życie toczy się się dalej, wasze
istnienie ma swój powód, tak, jak ma swój powód fakt,
że nasza cywilizacja najpierw rosła, a teraz ma umrzeć.
A owe powody są dla nas równie nieuchwytne jak te,
dla których nas samych urodzono i dla których mamy
umrzeć.

powinniśmy paść ofiarą charakterystycznego dla
liberałów złudzenia, które każe nam przyjąć, że skoro

Nie

w stanie dostrzec problem, to de facto nie
sami już jego częścią. Jesteśmy- tak jak ktoś,
kto jedzie samochodem z Hamptons w niedzielę wieczorem i przeklina „tych idiotów, którzy spowodowali
zator uliczny". Jesteśmy częścią tego procesu, świat
ulega rozkładowi w dość gwałtowny sposób, a my
w żaden sposób nie możemy temu przeciwdziałać.
Miejmy odwagę, by się z tym zmierzyć - jak na
naszym poletku świat staje się przedmiotem rozkładu?
jesteśmy

jesteśmy

W teatrze pojawia sią znikoma ilość nowych sztuk,
a większość z nich to sztuki złe. Krytycy, jak się
wydaje, hamują tylko, na każdym kroku oryginalność
oraz tłumią to, co powstaje z miłości. Telewizja wykupuje utalentowanych - sztuka aktorska z każdym
rokiem upada coraz niżej.
możecie zapytać:
młodzi ludzie teatru Wy - Gdzie się podział uprzejmy i szczodry producent?
Agent obdarzony wyczuciem talentu. Co się stało
z mądrym krytykiem? Lepiej zaprzestać poszukiwań
i przyjąć, że nie istnieją. Zadaniem agenta, krytyka,
producenta staje się obecnie przyspieszyć proces rozkładu. To ich praca. I wykonują tę pracę bez zarzutu
- pracę, do spełnienia której wybrało ich społeczeńst
wo: aby siać strach, ewentualnie też apatię, która
nawiedza człowieka wtedy, gdy zbyt jest zlękniony, by
przypatrzeć się światu dookoła. Muzyka na dworcu
- to oni, i nasze pragnienie spoczynku - to też oni.
Zapytacie może teraz: „a co w takim razie z wolną
wolą, co z wolną wolą jednostki?" Otóż ja nie wirzę, że
taka istnieje, uważam raczej, że wszystkie społeczeńst
wa funkcjonują w myśl praw doboru naturalnego
i tylko te jednostki mogą przetrwać, które działają po
myśli społeczeństwa. Trochę tak jak ludzie w przymusowej sytuacji, kiedy zepsuje się autobus - ich indywidualna osobowość przestaje się liczyć. Konieczność chwili sama stworzy eksperta, człowieka rozsąd
nego, obcesowego brutala, klowna i tak dalej.
No, a co z waszą pracą?
Większość tych, którzy zdecydują się pozostać w teatrze, wciągnięta zostanie w wir reklamy i telewizji,
i odda się bez reszty poszukiwaniu sławy i uznania.
A w tym czasie rozkładu sławą i uznaniem nagrodzi
społeczeństwo złe aktorstwo, złą literaturę, opowiedzenie się przeciwko myśli, refleksji, niezależności. Takie
rzeczy właśnie będzie się nazywało sztuką.
Niektórzy z was urodzili się być może po to, żeby się
temu poglądowi sprzeciwić, żeby reprezentować poopinie mniejszości, opinię ludzi,
gląd przeciwny którzy - bez względu na powód - nie boją się

refleksji nad swym życiem. Niektórzy z was, mimo
wszystko, wrzuceni zostali na scenę przez los, aby próbować narzucić jej porządek, próbować sprowadzić na scenę,
jak to powiedział Stanisławski, życie ludzkiej duszy.
Tak jak Laokoon, doznacie wielu cierpień podjąwszy
wysiłek dokonania czegoś, co jak przyjdzie wam
często słyszeć w ogóle nie istnieje. Pamiętajcie o tym,
że ludzie, którzy wam to powiedzą którzy powiedzą
wam, że jesteście nudni, pozbawieni talentu i nie macie
pojęcia o rynku wykonują tylko swoją pracę. To do
nich należy. Ale nie zapomnijcie, że pracując z uporem
i poświęceniem, również i wy wykonujecie swoją pracę.
W dążeniu do tego, by sprowadzić porządek na scenę,
gdy będziecie starali się od-tworzyć w sobie ten
zapomniany kunszt aktorstwa, zapomniane rzemiosło
aktora, sztukę, liczącą sobie dziesięć tysięcy lat, która
właśnie przestała istnieć, w dużej mierze za mego życia,
kiedy będziecie starali się nauczyć zapomnianej sztuki
opowiadania, napotkacie na swojej drodze wiele cierpienia. I w miarę pracy i starzenia się, spojrzycie wokół
siebie i powiecie może: „Po co się wysilać?" Na co
odpowiedź brzmi: musicie się wysilać, jeśli zostaliście
wybrani, aby się wysilać . A jeśli nie, to nie.
To świat pełen zamętu. Więc, jak głoszą stoicy, wszyscy
możemy starać się mieć zasad niewiele, ale za to prostych,
tak żeby można się było do nich zawsze odwołać. Jeżeli
jesteście w stanie nie stracić kontaktu z procesami
naturalnymi, z sobą samym i ze swoim własnym Bogiem,
z naturalną postawą waszego zawodu - a jest nią ludzka
potrzeba opowiadania i słuchania opowieści - jeśli
potraficie nie stracić kontaktu z naturalnym procesem
wzrostu i rozkładu, wtedy, w mojej opinii, będziecie
w stanie zaznać spokoju, nawet w teatrze.
Nasza cywilizacja jest pełna wstrząsów i agonii, dotychczas nie dotarło do niej przesłanie. Opada na dno,
jednakże nie zapadła jeszcze w całkowite barbarzyńst
wo. Często myślę, że wojna atomowa istniej po to
tylko, żeby oszczędzić nam tej hańby.
Życzylibyśmy sobie może, żeby tak się nie stało, ale tak
się jednak stało. I jeśli wolno wam, młodym ludziom,

zacytować

raz jeszcze Marka Aureliusza: otrzymujecie
przed bitwą. No i co z tego?
Waszym zadaniem jest i tak walczyć .
Tym spośród was, którzy są powołani do tego, żeby
w pracy i mozole starać się sprowadzić na scenę nowy
teatr, teatr waszego pokolenia, sądzone jest życie
niezwykle porywające.
Będziecie opierać się coraz silniejszemu prądowi, ale za to
przypadnie wam w udziale wielka i bezcenna nagroda:
poznania siebie jako w pełni dojrzałych ludzi - jeśli
pośród otaczającej was zewsząd paniki, która zwie się
zdrowym rozsądkiem, albo opłacalnością rynkową, bę
dziecie wykonywać swą pracę w sposób prosty i dobrze.
Jeśli przyjdzie wam pracować w prawdziwym teatrze,
będzie to w tym czasie ostatecznego rozkładu wspaniała praca. W prac tej wykorzystując inteligencję
i talent - obdarzycie waszych bliźnich możliwością
wspólnoty w tym, co najistotniejsze w nas wszystkich:
zrozumienia prawdy, że urodziliśmy się, aby umrzeć,
że walczymy i ponosimy klęski, żyjemy w niewiedzy
dlaczego nas tu, na świecie, postawiono i że - pośród
tego wszystkiego - odczuwany potrzebę kochania
i bycia kochanym, lecz jest w nas lęk.
Jeśli obdarzono was inteligencją, poznacie czym jest
ustawiczny konflikt woli i lęku. Musicie wiedzieć, że
ten konflikt odsłania przed nami centralny aspekt
dramatu. Mówię tu o walce między tym, do czego was
powołano, a tym, co wolelibyście robić. Odsłonięcie
tego konfliktu to wychowanie w tragedii.
Próba odpowiedzi na pytanie „Co powinienem robić?"
może zaprowadzić was tak do filozofii jak i techniki, do
nauki medytacji oraz nauki działania, tak aby wasza
osobowość i wasza praca zlały się w jedno i abyście
osiągnęli wasz prawdziwy cel, najwyższy cel członka
teatru. Celem tym jest, i zawsze było, pokazać, że
kultura musi zająć się pytaniem: Jak mogę żyć w świe
cie, w którym przeznaczono mi śmierć?
złą
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ROZMOWA Z AUTOREM
(fragmenty )

DAVID SAVRAN: A Arthur Miller?
DAVID MAMET: Jego poglądy na temat twórczości
różnią się bardzo od moich. Dla Millera jest ona
narzędziem sumienia. Motorem jego pisarstwa jest
przekonanie że teatr może być narzędziem poprawy
społeczeństwa.

SAVRAN: Na czym polega tu różnica między Millerem
a Panem?
MAMET: Ja po prostu piszę sztuki. Nie uważam, że
moje sztuki zmienią czyjeś warunki społeczne. Uważam, że Miller sądził zawsze i jest w tym coś
wspaniałego że jego sztuki mogą zmienić postawę
ludzi wobec wydarzeń współczesnych. Ja mam zupeł
nie inny pogląd, jesteśmy bowiem różnymi ludźmi
z różnych pokoleń. Uważam, że cel teatru - jak
powiedział Stanisławski zawiera się w tym, żeby
przenieść na scenę życie duszy. To zaś niekoniecznie
pomaga ludziom orientować się lepiej w tym, co zdarza
się wokół nich, niekoniecznie sprawia, że stają się
lepszymi członkami społeczeństwa.
SAVRAN: W Pańskich sztukach ( ... ) bohaterowie
mogą mówić rzeczy bardzo różniące się od tego, co
naprawdę komunikują oni w podtekście.
MAMET: I w tym właśnie teatr jest taki jak życie, nie
sądzi Pan? Nikt naprawdę nie mówi tego, co myśli, ale
każdy myśli to, co myśli.
SAVRAN: A ów podtekst zawsze ma do czynienia
z władzą, siłą, kupowaniem i sprzedawaniem.
MAMET: A czemu nie? Ostatnio zachwycam się
wprost Thackeray'em. I przyszło mi na myśl, że
niemal każda znana mi powieść angielska, czy to
Pendennis, czy Targowisko próżńości, czy Howard's End
albo Orwell, jest o gościu, który próbuje zdobyć
pieniądze na odebranie z lombardu kapelusza - po to,
żeby nie odczuwać zażenowania na przyjęciu. Są to

o ludziach krępujących się brakiem pieniędzy.
I chyba również większa część literatury amerykańskiej
- tej literatury amerykańskiej, jaką uwielbiam, na
której się wychowałem - to literatura o robieniu
pieniędzy. O to przecież w Ameryce chodzi najbardziej.
SAVRAN: Również w grze sceniczne}~ podtekst określa
się zwykle jako dynamikę siły.
MAMET: Już jakieś dwadzieścia lat uczę gry scenicznej i bardzo to lubię. Wszystko się do tego sprowadza,
że dwoje ludzi chce czegoś innego. Jeśli dwoje ludzi
nie chce czegoś innego, to po co u licha ta scena. Nie
.warto zachodu, lepiej zostać w domu. Tak samo
z pisaniem. Jeśli dwoje ludzi nie chce czegoś od
siebie, to po co pisać tę scenę? Wyrzucić tę scenę! Ta
surowa szkolna reguła jest niezwykle pożyteczna w teatrze. Jeśli dwoje ludzi nie chce czegoś innego,
widzowie mogą uciąć sobie drzemkę. Innymi słowy,
chodzi tu o siłę, władzę.
Wszyscy próbujemy przez cały czas nie tyle zakomunikować sobie wzajemnie nasze życzenia, lecz wymusić
na tym drugim spełnienie naszych życzeń. Świadomość
tego stanowi, moim zdaniem, ( ... ) o różnicy między
dobrym a złym dramatem. Czy to polityk próbujący
pozyskać sobie głosy wyborców, czy gość, który chce
iść z dziewczyną do łóżka, czy też ktoś w poszukiwaniu
dobrego stolika w restauracji - w każdym wypadku
chodzi nie o to, żeby wypowiedzieć swoje pragnienie,
lecz mówić coś, co z największym prawdopodobieńst
wem przyczyni się do spełnienia tegoż.
SAVRAN: Jak Pan pisze sztukę? Od czego Pan
zaczyna - od postaci, dialogu, fabuły?
MAMET: Więc to jest ulubiona sztuczka kowbojska.
Stado przemyka w oszałamiającym tempie, a jeden
kowboj pyta drugiego, w jaki sposób można tak szybko
zliczyć te krowy. „To bardzo proste odpowiada
drugi - Liczysz po prostu ilość kopyt i dzielisz przez
cztery" . Tak samo pisze się sztukę. Pisze się bardzo
wiele po to, by zorientować się o czym w ogóle jest ta
sztuka, wyrzuca się trzy czwarte, znów pisze, spogląda

się i próbuje się zorientować o czym mówi ta z kolei
sztuka, wyrzuca się z niej trzy czwarte i pisze znowu. ( ... )

ROZMOWA
Byłem aktorem, a potem zacząłem kierować
reżyserując. Następnie uczyłem studentów i

wywałem
pisać, tak

z nimi spektakle jako reżyser. Zacząłem
naprawdę, aby zilustrować zagadnienia,
o których mówiłem jako nauczyciel. Wreszcie założy
łem zespół teatralny. Nie mieliśmy pieniędzy na honoraria. I tak zacząłem pisać sztuki. ( ... )

SA V RAN: W ciągu ostatnich sześciu lat scena polityczna uległa niewątpliwie dużemu spolaryzowaniu, i myślę,
że odnosi się to do wszelkich zjawisk w kulturze.
MAMET: Myślę, że linie podziału będą się rysowały
coraz ostrzej, że znowu zaczniemy wsadzać ludzi do
więzienia za to, co piszą. Ludzie podświadomie boją się
wyrażać swą opinię, czasy bowiem stały się tak delikatne. A za tym pójdą czyny. To będzie ciekawe.
SAVRAN: I przerażające.
MAMET: I bardzo przerażające, tak jest.
SAVRAN: I nie widzi Pan perspektywy wyjścia z tego
spolaryzowania w sposób łagodny? Sądzi Pan, że dojdzie
do radykalnej zmiany?
MAMET: To tak, jak z pogodą. Ludzi zamęczają
upały i duchota, więc zanim się rozpogodzi, musi spaść
deszcz. Każda cywilizacja ma swe przypływy i odpływy. Nic nie trwa wiecznie. Doskonale się bawiliś
my. Mieliśmy Tennessee Williamsa. Mieliśmy hula
hoop. Mieliśmy Forda Edsel. Całą gamę dobrych
rzeczy. Konstytucję. Żeby wymienić choć kilka. Shelley Winters. Grajkowie przygrywali, teraz pora im
płacić. No i tyle, wielkie co.
1988
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MAREK KĘDZIERSKI: Siedzieliśmy w restauracji
„One Patata Two Patata" i obserwując z tej perspektywy
Cambridge, które wydawało się ostoją niezmienności, rozmawialiśmy tJ wstrząsanej zmianami Europie. „New York
Times" rezerwował cztery strony dziennie na doniesienia
w rubryce „ Upheaval in the East". Odszedł Samuel
Beckett, dokonano egzekucji na prezydencie Caucescu,
a w Ameryce w wypadku drogowym zginął właśnie słynny
trener baseballu. Pół roku wcześniej przeżyłeś tragedię
pekińską, kiedy zjawiłeś się tam, aby reżyserować sztukę
współczesnej pisarki amerykańskiej. Powiedziałem, że Europy Wschodniej nie będziesz już mógł oglądać taką jak
była, że runął haniebny ład. Polska od tygodnia była krajem
kapitalistycznym, a miejsce oficjalnej wrogości miał zająć
entuzjazm dla wszystkiego, co przychodzi zza oceanu. No
właśnie, i wtedy pojawiła się myśl, aby przedstawić w Polsce
- bez nacisków „ czynników oficjalnych" - również
amerykańską sztukę, konkretnie zaś teatr, ale wyjść przy
tym poza nazwiska twórców, które najczęściej kojarzą się tu
ze współczesnym dramatem amerykańskim.
ROBERT SCANLAN: Twórcy tacy jak Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee czy Eugene
O'Neill, którzy są znani w Polsce, napisali swe najlepsze sztuki przed trzydziestu albo i więcej laty. Ważniej
szym wydawało mi się, żeby wprowadzić nowe nazwiska. Dramatopisarzy mniej więcej mojego pokolenia,
znajdujący się obecnie u szczytu możliwości twórczych, tacy jak Christopher Durang, John Guare,
David Mamet, David Rabe, Wallace Shawn, Sam
Shepard, August Wilson, Lanford Wilson wydawali
się właściwszym wyborem na inaugurację tej nowej fali
kontaktów teatralnych między naszymi krajami.
MK: To prawda, że to pokolenie nie było znane w Polsce
realnego socjalizmu. Jednakże, z tego co wiem, również
w Europie Zachodniej nie zdobyli sobie szerszej publicz-

noś ci. Czy wiąże się to z faktem, że amerykański dramat
stał się mniej uniwersalny?
RS: Nie wiem, czy mniej uniwersalny, zbyt głęboko

sam bowiem jestem związany z pejzażem amerykańs
kim. Na pewno jednak zmienił się format tego teatru,
jego ambicje. To nie wielkie obrazy, panorama Ameryki, lecz świadomie zwężona perspektywa, skromniejsze
pole widzenia, choć w tych małych figurach teatralnych dokonuje się równie wielkiego obrachunku z ży
ciem. Jest tego także przyczyna ekonomiczna, po
·
prostu teatr staje się coraz droższy .
MK: No właśnie. Teatry na Broadway'u to osobne
przedsiębiorstwa, które zakłada się dla wystawienia
jednej sztuki~ ze względu na ryzyko finansowe. A następ
ną sztukę wystawia inny teatr, nawet jeśli robią to ci sami
ludzie. Pokolenie Millera jest ostatnim, które mogło
liczyć na sukces na Broadway 'u i, jak to się mówi, nie iść
na kompromis artystyczny. Ale, wracając do tego projektu, wyszliśmy od Mameta, potem zastanawialiśmy się
nad kilkunastoma sztukami innych pisarzy, by wreszcie
wrócić do Mameta.
RS: Od lat jestem pełen podziwu dla dramatu Mameta,
znam go osobiście od czasu, gdy przeprowadził się do
Bostonu w 1985 roku. Tematyka jego druzgocących
sztuk o etyce businessu, o manipulowaniu władzą
w społeczeństwie rynkowym, wydawała mi się godna
wysiłku, by podzielić się nią z polską widownią. No,
i oczywiście, poetyka jego utworów ...
MK: A propos poetyki, najlepszym utworem Mameta
dla mnie osobiście pozostaje jak dotąd „Glengarry".
Pamiętam piorunujący efekt pierwszej inscenizacji w Londynie w 1984 roku. Metafora walącego się systemu
przedstawiona w obrazie biura, do którego dokonano
włamania ( każda z postaci na scenie mogłaby być
moralnym włamywaczem). Ale przedstawienie go w Polsce byłoby niezwykle trudne, nie z uwagi na temat
- działalność spekulantów handlu nieruchomościami, bo
to już w Polsce istnieje, lecz dlatego, że warstwa ludzi,
która tę działalność gospodarczą uprawia, nie wykształ
ciła jeszcze języka handlu nieruchomościami. Z tego

powodu

wybraliśmy sztukę

o wymowie

trochę

bardziej

uniwersalne;~ choć nie wiem czy spekulacje nieruchomoś
ciami nie będą miały większego wpływu na życie tzw.
przeciętnego Polaka niż zagadnienie prawdziwego charakteru Hollywood. Jak scharakteryzowałbyś miejsce Mameta w teatrze amerykańskim? Czy można mówić, że
wytworzył swój odrębny styl?
RS: Mamet uważany jest za naszego najlepszego
współczesnego dramatopisarza. Od początku lat siedemdziesiątych pisze dla naszej publiczności świetne
sztuki, jest też płodnym i nowatorskim twórcą filmowym. Wywarł ważny wpływ na styl aktorski w Ameryce, jest utalentowanym pedagogiem. Wykształcił swój
specyficzny styl, niezwykle klarowny idiom sceniczny,
estetykę powiedziałbym spartańską (myślę, że jest
z usposobienia stoikiem), estetykę, którą cechuje niesłychany pragmatyzm. Akcja jego sztuk odznacza się
zawsze jasnością i wigorem, jest też Mamet wielkim
nowatorem w dziedzinie języka. Jego teksty wprowadziły do naszego teatru coś, co odbieramy jako specyficznie „amerykański" rodzaj dialogu, z charakterystyczną szorstkością ulicy, dialog naszpikowany wulgaryzmami, błyskotliwa retoryka przesady. Lecz mamy
tu do czynienia z kunsztowną poezją czerpiącą z języka
ulicy, zbudowaną z utartych zwrotów językowych.
Język Mameta obnaża ową mentalność „mocnego czło
wieka", która wytworzyła tyle stereotypów znamiennych dla postawy męskiej dominacji, którą w Ameryce
określa się terminem „machismo". Wszyscy znają ten
typ postaci z amerykańskich filmów sensacyjnych,
kryminalnych, „więziennych", z seriali telewizyjnych
w rodzaju „Dallas" czy „Dynastia", nawet ze staroświeckich westernów, a na pewno z heroicznego gwałtu
cechującego tak zwany amerykański football. Mamet
ukazuje nam konsekwencje tej metalności: ten rodzaj
świata, w jakim zmusza nas ona do życia. Jest to świat,
w którym miłość i lojalność są zaledwie środkami
wprowadzenia w życie „umowy" i świat, w którym
z czasem pieniądze i władza stały się bardziej kuszące
niż model życia oparty o łagodność i tolerancję.

MK: Czy, mimo brutalnego języka i drastycznej treści,
jest Mamet moralistą?
RS: Nie w prosty sposób. Mamet nie umieszcza siebie
ponad postaciami swych sztuk. Uwielbia takie mocne
typy, przedstawia przecież tych ludzi z wielką sympatią
i wyrozumiałością. Od nas wszystkich, od ludzi swego
pokolenia, wymusza emocjonalne wyznanie: „Nam też
to się podoba, jakaś nasza część też patrzy z zachwytem
na tych twardych mężczyzn, z takim sprytem kiwają
cych i pokonujących innych".
MK: Mówisz, oczywiście, o mężczyznach. Z kobietami
ma się rzecz, oczywiście, całkiem inaczej ... Po polsku nie
ma nawet odpowiednika określenia „machismo ".
RS: Kobiety inaczej widzą sztuki Mameta. Uważają, że
mają w nich mniej szans od mężczyzn, lecz dramat
Mameta cechuje głębokie zrozumienie konsekwencji
„machismo". Mamet widzi Amerykę jako społeczeńst
wo chylące się ku nieuchronnemu, nieuniknionemu
rozkładowi. Ci, którzy do tego rozkładu się przyczyniają, którzy do niego doprowadzą, bawią się świetnie, więc
sztuki Mameta pełne są tej ekscytującej wolnoamerykanki. Sztuki te są jednak wystarczająco głębokie, by
mieć moralny kontekst, świadczyć o moralnym niepokoju autora. To jedyny sposób w jaki zagadnienie moralności mogło się przejawić w obecnej sztuce.
MK: „Przerżnąć sprawę" to sztuka odwetu, Mamet
dokonuje tu osobistych porachunków z Hollywood. Co
publiczność w Polsce powinna wiedzieć o Hollywood
w kontekście tego utworu?
RS: Musimy zdawać sobie sprawę z niezwykle kuszą
cego charakteru południowej Kalifornii. Przede wszystkim klimat. Zawsze świeci tam słońce, lekki wietrzyk
porusza drzewami palmowymi, wszędzie unosi się
obezwładniający zapach kwiatów, i do tego majestat
Pacyfiku. Odzwierciedla to sposób w jaki robi się
interesy ludzie są luźni, zrelaksowani. Wielkie
wytwórnie maskują praktyki, które zmierzają do ...
poderżnięcia komuś gardła zwodniczo prostą i luźną
strukturą, ukrywającą hierarchię bossów, kierowników
- administratorów oraz niezależnych producentów.

W sztuce Mameta, Bobby Gould awansował właśnie na
stanowisko szefa produkcji jednej z największych wytwórni. Na tym stanowisku nie robi się niczego poza
obracaniem czyimiś pomysłami. Gould jest pośredni
kiem, jego praca polega na mówieniu oraz podejmowaniu decyzji, które dotyczą zawrotnych sum. Taki czło
wiek nie musi mieć, i na ogół nie ma, żadnych innych
kwalifikacji. Gould jest zawodowym manipulatorem,
„puszcza" zaproponowane mu filmy, nie dając od siebie
ani idei ani pieniędzy. To kwintesencja władzy. Dlaczego na jego biurku nie ma nic, oprócz telefonu?
MK: Czy język sztuki szokuje amerykańską publiczność?

RS: Sztuki Davida zawsze szokowały widzów. Zawsze
jednak musieli oni przyznać, że szok wywołany był
przez prawdę. Tacy ludzie istnieją, i tak mówią. Są oni
też kluczowi dla naszej tożsamości jako Amerykanów.
Słyszałem, że i tu, w Polsce, można takich ludzi
spotkać. Businessmanów, rzutkich przedsiębiorców.
Może podreperują gospodarkę, ale na pewno też nie
będą się liczyli z ludźmi, na pewno przyczynią się do
zniszczenia wielu wartości.
MK: Jesteś w Polsce pierwszy raz. Jakie masz wrażenia?
RS: Praca nad inscenizacją przygotowywaną w rekordowym tempie nie pozostawia mi wiele czasu na zobaczenie czegoś poza teatrem. Obserwując zaś Stary
Teatr, coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że
stanowi on jeden z artystycznych klejnotów na miarę
światową. Duży zespół repertuarowy to cel, jaki stawia
sobie mój teatr w Cambridge. Uważam, że nie można
pozwolić, aby imponujące O' · ągnięcia Starego Teatru
zostały przekreślone. Byłoby przewrotną ironią losu,
gdyby nowa wolność ekonomiczna w Polsce przyczyniła
się do upadku teatr.ów takich jak Stary. O to przecież
chodzi także w sztuce Mameta. Czy sztuka zdoła oprzeć
się presji rynku? Nie jest to problem nowy, dokucza to
nam w Ameryce równie srogo jak zaczyna dokuczać
w Polsce. Każdy artysta, obojętne gdzie, może czerpać
siłę i natchnienie z tego, co tu robicie.
1992

moich sztuk jest raczej poetycki niż
realistyczny. Słowa odznaczają się często
jakością muzyczną. To język skrojony na
miarę sceny. Ludzie nie mówią
w prawdziwym życiu tak, jak moi
bohaterowie, chociaż zapewne używają tych
samych słów. Pomyślmy tylko o takich
dramatopisarzach jak Clifford Odets,
Thorton Wilder. To, co piszą to nie
realizm, to poezja.
David Mamet
Język

W moim mniemaniu, pisarz musi pisać.
Przecież naprawdę jedynym jego
narzędziem jest dialog i sprowadzone do
minimum wskazówki sceniczne - cała
reszta inscenizacji powinna być domeną
reżysera. To, co postaci mówią do siebie
zawierać musi i powoływać do życia to, co
między nimi się dzieje. Zawsze ktoś próbuje
od tego odejść, lecz nie można od tego odejść,
gdyż każda taka próba jest do niczego.
Zawsze jest jakaś moda, lecz przecież
w teatrze nie dzieje się nic nowego. Zawsze
byli tylko - i zawsze tak będzie - aktorzy
oraz widownia - nieważne ile się tam
umieści cholernych laserów.
David Mamet
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Pług symbolizuje płodność, urodzaj, obfitość, zaś orka
- pracę. David Mamet nadal swej sztuce tytuł, który byłby
dla trójki jej bohaterów niezrozumiały. Zresztą niewielu
widzów potrafiłoby ten tytuł dokładnie wyjaśnić bez sprawdzenia w słowniku. W staroangielskim zwrocie „speed the
plough'', czasownik „speed'', obecnie używany w powiąza
niu z „szybkością", oznacza raczej „to cause to succeed or
prosper'', a więc „doprowadzić do ( spowodować) powodzenia lub pomyślności". Jednym ze znaczeń rzeczownika
„speed" jest do dziś „sukces'', „powodzenie' ', „korzystne
zrządzenie losu", „korzyść", „awans", „popieranie". Innymi, znaczącymi w kontekście dramatu o władzy i pienią
dzach, znaczeniami „speed", dziś wymarłymi, są: „obfitość",
„bogactwo'', „władza'', „siła'', „potęga". „Speed the
plough" używało się więc w znaczeniu „szczęść Boże",
dosłownie „Boże, w twoich rękach pług rolnika". Pisarze
elżbietańscy, których znał Mamet z warsztatów teatralnych
w szkole, często używali tego zwrotu.
Władysław Kopaliński podaje, że cesarze chińscy co roku na
wiosnę ceremonialnie zaorywali kawałek gruntu, co miało
zapewnić urodzaj w całym kraju. Orka u Mameta zaczyna się
późną jesienią, a zadaniem oraczy jest spowodować rozkład
tego, co już przeżyło okres wzrostu i dojrzało, przeżyło się,
a teraz niech szczeźnie jak najprędzej. Związek orki ze złem
pojawia się wielokrotnie w metaforach biblijnych. Po angielsku „uprawiacie zło" brzmi „you have plowed wickedness''.
Jest coś niegodziwego, nikczemnego („wickedness") w wulgarnym znaczeniu „to plow" = rżnąć.
Przypisując przemysłowi filmowemu i kulturze masowej
wielką rolę w dziejach schyłku cywilizacji Zachodu (co jest
w przypadku Mameta zrozumiałe ) , autor zadaniem przyspieszenia upadku świata obarcza ludzi takich jak Fox
i Gould. W duchu eseju Rozkład producenci filmowi przyspieszają agonię świata. Przyznano im rolę, wagi której nie są
świadomi, ale wykonują ją w zgodzie z „etyką" swego
zawodu . Każdy uprawia swoje poletko. Orka to również
wydobywanie na wierzch tego, co na spodzie, i takie typy jak
Fox mogą wreszcie pojawić się na powierzchni. To oni
zdeprawują świat do reszty filmami o kolesiach z więzienia.
Ironia Mameta polega na tym, że alternatywną dla takiego
filmu jest książka, która wydaje się równie słaba artystycznie,
ale może tylko dlatego, że poznajemy ją w krzywym zwierciadle wypowiedzi postaci.
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David Mamet
(ur. 1947) od czasu zdobycia przez sztukę
G/engarry Glen Ross najważniejszego w teatrze amerykańskim wyróżnienia - nagrody
Pulitzera w 1984 r., uważany jest obok Sama
Sheparda za czołowego dramatopisarza Stanów Zjednoczonych średniego pokolenia.
Urodził się i spędził dzieciństwo w Chicago
- do dzisiaj bohaterowie jego sztuk i filmów
mówią językiem, w którym nie trudno doszukać się cech dialektu miejskiego Chicago.
Tam też połknął bakcyla teatru, kiedy jako
nastolatek woził naczynia w restauracji Second City, w której mieścił się znany teatr
improwizacyjny, założony przez Paula Sillsa.
Mamet pracował też na zapleczu Hull House
Theater, z tej perspektywy oglądając wystawiane tam sztuki Harolda Pintera, Bertolta
Brechta i Edwarda Albee. Po ukończeniu
szkoły średniej rozpoczął studia w Goddard
College w stanie Vermont - napisał wtedy
swoją pierwszą sztukę Camel (Wie/blącl) i występował jako tancerz w zespole Maurice'a
Chevaliera w Montrealu. Program studiów
przewidywał roczny pobyt poza uczelnią
- w tym czasie uczył się Mamet aktorstwa
w nowojorskim Neighborhood Playhouse pod
opieką Sanforda Meisnera. W roku ukoń
czenia studiów w Goddard College (1969)
grał w Powrocie do domu ( The Homecoming)
Pintera w teatrze przy Uniwersytecie McGill
w Toronto. Spędził rok angażując się w kilka
projektów teatralnych i pracując w biurze
pośrednictwa nieruchomościami co umoż
liwiło mu później napisanie G/engarry Glen
Ross. Jesienią 1970 r. zaczął uczyć gry aktorskiej w Marlboro College w Vermont, gdzie
poznał aktora Joe Mantegna, a rok później
w swej a/ma mater, gdzie założył zespół St.
Nicolas Comapany, aby wystawiać własne
utwory i klasykę. Zespół ten wystawił sceniczny debiut Mameta - dwie jednoaktówki:
Duck Variations ( Wariacje na temat kaczek )
oraz Sexual Perversities in Chicago ( Seksualne
perwersje w Chicago ) . Ich premiera odbyła się
w Bostonie, po czym Mamet powrócił do
rodzinnego miasta wraz ze zmienionym zespołem St. Nicolas. Sztuka Sexua/ Perversity
zdobyła w 1974 r. nagrodę Jeffersona dla
najlepszej nowej sztuki z Chicago. W tym
samym roku nawiązał Mamet przyjaźń z Gregory Mosherem, który stanie się później reży
serem wielu jego sztuk. Właśnie tam w 1975
roku odbyła się premiera Bizona (American
Buffalo, Dialog, 7/ 1984). Prestiżowa nagroda
Obie przyznana Bizonowi rok po premierze
ugruntuje pozycję Mameta. W latach 1976-1983 powstają jego najważniejsze sztuki:
A Life in the Theatre (Życie w teatrze, 1976),
The Water Engine, (Silnik wodny, 1977), The
Woods, (Las, 1977), Lakeboat (Łódź na jeziorze, 1979), Edmond (1982) i G/engarry Glen
Ross (1983). Od 1985 David Mamet mieszka
w Cambridge. Spośród jego ostatnich sztuk
warto wymienić: The Shaw/ (Szal, 1985),
Przerżnąć sprawę (Speed-the-Plow, 1987) oraz
O/eanna, której premiera odbędzie się 1 maja
tego roku w American Repertory Theatre.
Będzie
to inscenizacja przygotowywana
w The Back Bay Theatre Company, grupę
prowadzoną przez Davida Mameta.
Oprócz dramatu, Mamet zajmuje się również
filmem. Od czasu napisania scenariusza filmu
Listonosz dzwoni zawsze dwa razy ( The Postman Always Rings Twice reż. Bob Rafelson,
1981 ) był scenarzystą Wyroku ( The Verdict
reż. Sidney Lumet, 1982), Nietykalnych ( The
Untouchables reż . Brian de Palma, 1987),
We're No Angels (Nie jesteśmy aniołami reż.
Neil Jordan, 1989) oraz reżyserem filmów na
podstawie własnych scenariuszy: Dom gry
(House of Games, 1987), Things Change
(Wszystko się zmienia, 1988), Homicide (Dział
zabójstw, 1990). .

American Repertory Theatre

I and Institute for Advanced Theatre Training

A.R.T. w Cambridge koło Bostonu to czoło
wa scena repertuarowa w Stanach Zjednoczonych . Finasowana częściowo przez Uniwersytet Harvarda, jest jednym z nielicznych
tzw. teatrów repertuarowych. Pozwala widowni wielkiego Bostonu, a szerzej, Nowej Anglii systematycznie przyswajać sztuki prawodawców współczesnego dramatu europejskiego: Czechowa, Ibsena, Pirandella, Strindberga oraz kolejnych pokoleń i wcieleń europejskiej awangardy od Alfreda Jarry po Reinera
Miillera. W A.R.T. odbywały się premiery
głośnych sztuk współczesnego „krytycznego"
nurtu teatru amerykańskiego, autorów takich,
jak Christopher Durang, Larry Gelbart, Marsha Norman, Arthur Kopit, David Ribman,
Sam Shepard. Osobne miejsce w repertuarze
należy się Robertowi Wilsonowi. Wilson wystawił w Cambridge w latach osiemdziesią
tych najpierw A/cestis Glucka i Quartett Reinera Miillera. A.R. T . był jedynym teatrem
w USA, w którym - po fiasku prób pokazania kosztownego projektu imprez kulturalnych towarzyszących Olimpiadzie w Los Angeles - zrealizowana została inscenizacja tzw.
kolońskiego epizodu sztuki the CIVIL warS
(1986), dwunastogodzinnego spektaklu łączą
cego elementy teatru, baletu, sztuk plastycznych i muzyki (kompozytorzy Philip Glass,
Hans Peter Kuhn, David Byrne). Główne
części the CIVIL warS zrealizowane zostały
w Rotterdamie, Kolonii i Rzymie.
Zespół A.R.T. nie unikał kontrowersji.
W 1984 roku z okazji niekonwencjonalnej
inscenizacji Końcówki Samuela Becketta groził mu proces w sądzie. Na łamach prasy
całego kraju odbyła się wtedy kampania,
w której powo ływano s ię wielokrotnie na
zagwarantowan e konstytucją prawo do swobody wypowiedzi artystycznej. Ale dyrektor
i założyciel teatru, Robert Brustein jest już
zaprawiony w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Zanim osiadł w Cambridge, miał za sobą
kilkanaście lat kierownictwa Yale Repertory
Theatre (Andrzej Wajda reżyserował wtedy

Niezamierzoną
ironią jest fakt,

w momencie pisania sztuki
że rolę sekretarki w prapremierowej inscenizacji Speed-the-Plow zagrała Madonna idol tej formacji kultury,
którą wyszydza Mamet. Istotnie, gdyby nie
Madonna, niewielu widzów by sztukę widziało. Ale też nie przyniosłaby 750 OOO dolarów
wpływu ze sprzedaży biletów na Broadway'u.
Madonna (Karen), Ron Silver (Charlie Fox), Joe Mantegna (Bobby Gould); prapremiera Speed-the-Plow na Broadway'u w Royale Theatre, reż. Gregory M osher, 1988

fot. Brigitte Lacombe

gościnnie Biesy na jego scenie). Był to okres
fermentu jaki zapanował w Ameryce w i po
roku 1968, kiedy teatr, uniwersytety i kultura
amerykańska stały się sceną wielkich wstrzą
sów i przewartościowań . Brustein starał się
znaleźć złoty środek, uznając krytykę mło
dych, ale przeciwstawiając się ich radykalizmowi. W końcu lat siedemdziesiątych, nie
mogąc znaleźć wspólnego języka z nowym

rektorem Yale w kwestiach, w jego mniemaniu, bezpośrednio związanych ze swobodą
pracy artystycznej, opuścił Brustein New Haven i wraz z dużą częścią zespołu znalazł nową
przystań w Harvardzie. Choć scenę udostęp
nia się czasami studentom lat niższych, teatr
nie jest częścią Harvardu. Jest nią natomiast
szkoła profesjonalnego kształcenia aktorów
- The Institute for Advanced Theatre Training.
Brustein był kiedyś aktorem, do dziś sam
reżyseruje, wykłada dramat na Harvardzie,
pisze książki o teatrze oraz - last but not least
- jest jednym z najbardziej wpływowych
krytyków teatralnych. Przez wiele lat był
krytykiem londyńskiego Sunday Times. Jego
artykuły ukazują się regularnie w tygodniku
The New Republic. Odróżniają się one od
zwykłych recenzji tym, że autor, wychodząc
od jakiegoś konkretnego zjawiska, wypowiada
się o stanie teatru, kultury i społeczeństwa.
Brustein jest wielkim propagatorem teatru,
który kieruje się z jednej strony przeciw
tendencjom na Broadway'u i w Hollywood,
z drugiej zaś, nie kieruje się w stronę tzw.
teatru alternatywnego, a więc barwnej konstelacji eksperymentatorów, którzy dostarczają wprawdzie światowej czołówce wciąż nowe
idee, fo rmy, osob owoś ci, ale którzy j ednakże
wydają się zbyt radykalni, by zjednać sobie
względy stabilnej publiczności. Propagatorem
teatru ze stałym zespołem i jasną linią repertuarową, teatru, który stara się jednocześnie
rozwijać i wychowywać swoją publiczność .
American Repertory Theatre stał się wzorem
takiego teatru.

Robert Scanlan
jest kierownikiem literackim American Repertory Theatre w Cambridge w stanie Massachusetts. Związany jest też z Uniwersytetem Harvarda - prowadzi wykłady na temat
sztuki dramatycznej i kieruje wydziałem dramaturgii The Institute for Advanced Theatre
Training. Przez jego ręce przechodzą setki
manuskryptów
sztuk
przesyłanych
do
A.R.T., tej jednej z niewielu scen lansujących
najświeższe talenty literackie kraju. W latach
1978-1989 Robert Scanlan był dyrektorem
programu teatralnego w Massachusetts Institute of Technology. Opublikował wiele
prac o współczesnym dramacie amerykańs
kim. Autorem, którego dzieło Scanlan zna
najlepiej, jak twierdzi, jest Samuel Beckett.
W jego dorobku reżyserskim znajdują się
m.in. utwory Brechta, Czechowa, Strindberga, Mrożka i Stopparda, a z klasyki Arystofanesa, Shakespeare'a i Garricka, Gozziego.
Często reżyseruje za granicą. W 1988 roku,
idąc w ślady Arthura Millera, przygotował
premierę sztuki Beth Henley
Crimes of the
Heart (Zbrodnie serca, Dialog 2/ 1991) w języ
ku chińskim, w teatrze miasta Wu-Han. Jest
też autorem pierwszej inscenizacji sztuki pisarki irlandzkiej Marie Jones The Hamster
Whee/ w Belfaście, która przeniesiona później
do Riverside Studio wzbudziła duże zainteresowanie publiczności londyńskiej. Scanlan
współreżyserował również z autorem (Derek
Walcott), karaibski musicall Steel (A.R.T.,
1991 ). Uczestniczył w projektach scenicznych
Dario Fo we Włoszech i Roberta Wilsona
w USA (Kiedy budzimy się martwi Ibsena,
A.R.T., 1990).
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