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ŻAŁOBA PRZYSTOI· . O'NEILLOWI 
I' 

Pod takim tytułem David Daiches, Z1I1iaik:om!fy angiel

ski forytyk i hi•sto1ryk literatury, ,publikuje w cz.e1rw

cowym „Encounter" (1961) swoje rozważania na margi

ginesie książki Croswella Bowena pt. „The Curse of 

Misbegotten". Przytaczamy je z niewielkimi skrótami. 
I 

James O'Neill, irlandzko-amerykański aktor, zyskał ma-
jątek i sławę grając przez całe lata rólę hrabiego Monte 
Christo w objazdowej trupie przemierzając wzdłuż i wszerz 
Stany Zjednoczone. Kiedy po raz pierwszy zdarzyło mu 
się przeczytać którąś ze wczesnych sztuk swego syna ·Eu
gene'a zawołał : . „Boże! Skąd ci to przyszło do głowy?" 

Na pytanie to odpowiada biograf pisarza Croswell Bdwen: 
rezultat dziedzicznego przekleństwa, polegającego na nie
zdolności dzielenia się miłością. Przyjęło się uważać 

O'Neilla za postać tragiczną, potępioną, cierpiącą, za' czło
wieka snującego dramaty z własnego, gorzkiego poczucia 
nieprzystosowania i poczucia, że człowiek nie może uniknąć 
ciążącego nad nim przekleństwa ani umknąć z pułapki. 

Tymczasem ten „przeklęty" człowiek zrobił niezwykle 
błyskotliwą karierę. , W 1920 r. zdobył nagrodę Pulitzera 
za sztukę ,;Beymond the Horizon". Miał wówczas 32 lata. 
W rok później uzyskał tę samą nagrodę za „Anna. Chris
tie". Po raz trzeci nagroda ta przypadła mw w udziale 
w roku 1928 za „Strange Interlude", a po raz czwarty 
(pośmiertnie) w 1956 r. za „Lpng day's Jeurney into Night". 
W czterdziestym ósmym roku życia został laureatem na
grody Nobla, lecz już na długo przedtem uznany był 

'.':r Ameryce i w Europ~e za jednego z największych żyją
cych dramatopisarzy, za twórcę nowego dramatu amery
kańskiego. Na pozór życie jeg0 było nieustającym pasmem 
sukcesów. Sięgał po wszystko na co miał ochotę - czy 
chodziło o przeżycie jakiegoś rodzaju, o kobietę lub o wy
soki kunszt - i wszystko zdobywał. 

Zdawałoby się, że był wybrańce~ losu. Tymczasem 
życie jego upłynęło pod znakiem egoistycznej · samou'dręki. 
Kłócił się i odtrącał niemal każdego, kto miał do niego 
jakieś u~zuciowe roszczenia, 'z przerażeniem chodził na 
premiery swoich sztuk. Jedyna jego re~kcja na samo
bójstwo niezwykle uzdolnionego syna, Eugene'a - ji.1riiora, 

przejawUa się w uwadze, że teraz, kiedy syn już nie żyje, 
można będzie opublikować sztukę „Long Day's Journey 
info Night". Eugene był jego synem z pierwszego małżeń
stwa, i żony, którą poślubił pod Wpływem impulsu jako 
młody chłopak-', zanim wybrał się do środkowej Ameryki 
na poszukiwanie ·prz:r.gód i szczęścia. Dzieck'o urodziło się 

w czasie jego nieobecności. 'po powrocie do New Yorku 
O'Neill uznał swoje małżeństwo za skończone i nigdy 
więcej o.fe spotkał 'się z pierwszą żoną. Jego drugie mał
żeństwo .z Agnes Burton, zawarte w 1918, trwało bez mała 
lat dziewięć , po czym pewnego dnia O'Neill opuścił oddaną 
żonę i dwoje dzieci, i z Carlottą Monterey wyjechał do 
Europy. Nie1 sposób czytać spokojnie tych str.on biografii 
Bowena, w których mowa o żimriym okrucieństwie O'Neilla 
i o bezwzględnym odtrącaniu ubóstwiającego go syna 

· z drugiego małżeństwa. Również inne jego przygody i całe 
postępowanie nie składają się na · konwehcjonalny obraz 
artystycznej bohemy, lecz świadczą raczej o ucieczce przed 
odpowiedzialnością, przed podjęciem ludzkich zobowiązań. 

A jednak, żeby użyć słów Wordswortha na określenie 

' poety, był O'Neill „człowiekiem przemawiającym do ludzi", 
zaś współczucie stanowi emocjonalną bazę kilku najlep
szych jego sztuk. Co Y1 takim razie działo się w tym 
człowieku? 

Zdaniem Daichesa odpbwiedź na to zawarta jest w „Long 
Day's Journey into Night" : brat pijak, matka - narko
manka, ojciec / aktor, który rozprawia o dawnych latach 
ubóstwa i walki, i whzucający sobie, że materialny sukces 
zdobył łatwo, grając nieustannie hrabiego Monte Christo. 
Matka żyje w · przekonaniu, że popełniła mezalians, ojciec 
skąpi grosza żeby wysłać chorego na płuca sf na do pry
watnego, sanatorium (w latach 1912-1913 O'Neill spędził 

czt'ery miesiące w Gaylord Farm Sanatorium w Walling
ford, Connecticut). K:ażda z postaci sztuki zużywa masę 

eilergii na zarzuty, docinki i oskarżanie Innych. 

, O'Neil ukończył tę sztukę na początku 1941 roku. Był 

'wtedy; chory i wzmagało się u niego nerwowe drganie rąk, 
które w później.szych latach tak mu dokuczało. Jego żona 
CarlÓtta wspomina, że owego dnia O'Neill szlochając wy
padł · z gabinetu. Miał ' zaczerwienione oczy i wyglądał 
o dziesięć lat 'starzej niż rano tego dnia, zanim zabrał się 
do pracy. Przepisując sztukę na maszynie Carlotta niemal 
bez przerwy pł<ikała. O'Neill zadedykował jej rękopis 
z okazji d"'(unastej rocznicy ślubu: „Qaję ci , rękopis tej 
sztuki o davynych troskach, pisanej we ;łzach i krwi". 
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'Day:s · Journey into Nightl'. Same fakty nie l różnią się "'' pułapce własnej osobowości, a rodziny i stnieją po t o, by 
, całkowicie, różnica · zachodzi w spojrzenfu .. W „Ah, 'Wilder- dowiesć nam , że jesteśm~ \V pułapce . ( . . .) 1

', , 

ness" pis.arz patrzy na rlie · raczej, --Óczarrii. mafzy,ciela niż · ' ' , 
Oc~ywiście ·O'Nejll pisał również inne sztuki. ·Np. „The 

' oczami człowieka obarczonego pr:zekleństwem. Nie znaczy · Fouhtain" to romantyczn~-symboliczna sztuka 0 miłości 
to bynajmniej że są one. mniej realne, marzeni~ bowiem , i , przygodzie,· 0 konflikcie między ideaiizrPem i opoduniz-
tnogą być równie realne jak koszmary. mem u hiszpańskich ' zdobywców Nowego świata w pocz~t-

Do naznaczonych „przekleństwem" sztuk O'Neilla należy kach XVL w . O'Neill. porusza się tu w sferze uczuć, którycJ:l 
także „All God's Chillun", rzecz o, małżeństwie miesżanym, sam nie znał i móg~ 1 sobie· tylko wyobrażać i 'w rezultacie 

' ' I czarnpbiałym ~ i związanymi z. tym konfliktami rasnwymi powstał pretensjoną.lriy , pseudopoetycki dialog, powstała 
i społecznymL Jest typowe dla O'Neilla, Że w sztuce . tej akcja, która się nie spra~dza na scenie. ' „Before Braek• 
nie ma żadnych propagandowych sugestii co do naprawy fast" jei;t krótką sztuką utrzymaną w duchu 'stitindbe.rga, 

, stos~nków rasowych lub tolera'ncji dla mieszani.eh · mał- · ~ J_, ktÓrej żona _ jędza popycha spokojnego męża do samo-
żeń~tw. Problem rasowy pokazany jest jako symbo'l ludz- ' bójstwa. Jednym z najgorszych pptl~hięe ' O'Neilla jest 
kiego przekleństwa, a nie jako_ przykład społecznej . nie- sztuka „Lazaru.s Laug hed' ', próba przeprowadzenia dowodu 
ęprawiedliwoścL ', na to, 'ze żyfąc wyłącznie chwilą obecną możemy się uwol-
Również „The Hairy Ape" - ciągnie Da:iches - nie jest , nić od lęków retrospekcji i' antycypacji. ów zmartwych-

(jak utrzymują niektórzy krytycy) sztuk'ą o złych warun- ~ ~ stały Łazarz , roześmiany 1 rozśmieszający 'innych, jest próbą 
kach pracy palaczy okrętowych , i o społecznej ·niespr,awie- ~i ' pokązania supremacji bezmyślnego kontentO'\.vania się te-
dliwości, której ofiarą padają robotnicy •tej kategorii, zdani . • raźniejsżością. Jest on oczywiście antytezą . samego O'NeiUa, 
na . łaskę i ! hiełaskę bogaczy. Jest to sztuka o . niemożności ' , a jego próba ratowania , się przed przekleństwem ' poprzez 

' I 
znalezienia sobie. miejsca w społeczeństwie. Oparta jes't, ·idiotyczny, pragmatyczny optymizm jest nie , tylko drama- , 
jak wiele ·sztuk: 0 ,'Neilla, ha "\fłasnym doświadczeniu: autor · 1 tycznie i filozoficznie śmieszna , lecz nadto z gruntu prze-
znał palacza okrętowego nazwiskiem DriscoU, silne~o, ciwna najgłębszym uczuciom i przekonaniom O'Neilla. 
dumnego i ciężkp pracująceg'o, który na , pełnym mqrzt\ Jest rzeczą interesującą, że ' pisąrz szukał udeczki przed 
wyskoczył za burtę. Jedynę wytłumaczenie jakie· d~a · teg? ,'. 1! samym , sobą w tego rodzaju sztucznym i symbolicznym ' 
desperackiego kroku znalazł O'NeiU, widzimy ,w motywacji .', opt,ymlzmie, jest jednak tłiespodzianką , ~e próba ta"' dafa 
zachowa11ia się Harika w, „The Hairy Ape'~: ' Hank utracił ' kiepskie ' rezultaty. . 

· pocz~cie · pq;yna.leż~ości ! Inny przykład: 1 w, „All God's i/' Sztuką , która więcej ' rnfrwi o pisarzu jes~ „Beyond the ' 
Chillun" małżonkowie należą d'o siebie, a zarazem czują, Horizon". , Dwaj !Dracia, farmerzy, kochają tę sarną ,d'ziew-
±e należą do dw.óch zupełnie innych światów. " ,',To, co czynę. Jeden z nfch jest złowiekiem czynu, drugi marzy-
się w tej sztuce dzieje - twierdzi Bowen - musi ! się ;•c:ielem. 1 Dziewc;zynie wydaje si'ę, że kocha ' marzyciela. 
wydać amerykańskiej publiczności , niewiary godne, . gdyż ' PośJubia go ; więc, a odfrącony brat mszą w świat,. O,kazuje 
uw'aża ona tę sztukę za ~elodramat~czną i i>riesadną".'' się ' jednak, że marzyciel nie potrafi prowadzić. gospodar-
Sytuacja Murzynów w Ameryce ' nie. jest tak , zła; )ak poka- I ' $twa , nadto zaś jest ciężko' chory. Jego 'żona spo1strzega 
zano w tej sztuce, sugeruje Bowen. ) . :1" ,' :11ó'wczas - ' fob też wmawia sobie - ' że kochała i ,kocha 

To ni:e ma znaczenia. W starożytnych 1Tebach nie każdy- ,, 1 '.; , f ,r;ntego, który ' w kryt)'.-,cz~ym m~mencie wr,ac;a z 'w~d~·ówki, 
mordował ojca i żenjł ' się z matką, ale to )est nieist<?tne 1 \ ,z'astaje gospodar~ę ·w rµi? ie i bratą na łożu srpierci. Bra.-
przy analizie „Króla' Edypa". O'N~ill nie pisał o ,sytuacji , ~ towa mówi mu, że ~\'{ierzyła się mężowi z~ ~wych uczuć , 

Murzy.nów; pisał fJ' tym, że '\w małżeństwie jedna ze ~tron co ''budzi jego gniew, ponieważ ' już od dawna nie kocha tej 
może dojść do obłędu pod wpływem obsesyjnego uczucia, , . kobiety, natomiast kocha brata. U~ierający 1 brąt opuszcza 
że strona' drug·a jest tak całkowicie różna; pisał o tragi- 11 

) łoile , by skonać wpatrzqny w horyzónt.' Całe życie marzył 
ift f 1 , ' ' I 

cznej rozbieżności między różnymi rodzajami miłości, jak . „;4 1. ' /i' da1ekłch Ji:rajach, o wędrówkach i odkryciach ... 
może 'ludzi łączyć. ( ... ) I ,. ' z · 1 , d · · t k • · ·' !i'lt,'', , . now rpan;iy1,, o c11:ymema ze szu ą mow1ącą . o uprag-

Dla O'Neilla taki~ stwierdzeni'e i est I ostateczną świado- I j: 1 nionej, a źle ulokow;:\nej miłości, o niemożności •dzielenia 
mością beznadziejności stos~nkóv'.. międzyludzkich. Jestęśiriy ~':i; się ma1'~e~iami ' i o tym, że w samym pojęciu rodziny za-

r, ' 
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warte jest pr,zekleństwo , choć z qramaturgicznego p unktu 
widzenia byłoby lepiej żeby była bardziej zwarta. O'Neill 
lubował się w poczuciu ciągłości', które dóprowadziło go 
i.v końcu (jak kilku dramatopisar zy greckich) do poglądu, 
że jedrtośĆ stanowi nie jeona, lecz szereg sztuk; „żałoba 
przystoi Elektrze" jest trylogią wzorowaną na „Orestei", 
jest też ną.jbardziej wypracowaną formą pokazania rodziny 
jak~ „kustosza" przekleństwa, które raczej 
akcję niż z niej wynika. 

w arunkuje . 

I 

, Ale Aischylosa obchodziła natura sprawiedliwości , pod
czas gdy O'Neilla obchodzi tylko smutny' los człowieka 
wynikający z przekleństwa. Tragedie O'Neilla są r odzajem 
publicznego przeżuwania smętku, ~ie mają w . sobie nic 
z rytuał 1 oczyszczania, ani też nie czynią kroku w kie
runku rozwiązania problemu. W ostatecznym rachunku to 
ogranicza wielkość pisarza. Stąd też, choć O'Neill jest pii;a
rzem wi:elkim i przykuwającym ni~ 'należ:y do największych 
na świecie. Wielka tragedia to coś więcej niż tylko wysta
wianie smętku na widok publiczny. („ . . ) 

„ . . . . Nikogo ze śmiertelnych nie można nazwać szczęśli~ 
v:ym" dopóki nie osiągnie kresu swego życia - deklamuje 
Król w , 1końcu „Króla Edypa". O'Neill powiedziałby: 
„nik,.ogo ze śmiertelnych nie można nazwać ,szczęśliwym" 

dopóki nie porzucił nadziei. W świecie O'Neilla - kończy 

Daiches ' - życie znośne jest tylko' wó~c~as, gdy p~rzuciło 
się nadzieję. Być w pełni ludzkim -=- to rzecz zbyt trudna. 
I to jest, być{ może, najczęstszy1 wątek sztuk O'Neilła". 

' 
(obszerne fragm enty streszczenia drukowanego w „Dialogu" 

nr 11 z roku 1961) 

I I 

IO 

\·;>· 

O' NEILL 
(nota biograficzna) 

E
ug~ne O'Neill, uznany powszechnie za jednego 

' z najwybitniejszych dramaturgów XX wieku, 
urodził się 16 października 1888 roku w ~o
wym Jorku. Ojciec jego by~ znany. m i popular
nym swego czasu akto~em specjalizując się w 

,rolach o charakterze melodramatycznym. 
. .,. ' l 

Młody. O'Neill wcześnie zrywa . z rodziną, wiele 
podróżuje, podejmują~ różne zajęcia. 

W roku 1916 po rocznych studiach w Harward 
Uniwersity poświęca się twórczości dramaturgicz
n,ej. Debiutuje w roku 1914 kilkoma jednoaktów
kami, zebranymi w tomie „Pragnienie i inne jedno-, 
aktówki". We wczesnym okresie twórczości zwią-
zany był przede wszystkim,, z amatorskim zespołem 
Prowincetown Players. 

1,1 

'.~! , W twórc:l;oś~i _ swej O'Neill„ ?ajw_yraźniej pod 
'· wpływem Strmdberga, Ibsena 1 Dostojewskiego, . 
·' podejmuje głównie problemy przeżyć wewnętrznych 

1 j~dnostki, tragizmu egzystencji ludzkiej. Nawet 
w .sztukach podejmujących pozornie zagadnienia 

,społeczne (nJ?. •kwestia murzyńska w „Czarnym get
' tcie" czy 1 sztuce „Wszystkie dzieci Boga mają 
skrzydła") najważniejsze są jednak sprawy psycho
logiczno-moralne. 

i 

Naiważnie~sz'ymi pozycjami w dorobku twórczym 
O'Neilla są dramaty: ' „Anna ' Chriśtie" (1921) Ce-

J " ( z ' ' " sarz ones 1921), „ aloha przystoi Elektrze" 
(1931), a ta'kże napisany w latach 1940-1941 wy

,'' stawiony zaś dopiero pośmiertnie w roku ' 1956 
dramat „Zmierzch długiego dnia'\ · oparty silnie na 

' ipotywa~h autobiograficznych. 

O'Neill jest i czterokrotnym (w latach 1920, 1921, · 
1.„ 1928·, 1956) laure~tem Nagrody Pulitzera, niewąt

, · pliwie najpoważniejszej a~erykańskiej nagrody 
'· .w' zakresie literatury. W 1936 roku otrzymał też 
H'teracką Nagrodę 1Nobla. 

Zmarł w Bostonie 27; listopada 1953 r.oku. 
J 

li 
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