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EDWA RD AL BE E (ur. 1928 r.) należy obok Jacka Gelbera, 
Jacka Richardson i Arthura Kopita do tego nurtu młodej dra
maturgii amerykańskiej, !który krytyka objęła wspólnym pojęciem 
„Teatru absurdu". Wyrastając z tradycji O'Neill'a, Artura Millera 
i Tennessee Williams twórczość ich krzyżuje się wyraźnie z ten 
dencjami europejskiej „awangardy" lat ipię dziesiątych - przede 
wszystk.im Becketta i Ionesco. Jest to zresztą klasyfikacja dosyć 
gruba, bowiem poszukiwania każdego z tej czwórki d ramatopisa
rzy mają charakter odrębny i indywidualny. „Jeśli jest między 
nami jakiś związek, j t nim humor" (Richardson). 

Edward Albee debiutował jako dramaturg jednoaktówką „Opo
wiadanie o Zoo", której prapremiera odbyła się w 1959 r. w Ber
linie Zachodnim. Przed tym przez wiele la t pisywał wiersze -
podobno 'Zie. Do 'Pisania dla teatru miał go skłonić Thornton Wil
der. - „Powiedział, że powinienem pisać sztuki. Być może chciał 
po prostu, żebym przestał pisać wiersze". - ipowiada !bee. „Opo
wiadanie o Zoo" wzbudziło w Euro,.Pie duże zainteresowanie swo
ją gorzką i si lną dawką ironii, tak nowej w amery'kańskim dra
macie. Jest to historia życia wykolejonego ideal isty - wędrowca 

Jerry' go, opowi dziana w formie d ialogu z Piotrem, typowym 
konformistą, przypadkowym przechodniem - „jednym z wielu". 
Po sµkcesi berlińskim „Opowiadanie o Zoo" trafia d Stanów 
Zjednoczonych, wystawione przez grupę „Theatre 1960" w No
wym Yorku. W Polsce grane było ·W warszawskim Teatrze Współ
czesnym. 

Również w Berlinie odbywa się prapremiera następnej jedno
ak towej sztuk.i Albee'go - „ mierć Bessie Smith", opartej na au
t~ntycznym wydarzeniu tragicznej śmieroi murzyńskiej rpieśniar
k1. Ranna w katastrofie samochodowej i nie przyjęta do sz.pitala 
dla białych pieśniarka - nieobecna na scenie bohaterka s-ztuk i -
umiera. w drodze z upływu krwi. Rzecz dzieje się w Memphis, 
w starue Tennessee, a 'Więc w świecie dobrze nam znanym z utwo
rów Faulknera, w okrutnym sercu Południa. Zarówno tło sztuki 
jak i jej zasadniczy problem - różnicy 1poglądów na przykładzie 
s.tosunku do sprawy murzyńskiej - stanowią o najbardziej rea
listycznym charakterze „Smierci Bessie Smith" z pośród dotych
czasowych utworów Albee'go. 

' 

f 

Tendencje teatru absurdu, pokrewne twórczości Ionesco I Be
cketta i niewątpliwie od nich zależne, uwidocznią się najwyra
ziściej w dwóch następnych jednoaktówkach „rodzinnych" -
„Amerykański ideał" i „Piaskownica", w których występują ci 
sami, lub tak samo nazwani i to samo reprezentujący bohatero
wie: Mama, Tata, Babcia i Młody Człowi k. Te surrealistyczne 
w sytuacjach powiastki z życia amerykańskich „strasz.nych miesz
czan'', powiastki farsowo-tragiczne, nie mają w zasadzi wyraźnej 
fabuły. Pcdobnie jak w „Łysej śpiewaczce" Ionesco dialog, język 
konwersacji, sposób porozumiewania się (lub jego brak) bohate
rów jest wykładnik!em ich egzystencji, zużytej, nic nie znaczącej, 
absurdalnej, rozk ładającej się. Albee atakuje otwarcie podsta•wy 
„optymizmu amerykańskiego", jego wiarę w postęp i misję· naro
dową, burząc sentymentalny ideał amerykańskiego życia rodzin 

nego i jego funkcji społecznej. 

„WHO'S AFRAID OF VIRGI IA WOOLF" jest ipierwszą P 1-

nospektaklową sztuką Edwarda Albee. Wystawiona prze-z Billy 
Rose Theatre na Broadway'u w '1962 roku (a więc już moment 
niezwykły: zazwyczaj bowiem dramat awangardowy znajduje 
miejsce jedynie w teatrach poza Broadway'em) - stała się sen
sacją Nowego Yorku. Zamiast zwyczajowego pytania o pogodę 
zapytywano przy spotkaniu: Czy widział już pan (pani) „Vi rginię 

Woolf"? 

Tytuł sztuki jest dwuznaczny i z trudem przetłumaczalny. Vir
ginia Woolf to, ja'k wiadomo, imię i nazwisko znanej ipowieścio
pisarki angielskiej lat trzydziestych (1882-1941), prowadzącej 
niegdyś świetny salon literacki w Londynie i związanej z ówcze
sną elitą intelektualno-uniwersytecką świata anglosaskiego. Jej 
twórczość, powstająca pod wpływem wielki j reformatorskiej 
prozy P rousta i Joyce'a, poświęcona była portretowi psychologicz
nemu kobiety, ukazyiwala świat i „strumień świadomości" w od
czuciu kobiety. A więc „Kto się boi Virginii Woolf'', ale może być 
również „Kto się boi Wilka, Złego Wilka" - parafraza znanej 
p!osenki dziecięcej. Złośliwość uderzająca w zestawieniu każdego, 

kto pozna sztukę. 

Po głośnej prapremierze nowojorskiej „Virginia Woolf" poru
szyła z kolei Londyn, Sztokholm, Berlin, Rzym, Paryż. Przedsta
wienie w Teatrze „Wybrzeże" jest polską 'Prapremierą. 



„.TA SZTUKA JE T Wl.DARZENIEM ZA AD ICZ M 

Oto glosy krytyki 

Po światowej prapremierze „Kto się boi Virginii Woolf"' 
w Billy Rose Theatrc 

Krytyk „New York Post": 

... „Kto się boi Virginii Woolf" jest ?tuką najbard..iej wstrzq
sajqcą , jakq widziałem po „Długiej podróży do kresu nocy" ... 

Krytyk „Newsweek": 

... Już w swych jednoaktówkach Altee ujawn!I nicpos'.}1rty ta
lent; p:itrafl z jrk"ejś bc.nalrej sytu::icji wydo'"Jyć c;ekty nicm1l 
surrealistyczne, potrafił szokować i ba w:ć pui.;liczność, ale n ie 
za wsze ją ' zruszał. W nowej swej sztuce, która trwa trzy razy 
dłużej niż każda z jego jednoaktówek, zachował ten s~m styl, jed
nak rezultat je t nic tylko szokujący i zabawny, lecz także głę
boko emocjonalny i nasuwa skojarzen:a z „Długą podróżą w noc" 
O' Neilla ... 

„Time" (26. X. l!JG?): 

... Nowa sztuka Albee'go jest krwawą. rozgrywką, w której bro
nią. są. słowa : złośliwe, okrutne, upokarzające, śmieszne, unlcest-
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DLA NOWEGO TEATRU AMER KA~ KIEGO.„ 

wiające. W długiej I rozdzierającej historii walk r odzinnych na 
scenic nie było dotąd niczego, co by w swojej niepoha mowa nej 

dzikości dorównywało te· sztuce. Tu nie widać ludzkiego erca, a le 
widz wychodzi prze'wiadczony, że widział ludzkie wnętrzno ' ci. 

A jednak walka vici nie je t naczelnym tematem utwor u; jest ni m 

bezpłodność przedstawiona na pr z kładzie małż ństwa, a le mają.-

a we symboliczne odniesienie do l półczesnego życia w Ame

r yce ... 

Specjalny wysłannik „Die Welt" - Hans Saht: 

... Zaskakujący jest przede wszystkim talent tego pisarza; jego 
trzyaktowa sztuka i występujące w niej cztery postacie przez dłu

gie godziny trzymają widza w napięciu. Przecinają się tu momen

ty tragiczne i komiczne, lecz nawet z najbardziej śmiałych i fry

wolnych scen wieje jakąś nieuchwytną grozą. Czuje się wyraźnie, 
że przy pomocy środków teatru naturalistycznego i innych autor 

przelożyl świat Ibsena i Strindberga na język naszej rzeczywi

stości i przywrócił mu pewne prawa. 

Sztuka jest niewypowiedzianie komiczna a zarazem niewypo

wiedzianie smutna. Z pewnością zawiera znakomite role dla ak
torów. W New Yorku grali: popularna Uta Hagen i Arthur Hill 

oraz Melinda Dillon i George Grizzard. Alan Schneider wzorowo 

wyreżyserował spektakl. Amerykanie są jednak najlep3i, gdy gra
jq samych siebie. A tu wlafoie grają siebie w Ameryce A .D. 1962, 

w Ameryce rozmów przy kieliszku („Have another drink"), noc

nych spowiedzi sprowokowanych alkoholem, lęków przed samot
nością. Taką Amerykę i takich ludzi ze smutkiem zaprawionym 

ironią maluje Albee. Ludzi, którzy mają wszystko to, co w myśl 

zapewnie1i agentów reklamowych powinno im dać szczęście, a 
którzy nie wiedzą, co począć z sobą i z innymi •.. 
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P OJ EDYNEK WYDAWCY I R E1'YSERA 

RI HARD CHECUNER (wyd· wca T.D.R.) wystąpił z gwalto\ -
nym atakiem na sztukę Albee'go i jej autora w artykule „Kto się 

boi Edwarda Albee". 

Oto fragmenty: 

... Jeżeli „Virginia Woolf" jest tragedią, to jedyną w swoim ro
dzaj u : tragedią, która przewyższa samą siebie, tragedią, która 
j st złym teatrem, złą literaturą, zlym smakiem, ale która wierzy 
w swoje własne kłamstwa z takim przekonaniem, że oskarża spo
łeczeństwo, które tworzy ją i przyjmuje. „Virginia Woolf" jest 
śm: szną sztuką; ale to żart z nas wszystkich. 

... To smutne, bardzo smutne, że amerykańscy bywalcy teatralni 
i ich krytycy przyjęli tę sztukę i jej autora jako zwiastuna nowej 
fali w teat rze amerykańskim. Nasz teatr jest tak wygłodzony, tak 
żarłoczny, tak zepsuty, tak ślepy moralnie, tak perwersyjny, że 

„Virginia Woolf" stała się sukcesem. Czuję się znieważony przez 
teatr i pubecz.ność, przyjmującą jako arcydzieło tę nie do wytrzy
mania długą sztukę z wielkimi pretensjami, której brak intelek
tualnego formatu, emocjonalnego wnętrza i napięcia dramatycz
nego. Jestem zmęczony ta.kimi dramaturgicznymi „metaforami" 
jak to iluzoryczne dz:ecko z „Virginii Woolf" - które nie mają 
ani filozoficznej ani psychologicznej, ani poetycki~j wartości. Je
stem zmęczony sztukami o złej fabule, pretensjonalnie napismy
mi, które iłumaczy się taką paplaniną jak „organiczna. jedność" 
lub „wewnętrzna forma". Jestem zmęczony chorobEwością i per
wer ją seksualną, które mogą podniecić tylko impotentny i ho
moseksualny teatr i publiczność. Jestem zmęczony Albee'm. 

10 

N A ŁA MACH „T ULA N E D RA MA R E V I E W" 

ALAN SCHNEI DER (r żyser „Kto się boi Vir Inii Woolf") odpo
wiedzia l artykułem „Dlaczego ta k się boi?" 

Oto fragmenty: 

... Ktoś, kto przeczytał ho6by fragment którejś z jegc sztuk, 
z pewnością musi odczuć skalę jego zamierzenia i silę talen tu ; ża
den inteligentny, świadomy dzisiejszy czołwiek nie może nie roz
poz.nać w postaciach l nastrojach Albee'go czegoś z własnych 

wzruszeń wewnętrznych, cienia własnej świadomości. 
Jeżeli dziecko z „Virginii Woolf" jest jedynie trikiem, to jest 

nim również dzika kaczka, wiśniowy sad, ten tram waj o dziwnej 
nazwie, a także nasz stary, wymykający się przyjaciel Godot. Ale 
sztuka Albee'go 'Tlie jest o -dziecku - tak jak G-Odot n:e jest o Go
docie, lecz o czekaniu na niego - lecz o ludziach, którzy stwo
rzyli je na podob:eństwo kuli dla ich własnego kalectwa i niewy
starczalności, a teraz muszą je odrzucić by znaleźć samodzielną 
drogę, o ile istnieje taka droga bez niego. J eżeli nawet prawda 
a iluzja nie jest zupełnie orygina.lnym tematem, pytanie .nie brzmi 
„co?" tylko „jak?" i w jak dalece własny sposób oświetlił pisarz 
życic ludzkie, złapane na gorącym uczynku... ( 

... Dotychczas było z:iwsze rzeczą jasną, że „Tulane Drama Re
view" występuje przeciwko złemu smakowi i hypokryzji Broad
way'u. A kiedy pojawia się sztuka - może się podobać lub nie -
powa:Łna, o wartościach literackich i własnym stylu, znamionują

ca talent i nap·sana bez ustępstw na rzecz wartości Broadway'u, 
kiedy taka sztuka zostaje wystawiona z umiarem i oszczQ<lnością, 
wbrew systemowi gwiazdorstwa, poza zwyczajowym produkowa
niem gigantycznej miernoty, która króluje w naszym komercjo
nalnym teatrze, wydaje mi się to raczej powodem do zadowole
nia niż do biadania i zgrzytania zębami... 
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A L B E E : po prapremierze -

W parę dni po premierze, „Newsweek" przeprowadził wywiad 
z Albeem, pasowanym już iprzez część prasy na „nowego O'Neilla". 
Przytaczamy C:ekawsze fragmenty tego wywiadu: 

NEWSWEEK: Jak się pan zapatruje na porównanie z O'Neillem? 

ALBEE: Jeśli ma pan na myśli to, że zarówno w „Długiej po
dróży w noc" jak i w mojej sztuce występują po cztery postacie, 
które dużo gadają, a poza tym nic się nie dzieje - jest to porów
nanie bardzo powierzchowne. Jeśli natomiast porównan:e idzie 
daJej - uważam, że jest przedwczesne i czuję się aprawdę za
żenowany. Nie przeczę, że „Długa ;podróż w noc" i „The Icem an 
Cometh" wywarły na mnie ogromne wrażenie. Co więcej, jestem 
pewien, że •pierwsza z tych sztuk nie pozosta ła bez wpływu na 
„Who's Afraid of Virg'.nia Woolf?". Tak zresztą , jak „Suddenły 
L ast Summer" Williamsa ll'lie pozostało bez wpływu na „Opowia
danie o Zoo". Doskonale zdaję sobie sprawę, kiedy piszę coś „pod" 
Williamsa lub kiedy stosuję pauzy na wzór Becketta. 

NEWSWEEK: Może kilka słów o pańskim starcie literackim? 

ALBEE: Chciałem zostać kompozytorem, ale nie nauczylt>m się 

nawet grać na fortepianie. Chciałem również zostać poetą i po
w:eściopisarzem. Pisałem wiersze, ale kiepskie. Zabrałem się do 
dwóch ipowieści, ale i te były do nlczego. Dramaturgia była dla 
mnie poniekąd ostatnią szansą. Do 29 roku życia ipracowałem w 
wielu zawodach. Postanowiłem napisać coś koniecznie przed trzy
dziestką. kończyłem „Opowiadanie o Zoo" na moje trzydzieste 
urodziny. Potem napisałem jeszcze dwie jednoaktówki i po d wóch 
Jatach zasiadłem do mojej pierwszej pełnospektaklowej sztuki. 

NEWSWEEK: Pańskie plany na przyszłość? 

ALBEE: Piszę adaptację teatralną krótkiej powieści carson 
McCullers pt. „The Ballad of the Sad Cafe''. Lubię ten utwór 
i dla niego odłożyłem na razie moje własne plany. Kiedy pierwszy 
raz przeczytałem „The Ballad", od razu wydawało mi 5ię, że to 
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rzecz na scenę. łyszę i widzą ją w teatrze. Jak dotąd jednak nie 
udało mi się zobaczyć na scenie adaiptacji, która by nie pomniej
szyła i nie zubożała powieści czy opowiadania. Zmierzam do tego, 
by pokazać na scenie tylko Carson McCullers, a za sobą zatrzeć 
wszystkie ślady. 

o awangardzie -

Nie dowierzam utartemu pojęciu a w a n g a r dy. Bardw mi 
przemawia do przekonania defiflicja, którą swego czasu, po jed
nym z koncertów poświęconych twórczości Erica Satie, dał Virgil 
Thompson, niezwykle inteligentny kompozytor i krytyk muzycz
ny: w sztuce awangarda nie stoi na czele, ale w stosunku do swo
jej epoki jest lek ko odchylona w bok. zatem pisarze naprawdę 
współcześni nie zajmują pozycji na czele, lecz w samym centrum 
swoich czasów. Inni znajdują się o krok w tyle, pubi:czność zaś 
z reguły daje się wyprzedzić czasowi. Jeśli więc nazwiemy a w a n 
g a rdow y m teatr naprawdę ws •pół cze sny - to wszyst
ko w iporządku. Wielu ludzi myli jednak te pojęcia. 

o publi zności -

ie widzę w:ększej różnicy między tą publicznością amerykań
ską, k tóra nawykła już chodzić do teatru, a europejską. Tyle tyl
ko, że dla europejskiego widza nawyk ten jest rzeczą bardziej na
turaJną , podobnie jak nawyk czytania. To już różnica tradycji. 
W niektórych krajach europejskich stwierdziłem brak takiego te
atru eksperymentalnego, jaki istnieje w moim kraju. Podoba mi 
się jednak rozpowszechniony w Europie system teatru repertua
rowego, który w Stanach Zjednoczonych znajduje się dopiero w 
stadium szukania rozwiązań. Nie zauważyłem natomiast różnicy 
w stosunku widzów do teatru, zwłaszcza teraz, gdy mamy w New 
Yorku teatry na Broadwayu i off-Broadway. Mam wrażenie, że 
i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych tyleż samo ludzi chodu 
do teatru po to, by uciec od siebie, jak i po to, by wejść w siebie. 

(na podstawie „Dialogu" 12/62 i 3/64) 
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Pewnego razu na przyjęciu w Białym Domu Ethel Kennedy 
zwróciła się do Albee'go i wypaliła: 

- Po co pan p:sze takie brud ne, przygnęb i ające sztuki? Nigdy 
nie pójdę na pana sztukę. 

Albee nie mrugnął nawet. - Witam panią - powiedział grzecz
nie - Ja nigdy nie pójdę na pani sztukę. 

• • • 

Aktorka J ane Fonda wytropiła Albee'g w nowojor k :ej galerii 
sztuki, pomknęła ku niemu i rzuciła się nań wylewn'e: 

- Kocham pana sztukę! Jest taka potężna, porywająca, m iaż-
dżąca! c pan o n'.ej sądzi? 

- Tak - rzekł Albee. - Ja też sądzę, że jest z:ibawna. 

• • • 

On jest mistrzem dialogu - powiedzial Marcel Achard. 

• • • 

Cenię poczucie humoru i wiedzę o tym, że to, co ludzie 
mówią, w najmniejszym stopniu n,ie przypomina tego, co 
myślą . 

(Albee) 
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Kierownik pracowni tapicersk:ej: 
Stanisław Włodkowski 
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