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Kazimierz Piotrowski 

O AUTORZE 
E dward Albee skończył w tym r oku 40 la t. Należy - obok Arthura 

Millera, Tennessee Williamsa i Thorntona Wildera - do najbar dziej 
znan ych w świecie współczesnych amerykańskich pisarzy dramatycz
nych. Zadebiutował na scenie przed 9 laty. J ego dotychczasowy doro
bek obejmuje t rzy sztuki pełnospektaklowe: Kto się boi Wirgini i 
Woolf? , Maleńka Alicja i Chwiejna równow aga oraz cztery sztuki 
w jednym akcie, z których najbar dziej znane są: Opowiadanie o Zoo 
i Smierć B essi e Smith. W roku 1963 Albee odwiedził Związek Ra
dziecki i Polskę. 

NIESPOKOJNA MŁODOŚĆ 
Albee urodził się 12 marca 1928 roku w Waszyngton ie. O jego ro

dzicach nic nie w iadomo. Miał dwa tygodnie, gdy został adoptowany 
przez Reeda i Fr ances Albee, ludzi bardzo bogatych. Przybrany ojciec 
Edwarda był synem rzu tkiego by znesmena , który przed woj ną zrobił 

w i elk ą fortunę na przedsięwzięciach teatralnych [ ... ) Chłopcu niczego 
nie brakowało. W domu roiło się od służby, na zimę wyjeżdżano na 
Florydę, lata spę dzali na jachcie. W niedzielę szofer w liberii woził 

małego panicza Rolls-Roycem na poranki teatralne do Nowego Jorku . 
Ale wszystko to wcale Edwarda nie bawiło . Czuł się samotny. Nie
śmia ły, małomówny, lubił czytać . Matka chci ała go wychować na praw
dziwego mężczyznę , przymuszała do jazdy konnej - nie było w nim 
ani trochę sportowego ducha. Wychow awczym zakusom matk i stawiał 

bierny opór . Gdy skończył lat 11, rodzice wysłali go do szkoły z inter 
natem, w nadziei, że tam zrobią z niego człowieka . Nie na w iele się 

to zdało . Edward miał lat 6, kiedy postanowił zostać pisarzem. Jeszcze 
w dom u zaczął pisać niesamowite opowiadania i wiersze. W szkole 
(w Lawr enceville , stan New Jer sey) oddał s i ę z zapałem temu za j ęc iu . 

Lek cje opuszczał, do nauki s ię nie przykładał , sprawował się żle , 

najwidoczniej chc iał , ż eby go wyrzucono, czego po półtora roku s i ę 

doczekał. Matka była uparta . Oddała go do s zkoły wojskowej w Valley 
Forge (stan P ensylwania). Czas spędzony tam Edwar d wspominał potem 
jak koszm arny sen. W końcu rodzice zrezygnow ali z edukacji w ojsko
w e j i przenieśl i go do szkoły cywilnej (Choate Academy, s tan Conne
cticut) . Wpraw dzie literackie próby Edw arda n ie zrob iły wrażeni a na 
jego na uczycielach, ale pisał berz wy tchnienia, nier az po 18 godzin na 
d obę . Powstała wtedy w ielka rozmiarami powieść (538 stron), mnóstwo 
wier szy i opowiadań . Były to dzieła pełne goryczy, gnie wu i ni enawiści 

clo k obiet-potworów. Nic z tego nie zos tało opublikowane. 
P r zez półtora roku Albee studiował w hartfordzkim Tr in ity Col

lege. Dłuże j nie wytrzymał. Wrócił do Lar chmont. Rok spędzony w do-
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mu rodziców był bardzo burzliwy. [ ... ] Swobodny tryb życia młodego 

człowieka bardzo nie podobał się matce, na tym tle dochodziło między 
nimi do gwałtownych scen. [ ... ] Atmosfer a w domu była tak napięta , 

że pewnego ranka roku 1948, po sprzeczce z matką, spakował książki 
i płyty i opuścił rezydencję przybranych rodziców na zawsze. 

W Nowym Jorku wynajął pokój w pobliżu Greenwich Village i za
mieszkał tam z przyjacielem z dzieci ilstwa. P rzez r ok wszystko szło 

jak najlepiej . Dostawał 200 dolarów mies ięcznie, zapisane mu przez 
babkę. Mógł pisać do woli. Były to opowie ści makabryczne. Ale gdy 
spadek się wyczerpał, trzeba było rozejrzeć się za pracą . 

W tym mniej więcej czasie poznał Williama Flanagana, kompo
zytora i muzykologa. Przez następnych 9 lat mieszkali razem. Falan
gan wprowadził go w świat artystyczny i literacki. Na życie zarabiał 

Albee w różny sposób. Był między innymi sprzedawcą płyt , kelnerem, 
roznosicielem telegramów. Na pisanie niewiele zostawało czasu. Wraz 
z Falanganem zmieniali często adres, za każdym razem był to nędzny 
pokoik, bynajmniej nie zachęcający do pracy w domu. Albee wieczo
rami dyskutował o literaturze w kawiarniach Greenwich Village, noca
mi włóczył się po uliczkach tej dzielnicy cyganerii , często z gromadą 
młodych poetów przygrywających na banjo. [ ... ] 

ZWYCIĘSKI DEBIUT 
[Albee] zaczął pisać sztukę o beznadziejnie samotnym młodym 

człowieku w wielkim mrowisku ludzkim . Tak - w ciągu trzech ty
godni - powstało Opowiadanie o Zoo. Albee pokazał je Falanganowi . 
Przyjaciel uznał, że warto sztuką zainteresować jakiś teatr. Nowo
jorskim producentom Opowiadanie o Zoo wydało się jednak nazbyt 
śmiałe, aby warto było ryzykować pieniądze. Dzięki znajomościom 

Falangana sztuka dotarła do Berlina Zachodniego, gdzie spotkała się 

z entuzjastyczną oceną . Premierę wyznaczono na rok 1959. 
To postawiło Albeego na nogi. Kiedy w marcu 1958 roku skończył 

lat trzydzieści, otrzymał dość pokażny spadek. Miał i:ia jakiś czas 
zapewnioną egzystenc j ę. Mógł pisać. Na okładce płyty z bluesowymi 
piosenkami słynnej murzyńskiej śpiewaczki z lat trzydziesty ch, Bessie 
Smith, przeczytał o jej śmie r ci. Bessie, ciężko r anna w w ypadku samo
chodowym, zmarła z upływu krwi p od bramą szpitala , do którego 
nie przyjęto jej , bo była czarna. Wzmianka o śmierci murzy ńskiej 

śpiewaczki natchnęła Albeego myślą o napisaniu dramatu na temat 
niszczycielskiej siły przesądów ras owych . 

światowa premiera Smierci B essie Smit h odbyła s i ę w Berlinie, 
krótko po wystawieniu tam Opowiadan ia o ZOO, które odniosło wielki 
sukces i triumfalnie obiegło sceny europejskie. Sława młodego autora 
dotarła i do Stanów Zjednoczonych. Amerykań ska premiera Opowia
dania o ZOO odbyła się w styczniu 1960 r oku [ ... ] 

Nie jest bez znaczenia, że Opowiadanie o ZOO, sztuka w jednym 
akcie, została w ystawiona w Stanach wraz z Ostatnią taśmą K r appa 
Samuela Becketta. W t en sposób AlbEe został w swe j oj czyżnie przed-
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Robert Rauschenberg 

Rezerwuar (1961) 

stawiony publiczności obok największego nazwiska europejskiej awan
gardy, autora Czekając na Godota [ ... ] 

Opow iadanie o ZOO osiągnęło w Nowym Jorku rekordową ilość 

582 przedstawień. Przyczynił się do tego fakt, że właśnie wtedy w Sta
nach, głównie w kołach awangardy i młodzieży uniwersyteckiej, wzbu
dził zainteresowanie europejski „teatr absurdu". I tą właśnie etykietą 

opatrzono sztukę młodego autora. Albee jednak oświadczy ł, że przed 
napisaniem tej sztuki nigdy nie słyszał o „teatrze absul'du" [ ... ] 

AMERYKAŃSKI IDEAŁ 
Organizatorzy głośnego festiwalu odbywającego się co roku w e Wło

szech, w Spoleto, pod nazwą „Festiwal Dwóch światów" , zamówili 
u Albeego sztukę. Rezultatem tego zamówienia jest jednoaktówka The 
Sandbox (Skrzynia z piaskiem.) . Sztuka ta nie została jednak wysta
wiona w Spoleto. Jej premiera odbyła się w Nowym Jorku , a potem 
wys ta wio no ją w amerykańskiej telewizji. Stała się ona zalążkiem 

innej sztuki Albeego: Amerykańs ki ideał, która jest - wedle słów 

a1:1tora - „atakiem na zastępowanie w naszym (tzn. amerykai'lskim -
K, P.) społeczeństwie wartości rzeczywistych wartościami zmyślonymi, 



jest potępieniem samozadowolenia, okrucieństwa, eunuchowatości , pust
ki, jest przeciwstawieniem się fikcji, wedle której w szystko w naszym 
podupadłym kraju błyszczy blaskiem pierwszej wielkoś ci" [. „ ] 

„KTO SIĘ BOI WIRGINII WOOLF?" 
W roku 1960 Albee zaczął pisać swą pierwszą pełnospektaklową 

sztukę pod dość dziwnym, choć bardzo kasowy m tytułem: Kto się boi 
Wirginii Wool.f? Premiera te j sztuki, w reżyserii Alana Schneidera, 
ze znakomitymi aktorami, Arthurem Hillem i Utą Hagen w rolach 
głównych, odbyła się na Brodwayu w październiku 1962 roku [ ... ] Za 
Wirginię Woolf Albee otrzymał nagrodę Koła Nowojorskich Krytyków 
Teatralnych. Sztuka obiegła cały świat , m. in. grana była z dużym 
powodzeniem przez kilka teatrów w Polsce . Dzięki nie j Albee zdobył 

sobie pozycj ę w dramaturgii światowej. Amerykański Instytut Sztuk 
Pięknych i Literatury przy jął go w poczet swoich członków. Wersja , 
filmowa Wir ginii Woolf, z Richardem Burtonem i Eli zabeth Taylor ł 
w rolach głównych, odniosła sukces nie mniejszy niż sama sztuka. 
Albee stał się bogatym człowiekiem . Sztuka przyniosła mu około mi
liona dolarów dochodu, nie li cząc bardzo w ysokich tantiem za film . 

„MALEŃKA ALICJA" 
Maleńka Alicja, druga pełnospektaklowa sztuka Albeego, któr ej 

premiera odbyła się na Brodwayu w grudniu 1964 roku, wywołała 
prawdziwą burzę sprzecznych sądów. Dezor ientacja publiczności i kry
tyki sprawiła, że Maleńka A licja - mimo że główne role znak omici"'! 
zagrała para świetnych aktorów, John Gielgud i Irene Worth - miała 

nieporównanie mniejsze powodzenie niż K t o się boi Wirgini i Woolf? 
Krytycy w zadziwiający sposób różnią się w ocenie wartości tego 
dramatu. 

NIEPOWODZENIA 
Albee jest również autorem kilku przeróbek scenicznych. W r oku 

1963 wystawiona została na Brodwayu B allada o Smutnej Kawiar ni , 
adaptac ja powieści pod tym samym tytułem pióra Carson McCullers , 
wybitnej pisarki amerykańskiej. W roku 1966 na Br odwayu odbyła 

się premiera sztuki Malcolm, napisanej przez Albeego według powieści 

Jamesa Purdyego. Ostatnio Albee przer obił sztukę angielskiego autor a , 
Gilesa Coopera pod tytułem Ever ything in the Garden (Wszystko 
w ogrodzi e) [„.] 

CHWIEJNA RÓWNOWAGA 
Sezon 1966/67 otwarła na Brodw ayu (12 września 1966 r.) nowa 

sztuka Albeego - Chwi ejna r ównowaga. Reżyserował j ą, jak zwykle, 
stały reżyser Albeego, Alan Schneider , w obsadzie znalazły si ę t rzy 
gwiazdy teatralne pierwszej wielkości: J essica Tandy (Agn ieszka), Hu
me Cronyn (Tobiasz) i Rosem ar y Murphy (Klara). Temat podobny do 
tematu Wir ginii Woolf, potraktował autor znacznie łagodnie j, bar dziej 
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komediowo i nie bez sentymentu dla bohaterów. Szt uka spotkała si·~ 
z gorącym pr zy j ęciem publiczności, była gra na na w ielu scenach 
w Stanach i przez liczne t eatr y za gran icą. Między innymi wystawił 
ją w paryskim Thea tre de France J ean -Louis Barraul t . Główne role 
zagrali: Madeleine Renaud (Agnieszka), Edvige F euillere (Klara) i Clau
de Dauphin (Tobiasz). Za Chwiejną równowagę Albee otrz mal naj 
wyższą amerykańską nagrodę li te racką: nagrodę P ulitzera. 

James Rose nquist 

Poranne słońce (196 2) 

OPINIE PRASY 
O 11CHWIEJNEJ 
RÓWNOWADZE" 

„Chwiejna równowaga" błyszczy tym samym zjadliwym i drapież

n ym dowcipem , jak im odznaczały się popr zednie sztuki Albeego. Napi
sana j est j ęzykiem pełnym wdzięku, któr y sprawia, że utwor y te(l o 
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autora mają wys9ką rangę literacką, i stanowi postęp w zrozumien i u 
moralnych udręk czlowi2ka. 

Richard Watts, „The New York Post" 

Ustala równowagę między rozumem a szalEństwem, faktem a ima
ginacją, prawdą i jej konsekwencjami. Jest prosta jak baj ka dla dzieci, 
zawiła jak życie, a chociaż opowiada historię nad wyraz srnutną, j est 
często nieodparcie zabawna. To fascynująca sztuka, dojrzałe i bystre 
studium istot Ludzkich, które znalazły się w kleszczach życiowego 

kryzysu. 
Elliot Norton, „The Boston Record American" 

Edward Albee podjął się dokonać jzdnej z najtrudni ej szych r zeczy, 
na jaką może się ważyć autor dramatyczny - ukazać na scenie, po
przez utarczki słowne i proste powiązania między postaciami, główną 
chorobę naszych czasów i naszego społeczeństwa, którą nie jest ani 
przemoc, ani zmaterializowanie, ani alienacja, tylko całkiem po prostu 
pustka. Tak powstała sztuka, która bardziej wnikliwie od innych, zna
nych mi dramat ów, obnaża udrękę i strach wywołane przez poczucie 

pustki. 
Max Lerner, „The New York Post" 

A lbee napisał [ •.• ] sztukę o skrytych lękach, jakie nawiedzają n as 
wszystkich. Autor stawia w niej poważne pytania dotyczące ludzk i ch 
wartości [ ... ] „Chwie jna równowaga" j est , jak dotąd, najbardziej dojrza
łym dziełem Albeego. 

Kewin Kelly, „The Boston Globe" 
K. P. 

[Przedruk z programu d o przedstawienia 
Chwi ejnej równowagi w Teatrze Współ
czesnym w Szczecinie.] 

Edward Albee 

O 11A W ANGARDZIE11 

Trudno dziś przewidzieć, w jak im k ierunk u pójdzie rozwoi n owego 
dramatu, czy jego działanie r ów ne będzie działaniu przełomu doko
nanego w swoim czasie p r zez Czechowa. P ewne, że stare gra nice pę
kają. Początek dała tzw . awangarda francuska , którą - jak zazw y
czaj - tworzą Irlandczycy , Rumuni i Hiszpan ie [ „ .] Jest jednak bez
sporne, że Beckett, Genet i Ionesc_o poszerzyli gr anice teatru. Ionesco 
chyba w mniejszym stopniu i n ie przypadk iem wyliczyłem go na 
końcu [ „ .] Wyłom został dokonany. Zby t wcześnie jednak mówić o tym , 
w jak i sposób nowe zdobycze zostaną spożytkowane w ogóle i w róż

nych syst emach kulturowych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 
tradycja teatralna jest mocno osadzona w naturalizmie . Mówił o tym 
wielokrotnie Harold Clurm a n [„ .] Tradycj a teatr alna niewątpliwie 

wpływa na dramatopisarzy, j ednakże rezulta t ich pr acy nie zależy tyl
ko od rodzimej tradycji teatralne j, ale i od t ego, co i jak pisze się 

w innych kr a jach . P rzymuso·we kontynuowanie jednego sp osob u pisa 
n ia oraz niemożność dowiad ywa nia się, co dzieje s ię gdzie indziej, pro-
wadzi do usztywnienia i kontynuacji jednej tylko t radycji. • 

Jedno wydaje się pewne: rozw ój dramatur gii w przyszłości pójdzie 
w kilku kierunkach. Pokolen ie pisarzy czter dziesta- , pięćdziesięciolet

nich będzie n adal pisało t ak jak dotychczas. Miller będzie Millerem, 
Williams - Williamsem [„.], a le oprócz t ego będziemy mieli n owe 
pokolenie [„ .] pisarzy, którzy w sposób n at ur alny, a n ie świadomy, 

podlegać będą wpływom nowego dr amatu [ „.] 
Nie dowierzam utar temu pojęciu a wang a r d y. B ar dzo mi p rze

mawia do przek onania definicja, którą swego czasu, p o jedn ym z k on
certów poświęconych twórczości Erica Satie, dał Virgil Thompson, 
niezw yk le inteligentny k ompozytor i k r ytyk m uzyczny : w sztuce a w a n
garda n ie stoi na czele, a le w stosunku do swojej ep oki j est odch y
lona lekk o w bok. A zatem pisar ze naprawdę współcześni n ie zajmują 

pozycji na czele, lecz w sam ym centrum swoich czasów. Inni znajdują 

się o k rok w tyle, publiczność zaś z reguły da je się wyprzedzić czasowi. 
Jeśli więc nazwiemy a w an gar d ow y m tea tr naprawdę w sp ó ł
c ze s n y - to wszystko w porządku. Wielu ludzi m yli jedna k te 
pojęcia. 



Chwie jna równowagci w Teatrze Wspó ł czesnym w Szczecinie. Polska prapremie
ra 9 czer wca 1968, reżyser i a J ana Maciej owskiego, scenog rafia J. A. Krassow
skiego . Elżbie ta Ki lars ka (Klara), Hieronim K onieczka (Tobiasz ) , K ry styn a Bi
gelme je r (Agnieszka) 
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W REPERTUARZE TEATRU .POLSKIEGO 

MOLIERE - „PODSTĘPY SKAPENA" 
PETER SHAFFER - „KRÓLEWSKIE ŁOWY SŁOŃCA" 

ANTONI CZECHOW - „TRZY SIOSTRY" 

W PRZYGOTOWANIU 

ERNEST BRYLL - „RZECZ LISTOPADOWA" 

W REPERTUARZE SCENY K AMERALNEJ 

EDWARD ALBEE - „CHWIEJNA RÓWNOWAGA" 
S. I. WITKIEWICZ - „SON ATA BELZEBUBAi" 
SAMY FAYAD - „JAK OBRABOWAĆ B ANK" 

W PRZYGOTOWANIU : 

TADE USZ RÓŻEWICZ - „SMIESZNY STARUSZEK" 
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