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EDWARD ALBEE 

Edward Albee skończył w 1970 roku 42 lata. Należy - obok 

Arthura Millera, Tennessee Williamsa i Thorntona Wildera - do 

najbardziej znanych w świecie współczesnych amerykańskich 

pisarzy dramatycznych. Zadebiutował na scenie przed 11 laty. 

Jego dotychczasowy dorobek obejmuje cztery sztuki pełnospekta

klowe: Kto się boi Wirginii Woolf?, Maleńko Alicjo, Chwiejna 
równowaga i Box-Mao-Box, cztery jednoaktówki, z których naj

bardziej znane są: Opowiadanie o Zoo i Smierć Bessie Smith 

oraz trzy adaptacje sceniczne - wśród nich Wszystko w ogrodzie. 

1. 

NIESPOKOJNA MŁODO$ć 

Albee urodził się 12 marca 1928 roku w Waszyngtonie. O jego 

rodzicach nic nie wiadomo. Miał dwa tygodnie, gdy został adop

towany przez Reeda I Frances Albee, ludzi bardzo bogatych. 

Przybrany ojciec Edwarda był synem rzutkiego byznesmena, który 

przed wojną zrobił wielką fortunę na przedsięwzięciach teatral

nych. Warto się przyjrzeć parze małżeńskiej, która Edwarda przy

garnęła i usiłowała wychować, co prawda, nie osiągając zamierzo

nych rezultatów. Warto dlatego, że stosunki w domu Albee'ch 

odbiły się wielokrotnym echem w twórczości autora Chwiejnej 

równowagi i zarówno Reed jak Frances posłużyli autorowi zo 

modele postaci scenicznych. 

W rezydencji Albee'ch (w Larchmont nad c1esniną Long 

Island, 20 mil od Nowego Jorku), gdzie Edw:rd spędził dzie

ciństwo, panował ustrój matriarchalny. Reed był mężczyzną nie

dużego wzrostu, małomównym, ulegającym we wszystkim znacznie 

od niego młodszej żonie. Rządziła domem Frances, przystojna 

kobieta posągowej postaci, elokwentna i nie znosząca sprzeciwu. 

Wielka amatorka konnej jazdy, chodziła na co dzień w stroju 

jeździeckim, meloniku i ze szpicruta w ręku. 

Chłopcu nicz.cogo nie brakowało. W domu roiło się od służby, 

na zimę wyjeżdżano na Florydę, lata spędzali na jachcie. W nie

dzielę szofer w liberii woził małego panicza Rolls-Roycem na 

poranki teatralne do Nowego Jorku. Ale wszystko to wcale 

Edwarda nie bowilo. Czul się samotny. Nieśmiały, małomówny, 

lubił czytać. Matka chciała go wychować na prawdziwego męż

czyznę, przymuszała cJo jazdy konnej - nie było w nim ani trochę 

sportow2go ducha. Wychowawczym zakusom matki stawiał bierny 

opór. Gdy skończył lat 11, rodzice wysiali go do szkoły z interna

tem, w nadziei, że tam zrobią z niego człowieka. Nie na wiele 

się to zdało. Eóward miał lat 6, kiedy postanowił zostać pisarzem. 

Jeszcze w domu zaczął pisać niesamowite opowiadania i wiersze. 

W szkole (w Lawrencewille, stan New Jersey) oddal się z zapałem 

temu zajęciu. Lekcje opuszczał, do nauki się nie przykładał. 

sprawował się źle, najwidoczniej chciał, żeby go wyrzucono, czego 

po półtora roku się doczekał. Matka była uparta. Oddała go do 

szkoły wojskowej w Valey Forge (stan Pensylwania). Czas spędzo

ny tam, Edward wspominał potem, jak koszmarny sen. W końcu 

rodzice zrezygnowali z edukacji wojskowej i przenieśli go do 

szkoły cywilnej (Choate Academy, stan Cennocticut). Wprawdzie 

literackie próby Edwarda nie zrobiły wrażenia na jego nauczy

cielach, ale pisał bez wytchnienia, nieraz po 18 godzin na dobę. 

Powstała wtedy wielka rozmiarami powieść (538 stron), mnóstwo 

wierszy i opowiadań. Były to dzieła pełne goryczy, gniewu - i nie

nawiści do kobiet - potworów. Nic z tego nie zostało opubliko

wane. 

Przez półtora roku Albee studiował w hartfordzkim Trinity 

College. Dłużej nie wytrzymał. Wrócił do Larchmont. Rok, spędzo

ny w domu rodziców był bardzo burzliwy. Albee skumał się z miej

scową cyganerią. Swobodny tryb życia młodego człowieka bardzo 

nie podobał się matce, na tym tle dochodziło między nimi do 

gwałtownych scen. Próbował jakoś się przystosować, nawet zarę

czył się z miejscowę panną na wydaniu, lecz szybko zerwał zarę

czyny. Atmosfera 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 

zamieszka! tam z przyjacielem z dzieciństwa. Przez rok wszystko 

szlo jak najlepiej. Dostawa/ 200 dolarów miesięcznie, zapisane 

mu przez babkę. Mógł pisać dowali. Były to opowieści maka

bryczne. Ale gdy spadek się wyczerpał, trzeba było rozejrzeć się 

za pracą. 

W tym mn1e1 więcej czasie poznał Williama Flanagana, kom

pozytora i muzykologa. Przez następnych 9 lat mieszkali razem. 

Flanagan wprowadzi/ go w świat artystyczny i literacki. Na życie 

zarabia/ Albee w różny sposób. Był między innymi sprzedawcą 

płyt, kelnerem, roznosicielem telegramów. Na pisanie niewiele 

zostawało czasu. Wraz z Flanaganem zamieniali często adres, 

za każdym razem był to nędzny pokoik, bynajmniej nie zachęca

jący do pracy w domu. Albee wieczorami dysykutowal o litera

turze w kawiarniach Greenwich Village, nocami włóczył się po 

uliczkach tej dzielnicy cyganerii, często z gromadą młodych 

poetów przysirywających na banjo. Po samotnych latach w domu 

i szkołach nie brakowa/o mu teraz towarzystwa. Szybko jednak 

i to otoczenie śmiertelnie go znudziło. Po całonocnej wlóczędze, 

o świcie, Albee pozbywa/ się towarzyszy w dość dziwny i okrutny 

sposób. Zabawa polegała na tym, że sądził ich za różne przewi

nienia, przy czym najcięższym oskarżeniem było, że są nudni. 

Na kogo zapad! wyrok śmierci, ten musiał się wynosić. Pomysł 

szukania ofiary w najbliższym otoczeniu i dręczenia jej pod pozo

rem zabawy odezwał się później echem w sztuce Kto się boi 

Wirginii Woolf?. 

2. 

ZWYCIĘSKI DEBIUT 

Był rok 1958. Albee wiódł życie rozpaczliwie smutne. Włóczył 

się bez celu, dużo pił, pisał niewiele. Wspominając te czasy pisarz 

mówi: Czułem się, jak pod ogromną szklaną kopulą. Otaczała 

mnie straszliwa ciemność. 

Pewnej nocy Albee siedział w kuchni zgarbiony nad maszyną 

do pisania. Zaczął pisać sztukę o beznadziejnie samotnym mło

dym człowieku w wielkim mrowisku ludzkim. Tak - w ciągu 3 ty

godni - powstało Opowiadanie o Zoo. Albee pokazał je Flana

ganowi. Przyjaciel uznał, że warto sztuką zainteresować jakiś 

teatr. Nowojorskim producentom Opowiadanie o Zoo wydało się 

jednak nazbyt śmiałe, aby warto było ryzykować pieniądze. Dzięki 

znajomościom Fłanagana sztuka dotarła do Berlina Zachodniego, 

gdzie spotkała się z entuzjastyczną oceną. Premierę wyznaczono 

na rok 1959. 

To postawi/o Albee'ego na nogi. Kiedy w marcu 1958 roku 

skończył lat trzydzieści, otrzyma/ dość pokaźny spadek. Miał na 

jakiś czas zapewnioną egzystencję. Mógł pisać. Na okładce płyty 

z bluesowymi piosenkami słynnej murzyńskiej śpiewaczki z lat 

trzydziestych Bessie Smith, przeczytał o jej śmierci. Bessie, ciężko 

ranna w wypadku samo~hodowym, zmarła z upływu krwi pod 

bramą szpitala, do którego nie przyjęto jej, bo była czarna. 

Wzmianka o śmierci murzyńskiej śpiewaczki natchnęła Albee'ego 

myślą o napisaniu dramatu na temat niszczycielskiej siły prze

sądów rasowych. 

Sztuka nosi prosty, realistyczny tytuł: Śmierć Bessie Smith. 

Jak mówi autor, dramat w trakcie pisania rozwiną/ się w „oglę

dziny innych jeszcze śmierci - śmierci idealizmu, ambicji i nadziei 

wśród ludzi w szpitalu dla białych". 

Światowa premiera Śmierci Bessie Smith odbyła się w Berlinie, 

krótko po wystawieniu tam Opowiadania o Zoo, która odniosła 

wielki sukces i triumfalnie obiegło sceny europejskie. Sława mło

dego autora dotarła i do Stanów Zjednoczonych. Amerykańsko 

premiera Opowiadania o Zoo odbyło się w styczniu 1960 roku. 

W ten sposób u progu lot sześćdziesiątych no scenie amerykań

skiej pojawił się nowy autor, który niewątpliwie stoi się w tych 

latach dominującą postacią współczesnego amerykańskiego dra

matu. 

Nie jest bez znaczenia fakt, że Opowiadanie o Zoo, sztuka 

w jednym akcie, została wystawiono w Stanach wraz z Ostatnią 

taśmą Krappa Samuela Becketta. W ten sposób Albee został 

w swej ojczyźnie przedstawiony publiczności obok największego 

nazwisko europejs!<iej awangardy, autora Czekając na Godota, 

dziś już powszechnie uwożonego za klasyka. Obie sztuki zostały 

razem wznowione w Nowym Jorku w roku 1965 w prowadzonym 

p1·zez Albee'ego (wraz z R.Borrem i C. Wilderem) Cherry Lane 

Theolre, kiedy to różnice dzielące Albee'ego i Becketta stoły się 
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widoczne. Nie idzie tu tylko o to, że Beckett stanowi wielkość 

powszechnie uznaną, o Albee jest pisarzem wciąż młodym mają

cym swoich entuzjastów i zaciekłych przeciwników, pisarzem, 

w którego dotychczasowej kari·:=rze zwycięstwa przeplatają sie 

z klęskami. Zasadnicza różnica jest chyba ta, że w całej twór

czości Albee'ego dominuje nurt realistyczny, wizje zaś Becketta 

mają charakter abstrakcyjny. 

Opowiadanie o Zoo osiągnęlo w Nowym Jorku rekordową 

ilość 582 przedstawień. Przyczyni! się do tego fakt, że wiośnie 

wtedy w Stanach, głównie w kalach awangardy i młodzieży uni

wersyteckiej, wzbudził zainteresowonie europejski „teatr absurdu". 

I tę właśnie etykietą opatrzono sztukę młodego autora. Albee 

jednak oświadczył, że przed napisaniem tej sztuki nigdy nie sły

szał o „teatrze absurdu'', a kiedy wreszcie ten termin obił mu się 

o uszy, myślał, że mowa jest o !·:=otrze na Broadwayu (gdzie jaK 

wiadomo, wystawia się sporo bzdurnych i lichych produktów). 

3. 

„AMERYKAŃSKI IDEAŁ" 

Organizatorzy głośnego festiwalu odbywającego się co roku 

we Włoszech, w Spoleto, pod nazwą „Festiwal Dwóch Światów" 

zamówili u Albee'ego sztukę. Rezultatem tego zamówienia jest 

jednoaktówka The Sandbox (Skrzynia z piaskiem}. Sztuka ta nie 

została jednak wystawiona w Spoleto. Jej premi.2ra odbyło się 

w Nowym Jorku, a potem wystawiono ją w amerykańskiej tele

wizji. Stała się zalążkiem innej sztuki Albee' ego· Amerykański 

idea/, która jest - wedle slów autora - atakiem na zastępowanie 
w naszym (tzn. amerykańskim, K.P.) społeczeństwie wartości rze
czywistych wartościami zmyślonymi, potępieniem samozadowole· 

nia, okrucieństwa, eunuchowości, pustki, jest przeciwstawieniem 

się fikcji, wedle której wszystko w naszym podupadłym kraju 

błyszczy blaskiem pierwszej wielkości. Amerykański idea/ w czte

rech głównych postaciach - Mamy, Taty, Syna i Babci - jest 

karykaturą amerykańskiej rodziny, jej tradycyjnego, starannie wy

retuszowanego portretu w literaturze, filmie i okrutną drwiną 

głęboko zakorzenionych wyobrażeń przeciętnych obywateli 

Stanów o am-:=rykańskim ideale. Kreśląc wizerunek Mamy, autor 

wziął przy tej sposobności odwet na przybranej matce, Frances 

Albee za wszystkie zniewagi, jakich od niej doznał, zanim się 

wyrwał spod jej władzy. 

Amerykański idea/ został wystawiony w jednym z teatrów 

off-Broadway wraz z jednoaktową operą pt. Barleby, do której 

muzykę napisał Flanagan, a libretto Albee. Opera ta została dość 

chłodno przyjęta, wobec czego Amerykański idea/ był później 

grany wraz ze $mierciq Bessie Smith. Obie sztuki, razem wzięte, 

cieszyły się znacznym powodzeniem. 

4. 

„KTO SIĘ BOI WIRGINII WOOLF?" 

W roku 1960 Albee zaczął pisać swą pierwszą pełno-spekto

klową sztukę pod dość dziwnym, choć bardzo kasowym tytułem: 

Kto się boi Wirginii Woolf? Premiera tej sztuki, w reżyserii Alona 

Schneidera, ze znakomitymi aktorami, Arthurem Rillem i Uitq 

Hagen w rolach głównych, odbyła się na Broadwayu w paździer

niku 1962 roku. 

Jej treść daleko odbiega od tego, co no ogół cieszy się 

wzięciem na Broadwayu. Rzecz dzieje się nad ranem w mieszkaniu ' 

profesora prowincjonalnego uniwersytetu amerykańskiego. Profe-

sor i jego żono, na oczach mlodego pracownika naukowego 

uczelni i jego żony, którzy wstąpili do nich po oficjalnym przyję

jęciu, w ciągu paru godzin, pod wpływem niemałych dawek al

koholu, staczają z sobą okrutny pojedynek i wzajemnie się niszczą 

obnażając beznadziejną jałowość i pustkę swego życia, pozba

wiając sie ostatnich złudzeń. 

Napisana z pasją, świetnym wyczuciem teatru i nie pozba

wiono momentów komediowych, sztuka Albee'ego odniosła 

ogromny sukces. Richard Watts, krytyk „New York Post", powie

dział, że byto to najbardziej wstrząsająca sztuka, jaką widział od 

czasu Zmierzchu długiego dnia O Neilla. Za Wirginią Woolf 

Albee otrzymał nagrodę Koła Nowojorskich Krytyków Teatralnych. 

Sztuka obiegła cały świat. między innymi była grana z dużym po

wodzeniem przez kilka teatrów w Polsce. Dzięki niej Albee zdobył 

sobie pozycję w dramaturgii światowej. Amerykański Instytut Sztuk 

Pięknych i Literatury przyjął go w poczet swych członków. Wersja 

filmowa Wirginii Woolf, z Richardem Burtonem i Elizabeth Taylor 

w rolach głównych, odniosła sukces nie mniejszy, niż sama sztuka. 

Albee stal sie bogatym człowiekiem. Sztuka przyniosła mu około 

miliona dolarów dochodu, nie licząc bardzo wysokich tantiem za 

film. 

5. 

„MALEŃKA ALICJA" 
Miarą nowosc1 zjawiska, jakim jest w teatrze Albee, miara 

jego ambicji, a chyba i trudności, na jakie napotykają próby 

jednoznacznej interpretacji jego utworów, są liczne kontrowersje 

wokół dramatów Albee'ego. Nawet Kto się boi Wirginni Woolf?, 

sztuka stosunkowo łatwa do zrozumienia, budziła różne wątpli

wości. Zdaniem autora, amerykańska publiczność nie dostrzegła 

politycznej metafory, zawartej w tej sztuce. Uważa on, że tłem 

Wirginii Woolf jest upadek cywilizacji zachodniej. 

Ale dopiero Maleńka Alicja, druga pełnospektaklowa sztuka 

Albee'ego, której premiera odbyła się na Broadwayu w grudniu 

1964 roku, wywołała prawdziwą burzę sprzecznych sądów. 
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Dezorientacja publiczności i krytyki sprawiła, że Maleńka 

Alicja - mimo, że główne role znakomicie zagrała para świetnych 

aktorów, John Gielgud i Irene Worth - miała nieporównanie 

mniejsze powodzenie niż Kto się boi Wirginii Woolf?. 

Krytycy w zadziwiający sposób różnią się w ocenie wartości 

tego dramatu. Jedni nazywają go arcydziełem, „kamieniem milo

wym w dlugiej i burzliwej historii dramatu, i uważają że Maleńka 

Alicja zdobyła Albee'emu pozycję najwybitniejszego pisarza dra

matycznego, jakiego wydała Ameryka, inni nie szczędzą autorowi 

takich epitetów jak rozwlekła, rozmyślnie ciemna, a nawet szwindel 

intelektualny itd. Wielu recenzentów p rzyzna/o się otwarcie, że 

nic nie rozumieli, niektórzy doszukali się w Maleńkiej Alicji ana

logii z Biblia, Parsifalem, Alicją w krainie clzorów itd, itd. 

Elliot Norton („Boston Rekord American") uważa Maleńką 

Alicję za sztukę wielką i brutalną jak elżbietańska tragedia, zło

wieszczą jak czarna msza. 

Zdaniem Normana Nadela („New York World-Telegram and 

Sun") Maleńka Alicja, potężny teatr. Sztuka sięga szczytów dzięki 

dialogowi wysol<ic=go, literackiego lotu, dzięki przerażającej głębi, 

ukazanych tajemnic i wstrząsającej śmiałości założeń. 

Bezradność, a conajmni·oj ostrożność krytyki w interpretacji 

treści sztuki Albee'ego i zamieszanie wśród publiczności - skło

nily tygodnik „Saturday Review" do zasięgnięcia opinii u znanego 

nowojorskiego psychiatry, dra A.N. Franzblaus. Trzeba przyznać, 

ze ten praktykujący freudysta powiedzie! parę interesujących 

uwag o sztuce Albee'ego. 

- Zywność coraz bardziej zwyżkuje: drzewo chlebowe znów urosło o metr 
pięćdziesiąt 

„Oo ho tor sztuki, brat Julian, p:zebywa d:ogę o:! niema! ni

C1:'(m ni2 zmąconej równowagi - jaką osiągną/ dzięki temu, że 

co1e życie by/ oddany religii - c!o ża.osne ; o, b :·z n adziejnego 

czepiania się w chwili śmierci resztek rozbitego dogmatu, który 

w gruncie rzeczy stanowi/ coly jego system wartości i idealóv;, 

Julian /<011a nie rozumiejąc czym sobie zos!użyl 11a śmierć i dlatego 

um iera opuszczony przez ludzi. W scenie tej odzywa się echem 

{:)'l anie postawione przez Freuda: czy wszelkie dogmaty religijne 

nie wypiyNają z tego, że cz/owie!< nie chce się pcgdzić z myś lc! 

o śmierci, uznać drapieżnego okrucieństwa prl'jrody lub wyrzec 

się zaspokojenia swych pożądań w zamian za pomoc. jakiej po

t,z0buje ze st1ony bliźnich. 

Albee - mówi dolej Franzblou - nie odpo,viada na te pyta

nia. D~· m askuje absurdalne strony życia, jego niesprawiedliwość 

i niegodziwość, reakcję pozostawiając widlzowi. Usiłuje zerwać 

rr;as.'<i z życia, i śmierci, seksu miłości i
1 
małżeństwa, Boga, wiary, 

zorganizowanej religii, chciwości, bogactwa, dobroczynnosci, a 

nawet celibatu. 

No pc=wno bogata i niejednoznaczna przypow1esc sceniczna 

Albee'ego o losie ludzkim czeka na dalsze próby oświetlenia ;:j 

mrocznego wnętrza. 

Gielgud zagrnl Juliana rnakomicie, choć przyznaje, że ni: 

nie rozumial. Wystarczy/o mu, jak powiada, wyczucie atmosfer·;. 

6. 

DWIE ADAPTACJE 

Albee jest również autorem kilku przeróbek scenicznych. W ro

ku 1963 wystawiona zostala na Broadwayu Ballada o Smutnej Ka

wiarni, adaptacja powieści pod tym samym tytułem pióra Carson 

Me Cullers, wybitnej pisarki amerykańskiej. 

W roku 1966 na Bradwayu odbyła się premiera sztuki 

Malcolm, napisanej przez Albee'.2go wedle powieści Jame:;a 

Purdy'ego. Malcolm zszedl z afisza po kilku prze:::lstowieniach. 

7. 

„CHWIEJNA RÓWNOWAGA" 

Sezon 1966/67 otwarła na Broadwayu (12 września 1966 roku) 

now::i sz~uka Albee'ego - Chwiejna równowaga. Reżys-2rawał, jak 

zwykle, staly reżyser Albee'ego, Alan Schneider, w obsadzie zna

lazły się trzy gwiazdy teatralne pierwszej wielkości: Jessica Tandy 

(Agnieszka (Hume Cronyn) Tobiasz) i Rosemary Murphy (Klara). 

T.,mat podobny do tematu Wirginii Woolf potra!<tował autor 

z-,acznie łagodniej, bardziej komediowo i nic bez sentymc=ntu dla 

bohnterów. Sztuka spotkała się z gorącym p:zy;ę:iem publiczno

ści, by~a grana na wielu scenach w Stanach i przez liczne teatry 

Z'J granicą. Miqdzy innymi wystawi/ ją w paryskim Theatre de 

F.an:• Jean - Louis Barrault. Główn·" role zagrali· Madeleine 

R9aud (i'.\91-.:eszka), Edvige Feuillere (Klara) i Claude Dauphin 

(Too a;:) 



Za Chwiejnq równowagę Albee otrzymał nojwyższq omery
końskq nagrodę literockq: nagrodę Pulitero. 

Po zamieszaniu, jakie w szeregach amerykańskiej krytyki 

wywalało Maleńka Alicja, nowo sztuko Albee'ego no ogół pogo

dziło krytyków w ocenie jej sensu i wartości. Oto kilko glosów 
o Chwiejnej równowadze. 

To świetna sztuka. Stanowi krok naprzód w rozwoju autora 
przewyższa, bardziej od niej sensacyjną Wirginię Woolf. 

(HAROLD CLUMAN, THE NATIONJ 

Piękno sztuka. Usta/o równowagę między rozumem a szaleń

stwem, /aktem a imaginacjq, prawdq i jej konsekwencjami. Je st 

prosto, jak bajko dla dzieci, zawiła jak życie, a chociaż opo;,viado 

historie nad wyraz smutno , iesl często nieodparcie zabawna. To 

fasc ynujqca s\,tuko, dojrza ła i bystra, studium istot ludz kich , które 

znalozly się w lcleszczoch ż yciowego kryzysu. 

(ELLIOT NORTON, THE BOSTON RECORD AMERICAN) 

Edward Albee podjql się dokonać je dnej z najtrudniejszych 

rzeczy, na jaką może się ważyć autor dramatyczny - ukazać na 
scenie, poprze: uta:czki słowne i proste powiqzania między posta

ciami, glównq cho1obę naszych ci!osów i naszego społeczeństwa, 

którq nie jest ani przemoc, ani zmaterializowanie, ani alienacjo, 

tylko ca łi<iem po prostu pustlw. Tok powstała sztuk a , która bar

d ziej wni!<łiwie od innych, l!nanych mi dramatów, obnaża udrękę 

i strach wywołane przez poczucie pustki. 

(MAX LERNER„ THE NEW YORK POST) 

Jest to pię.'rn a szlufca - i niewqtpli1vie najle~sze, najbardziej 

dojrzale dzieło A/bec'ego, pelne humoru, wspólczucia i poetyc
kiego uroku. 

(KEVIN KELLY, THE BOSTON GLOBE) 

- Uwaga! Adam„. Pogwixduj, jak gdyby nigdy nic 

No ten zgodny chór pochwo/ niewątpliwy wpływ mioly dwie 

rzeczy: koncert gry aktorskiej i, co tu ukrywać, ulgo, jakiej doznali 

ci spośród krytyków, których Albee dotychczas niepokoił i drażnił. 

Chwiejna równowaga nie jest bowiem sztuką tok brutalną, jak 

Kto się boi Wirginii Woolf?, ani tok drapieżną, jak Maleńka Alicja 

8. 

„WSZYSTKO W OGRODZIE" 

W roku 1968 Albee ukończył lot 40. Po sukcesie Chwiejnej 

równowagi, nie pozbawionej nuty autorskiego współczucia dla 

żałosnych, obijających się w pustce dostatniego życia, bohate

rów sztuki, wydawać się mogło, że autor Wirginii Woolf, wszedł 

w wiek męski nie tylko uzbrojony w świetny warsztat, ole i z wła

ściwą dojrzałemu wiekowi i skłonnością do ustępstw. A może 

z wyciągniętą ręką do zgody z ofiarami jego dotychczosowych 

zaciekłych otoków, niewolników dolara. No niebie i ziemi uka

zały się istotne znaki, które by no to mogły wskazywać. Kiedy 

rozeszła się wieść, że we własnym założonym przez Albee'ego 

wespół z dwoma przyjaciółmi producentami Richardem i Clintonem 

Wilderem - teatrze pod nazwą „Theotre 1968" autor przygoto

wuje sztukę pod tytułem Wszystko w ogrodzie, kojarzącą się z mi

łym zapachem kwiatów, publiczność Broadwayu, rekrutująca się 

ze ściśle określonych sfer sytego mieszczań stwo, mogło się spo

dziewać tego rodzaju zabawy, jakiej nie szczędzi jej, za ciężkie 

pieniądze, największy w świecie ośrodek teatralnego byznesu. 

Po raz pierwszy sztukę r.~ żyserowol nie Alon Schneider, który do

tąd był współtwórcą wszystkich scenicznych sukcesów Albee'.cgo 

lecz Peter Glenville, bliski współpracownik największego rekina 

Broadwayu, Davida M erricko. W rolach głównych obsadzona 

gwiazdy Broadwayu, Barbarę Bel-Geddes (Jenny) i Barry Nelsona 

- Które wybieranł 
- Nurki! 



(Richard}, parę świetnych aktorów ulubieńców publiczności, świę
cących triumfy w lekkostrawnych, równi·2 niewinnych, jak letnich 

komediach, na przykład w sztuce Mary, Mary, która odniosła 
olbrzymi sukces kasowy i przez parę lat nie schodziła z afisza. 

Albee syt sławy, zdawał się tym razem sięgnąć po grubszy 
pieniądz. 

Rzeczywiście, sztuka zaczynała się tak, że publiczność po

prawia się wygodnie w krzesłach. Ależ to mila, pogodna kome

dia - szeptały panie na widowni. Nie znały oczywiści.; sztuki pod 

tym samym tytułem napisanej przez niedawno zmarłego, Gilesa 

Coopera, którą Albee zaadoptował i przeniósł na grunt amery

kariski. Sztuki opartej zresztą na prawdziwej historii jaka :;ię nie 

tak dawno wydarzyla w Long Island, w dcogiej miejscowości pod 

Nowym Jorkiem, zamieszka/ej przez bardzo nobliwe towarzystwo. 

Co to byla zo historia, o tym widz dowie się ze sztuki Albee'ego. 

Tak więc historia, która powstała na scenie ameryka11skiego życia, 
wróci/a przez Londyn - na am2rykar'1ską scenę teatralną. Czy 

trzeba dodawać, jeżeli się zna całą twórczość Albee'ego, że autor 

srodze zawiódl panie i ich mężów z którymi przyszly na premiere?. 

Można gwoli ścisłości dodać tylko, że na pierwszej czytanej p1:ó_ 

bie Albee udzieli! aktorom jednej cennej wskazówki: Grajcie tak, 
żeby się publiczności \zdawalo, że oglqdajq Mary, Mary. 

Ota jeszcze jeden dowód jego karygodnej perfidii. Bo sztuka 

jest o trzęsieniu ziemi właśnie w takim szacownym „milieu", 

w którym zdarzyła się wspomniana, trzeba przyznać. że wcale nie 

pachnąca kwiatami w ogrodzie historia. 

Co gorzej, kiedy jeden z bohaterów sztuki wychodzi na scenę 
z ogrodu, tuż przed zakończeniem przedstawienia, mógłby, nieco 

zmieniając znane powiedzeni·2 zapytać publiczności: Państwo 

oczywiście zdajq sobie sprawę, z kogo się państwo śmieli? 

Publiczność dostatecznie wyraźnie przejrzala się w lustrze sceny. 

Aktor zamykający przedstawienie nie tylko nie zadaje retorycznych 

pytań, ale swym pojawieniem się wieńczy szczęśliwie zakończenie 

sztuki, rozladowuje przykre wrażenie teatralnym dowcipem. Jest 

to swoisty happy end w stylu Pirandella. Autor niczego nikomu 

nie darował, a co bystrzejszy widz musiał zdać sobie sprawę, że 
jeszcze raz stal się ofiarą okrutnej drwiny autora. 

Zakończenie tej sztuki na swoją historię. Gil.;s Cooper bardzo 

s ę nad nim mozolił i już w trakcie grania sztuki próbował trzech 

zakończeń, W pierwszej wersji a la Pirandello, aktor grający rolę 
męża bohaterki sztuki z odrazą oświadcza publiczności, że nie 

będzie grai dalej i pa tych słowach spada kurtyna. W ostatecznej 

wersji, która znalazła się w wydaniu książkowym sztuki, Cooper 

wraca na grunt rzeczywistości: umęczony mąż Jenny godzi się ze 

swym losem. Podobn·= rozwiązanie sprawy męża znajdujemy 

w adaptacji Albee'ego. 

W przedmowie do książkowego wydania sztuki Coopera zna

komity krytyk angielski, W,J, Lambert - po stwierdzeniu, że nawet 

Szekspir miał kłopoty z zakończeniem swych dramatów - nie

zwykle wysoko ocenia Wszystko w ogrodzie Lambert zwraca uwagę 

na świetną, zwartą konstrukcję tej sztuki, celność i funkcjonalność 

dialogu, scenę zaś, w której mąż znajduje stosy banknotów, jakich 

dorobiła się, nie najcięższą zresztą pracą jego żona, uważa za nie 

mającą sobie równej w swym nieodpartym komiźmie we współcze

snej literaturze dramatycznej. Na duży plus Lambert zapisuje auto

rowi, że swego sądu o nietolerancyjnej, papuziej głupocie sytych 

mieszczuchów nie kładzie widzowi łopatą do głowy. 

Komedia Coopera, który przedtem dal się poznać jako autor 

wielu ambitnych i ciekawych sztuk radiowych i telewizyjnych, zo

stała po raz pierwszy wystawiona 13 marca 1962 r. przez Royal 

Shakes peore Company na landyjskiej scenie tego sławnego 

teatru (w Arts Theatre). Reżyserował jeden z najlepszych angiel

skich majstrów Donald McWhinne. W trzy miesiące później 

Wszystko o ogrodzie zostało przeniesione na scenę komercyjnego 

teatru (Duke of York's Theatre - na londyńskim West Endzie) 

Amerykańską adaptację sztuki Coopera Albee dedykował 

z pam'ęci angielskiego kolegi po piórze i współbojownika w wal

ce z robakiem, który się lęgnie w bujnym kwiecie. 

Autor Wirginii Woolf nie tylko przeniósł sztuke Coopera na 

grunt amerykański, ale zachowując jej treść, postaci i konstruk

cje - poddał ją gruntownej obróbce, co się wyraziło nie tylko 

w amerykańskich realiach i amerykańskim idiomie, ale we właś

ciwym Albee'emu sarkaźmie, tym razem w rękawiczkach i cienkości 
pióra dotykającego grubego tematu. 

Powstała więc nowa sztuka nienagannie skrojona., z dras

tycznym tłem ukazanym z dyskrecją dojrzałego i - chciałoby się 

powiedzieć - subtelnego pisarza. 

Przeciw czemu jest skierowane ostre pióro Albee'ego - nie 

trzeba wyjaśniać. Wystarczy jedno zdanie: oto filary spoleczeń-

- Masz, zjedz, nie żałuję ci nie mam węia w kieszeni„. 



siwa. Określenie to kojarzy się z Ibsenem i Shawem. Na te pa

rantele zwrócili uwagę niektórzy amerykańscy krytycy. 

Autor opowiada nam, co się wydarzyło w dobrym amerykań

skim towarzystwie, nie tylko dlatego, że historia jest ciekawa 

i mimo wszystko ucieszna. Paraboliczny sens jest oczywisty. Tuż 

pod pozłotą życia na wysokiej stopie kryją się bardzo brzydkie 

sprawy, do zbrodni włącznie. Głównym oskarżonym jest dolar, 

jako miara wielkich wartości. Front ataku wybiega daleko poza 

uroczą, willową miejscowość pod Nowym Jorkiem, gdzie żyją 

dostatnio zacni, syci zadowoleni z siebie obywatele - wśród zie

leni i kwiatów pieczołowicie up~awianych ogrodów. Sens komedi i 

Albee'ego jest jasny, jak s łońce, które świeci tym wzorowym 

żonom, matkom i ich mężom. 

f=aktem jest, że Albee nie wyszedł ze swej skóry. Bawmy się 

1 cieszmy, że nie są to nasz e zmartwienia. 

KAZIMIERZ PIOTROWSKI 

- Bqdż tak łaskaw zaprowadi biednego, małego wężyka do mamusi„. 
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