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Kazimierz Piotrowski 

NIESPOKOJNA MLODOŚĆ 
Edward Albee urodził się 12 marca 1928 roku w Waszyng
tonie. O jego rodzicach nic nie wiadomo. Miał dwa tygod
nie, gdy został adoptowany przed .Reeda i Frances Albee, 
ludzi bardzo bogatych. Przybrany ojciec Edwarda był sy
nem rzutkiego byznesmena. który przed wojną zrobił wielką 
fortunę na przedsięwzięcia.eh teatralnych. Warto się przyj
rzeć parze małżeńskiej, która Edwarda przygarnęła i usiło

wała wychować, co prawda, nie osiągając zamierzonych re
zultatów. Warto dlatego, że stosunki w domu Albee'ch od
biły się wielokrotnym echem w twórczości autora CHWIEJ
NEJ ROWNOWAGI •i zarówno Reed jak Frances posłużyli 
autorowi za modele postaci scenicznych. 
W rezydencji Albce'ch (w Larchmont nad cieśniną Long
Island, 20 mil od Nowego Jorku), gdzie Edward spędził 

dzieciństwo, panował ustrój platriarchalny. Reed był męż
czyzną niedużego wzrostu, małomównym, ustępującym we 
wszystkim znacznie od niego młodszej żonie. Rządziła do
mem Frances, przystojna kobieta posągowej postaci, elo
kwentna ! nie znosząca sprzeciwu. Wielka amatorka konnej 
jazdy, chodziła na co dzień w stroju jeździeckim, meloniku 
i ze szpicrutą w ręce. 
Chłopcu niczego nie brakowało. W domu roiło się od służby, 
na zimę wyjeżdżano na Florydę, lata spędzali na jachcie. 
W niedziele szofer w liberii woził małego panicza Rolls
-Roycem na poranki teatralne do Nowego ·Jorku. Ale 
wszystko to wcale Edwarda nie bawiło. Czuł .się samotny. 
Nieśmiały, małomówny, lubił czytać. Matka chciała go wy
chować na prawdziwego mężczyznę, przymuszała do jazdy 
konnej - nie było w nim ani trochę sportowego ducha. 
Wychowawczym zakusom matki stawiał bierny opór. Gdy 
skończył 11 lat, rodzice wYSłali go do szkoły z internatem. 
w nadziei, że tam zrobią z niego człowieka. Nie na wiele się 
to zdało. Edward miał lat 6, kiedy !J>OStanowił zostać pisa
rzem. Jeszcze w domu zaczął pisać niesamowite opowiadania 
i wiersze. W szkole oddał się z zapałem temu zajęciu. Lek-
cje opuszczał, do nauki się nie przykładał, sprawował się 

źle, najwidoczniej chciał, żeby go wyrzucono, czego po 
półtora roku się doczekał. Ma.tka była uparta. Oddała go do 
szkoły wojskowej w Valley Forge (stan Pensylwania). Czas 2 
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spędzony tam, Edward wspominał potem, jak koszmarny 
sen. W końcu rodzice zrezygnowali z edukacji wojskowej 
i przenieśli go do szkoły cywilDej. Wprawdzie literackie 
próby Edwarda nie zrobiły wrażenia ;na jego nauczycielach, 
ale pisał bez wYtchnienia, nieraz po 18 godzin na dobę. Po
wstała wtedy wielka rozmiarami powieść (538 stron), mnó
stwo wierszy j opowiadań. Były to dzieła pełne goryczy, 
gniewu - i nienawiści do kobiet - ,potworów. Nic z tego 
nie !zostało opublikowane. 
Przez półtora roku Albee studiował w hartfordzkim . Trini
ty College. Dłużej nie wytrzymał. Wrócił do ;i,archmont. 
Rok, spędzony w domu rodziców był bardzQ burzliwy. Al
bee skumał się z miejscową cyganerią. Swobodny tryb ży
cia II!łodego człowieka bardzo nie podobał się matce, na 
tym tle dochodziło między nimi· do gwałtownych scen. Pró
bował jakoś się przystosować, nawet zaręczył się z miej
scową panną na wYdaniu, lecz szybko zerwał zaręczyny. 

Atmosfera w domu była tak napięta, że pewnego ranka ro
ku 1948, po sprzeczce z matką, spakował książki i płyty 

i opuścił rezydencję przybranych Jl'Odziców na zawsze. 
W Nowym Jorku wynajął pokój w pobliżu Greenwich Vil
lage i zamieszkał tam z przyjacielem z dzieciństwa. Przer. 
rok wszystko szło jak najlepiej. Dostawał 200 dolarów mie
sięcznie, zapisane mu przez babkę. Mógł pisać dowoll. By
ły to opowieści makabryczne. Ale gdy spadek się W3'Czer
pał, trzeba było rozejrzeć się i:za pracą. 
W tym mniej więcej czasie poznał Williama Flana.gana. 
kompozytora i muzykologa. Przez następnych 9 lat mie
szkali razem. Flanagan :wprowadził go w świat artystyczny 
i literacki. Na życie zarabiał Albee na różne sposoby. Był 
między !nnymi sprzedawcą płyt, kelnerem, roznosicielem 
telegramów. Na pisanie niewiele zostawało cza.su. ·wraz 
z Flana.ganem zmienia.li często adres, za każdym razem był 
to nędzny pokoik, bynajmniej nie zachęcający do pracy 
w domu. Albee wieczorami dyskutował o literaturze w ka
wiarniach Greenwich Village, nocami włóczył się po ulicz
kach tej dzielnicy cyganerii, często z gromadą młodych 
podów przygrywających .na banjo. iPo samotnych latach 
w dom.u i szkQłach nie brakowało mu teraz towarzystwa. 

3 . );zybko Jednak i to otoczenie śmiertelnie go ;ZDudziło. Po 
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całonocnej włóczędze o świcie, ,Albee pozbywał się towarzy
s:i:y w dość dziwny i okrutny sposób. Zabawa .polegała na 
tym, że sądził ich za różne przew!nienia, przy czym paj
clęższym ()Skarżeniem było, że są nudni. Na kogo zapadł 

wyrok śmierci, ten musiał się wynosić. Pomysł szukania 
ofiary w najbliższym otoczeniu i dręczenia jej pod pozorem 
zabawy odezwał się później echem w sztuce KTO SIĘ BOI 
WIRGINII WOOLF'! 

ZWYCl~SKI DEBIUT 
Był rok 1958. Albee wiódł życ!e rozpaczliwie 19mutne. Włó
czył się bez celu, dużo pił, pisał niewiele. Wspominając te 
-czasy, pisarz mówi: „Czułem się, jakby pod ogromną szkla
ną kopułą. Otaczała mnie stra.szliwa ciemność". 
Pewnej nocy Albee siedział w kuchni zgarbiony nad ma
szyną do pisania. Zaczął pisać sztukę o beznadziejnie sa
motnym młodym czł()wieku w wielkim mrowisku ludzkim. 
Tak - w ciągu 3 tygodni - powstało OPOWIADANIE 
O ZOO. Albee poka.zał je Flanaga.nowt Nowojorskim pro
ducentom OPOWIADANIE O ZOO wydało się Jednak .na
Ibyt śmiałe, aby warto było ryzykować pieniądze. Dzięki 

znajomościom Flanagana sztuka dotarła do Berlina Zachod
niego, gdzie spotkała się l'Z entuzjastyczną oceną. Premierę 

wyznaczono na rok 1959. 
To postawiło Albee'ego na nogi. Kiedy w m arcu 1958 roku 
skończył lat trzydzieści, otrzymał dość pokaźny spadek. 
Miał na jakiś czas zapewnioną egzystencję. Mógł pisać. Na 
okładce płyty z bluesowymi piosenkami słynnej murzyńsldeJ 
śpiewaczki z lat trzydziestych, Bessie Smith, przeczytał 

o jej śmierci. Bessie, ciężko ranna w wypadku sa.mochodo
w).m, zmarła z upływu krwi pod bramą szpitala, do któ
rego nie przyjęto jej, bo była. czarna. Wzmianka o śmierci 
murzyńskiej śpiewaczki natchnęła Albee'ego myślą o na
pisaniu dramatu na temat niszczycielskiej siły przesądów 

rasowych. 
Sztuka nosi prosty, realistyczny tytuł: SMIERC BESSIE 
SMITH. Jak mówi autor, dramat w trakcie pisania rozwi
nął się w „oględziny innych jeszcze śmierci - śmierci idea
lizmu, ambicji i nadziei wśród ludzi w szpitalu dla bia-
łych". • 

EDWARD ALBEE 

Swiatowa premiera SMIERCI BF.SSIE ;SMITH odbyła się 
w Berlinie, krótko po wystawieniu tam OPOWIADANIA 
O ZOO, które odniosło ,wielki sukces i triumfalnie obległo 
sceny europejskie. Sława młodego autora dotarła i do Sta
nów Zjedn()czonych. Amerykańska premiera OPOWIADA
NIA O ZOO odbyła się w styczniu 11960 roku. W ten spo
sób u progu łat sześćdziesiątych na scenie amerykańskiej 
pojawił się nowy autor, który nieWl\tpliwie stał się w tych 
latach dominującą postacią współczesnego amerykańskiego 

dramatu. 

„WSZYSTKO W OGRODZIE„ 

W roku 1968 Albee ukończył lat łO. Po sukcesie CHWIEJ
NEJ RÓWNOWAGI, nic pozbawionej nuty autorskiego 
współczucia dla żałosnych, obijających się w pustce do
statniego życia, bohaterów sztuki, wydawa.ć się mogło, że 

autor WIRGINII WOOLF, JWSzedł w wiek męski nie tylko 
uzbrojony w świetny warsztat, ale i z właściwą dojrzałemu 
wiekowi skłonnością do ustępstw. A może ,f z wyciągniętą 
ręką do zgody z ofiarami dego dotychczasowych zaciekłych 
ataków, niewolników dolara. Na niebie i ziemi ukazały się 

istotne znaki, które ,by na to mogły wskazywać. Kiedy ro
zeszła się wieść, że we własnym - założonym przez Albee'go 
wespół z dwoma przyjaciółmi, producentam i, Richardem 
Barrem i Clintonem Wilderem - teatrze pod na.zwą „Thea
tre 1968" autor przygotowuje sztukę pod tytułem WSZYST
KO W OGRODm, kojarzącą s•ę rz miłym zapachem kwiatów, 
publiczność Broadwayu, rekrutująca się z ściśle określonych 
sfer sytego mieszczaństwa, mogła się spodziewać tego rodza
ju za.bawy, jakiej nie szczędzi jej, p:a ciężkie pieniądze, naj
większy w świecie ośrodek teatralnego byznesu. Po raz 
pierwszy sztukę reżyserował ,nie Alan Schneider, który do
tąd był 1współtwórcą wszystkich scenicznych sukcesów Al
bee'go, lecz Peter Glenvllle, bliski współpracownik najwięk
szego rekina Broadwayu Davida Merricka. W rolach głów
nych obsadzono gwiazdy Broadwayu, Barbarę Bel Gcddes 
(Jenny) i Barry Nelsona (Richard), parę świetnych a.ktorów, 
ulubieńców pubi!czności, święcących triumfy w lekkostraw-

5 nych, równie niewinnych jak letnich komediach, na przy-
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kład w sztuce MARY, MARY, która odniosła olbrzymi suk
ces kasowy i przez parę lat nie schodziła z afisza. 
Albee, syt sławy, zdawał się tym \l'azem sięgnąć po grubszy 
pieniądz. 

Rzeczywiście sztuka zaczyna isię tak, że publiczność popra
wia się wygodnie w krzesłach. Ależ to miła, pogodna ko
media i jakże ;podobna. dQ MARY, MARY - szeptały panie 
na widowni. Nie znały oczywiście sztuki pod tym samym 
tytułem, napisanej przez niedawno zmarłego pisarza ,angiel
skiegQ, Gilesa Coopera., którą Albee zaadaptował i przeniósł 
na grunt amerykański. Sztuki opartej zresztą ;na 11>ra.wdziwej 
historii, jaka się nie tak dawno wydarzyła na Long Island, 
w drogiej miejscowości pod Nowym Jorkiem, zamieszkałej 
przez bardzo nobliwe towarzystwo. Co to była za historia, 
o tym widz dowie się ze sztuki Albee'go. Tak więc historia, 
która powstała na scenie amerykańskiego życia, wróciła -
przez Londyn - na amerykańską scenę teatralną. Czy trze
ba dodawać, jeśli się zoa całą twórczość Albee'go, że autor 
srodze zawiódł panie i ich mężów, z którymi przyszły na 
premierę? Można, gwoli ścisłości, dodać tylko, że na pierw
szej czytanej próbie, Albee udzielił aktorom jednej cennej 
wskazówki: „Grajcie tak, żeby się publicznośc! zdawało, że 
oglądają ~ARY, MARY. 
Oto jeszcze jeden dowód jego karygodnej perfidii. Bo sztu
ka jest o trzęsieniu ziemi - właśnie w takim szacownym 
„milieu", w którym zdarzyła się wspomniana, trzeba przy
znać, że wcale nie pachnąca kw!atami w ogrodzie, historia. 
Co gorzej, kiedy jeden z boha,terów sztuki wychodzi na sce
nę z ogrodu, tuż przed zakończeniem przedstawienia, mógł
by, nieco zmieniając znane powiedzenie, zapytać publiczność: 
„Państwo, oczywiście, zdają sobie sprawę, z kogo się pań

stwo śmiali?" Ale byłoby to tyłko przybicie zbędnego gwoź
dzia do trumny, Publiczność dostatecznie wyraźnie przejrza
ła się w lustrze sceny. Aktor zamykający przedstawienie nie 
tylko nie zadaje retorycznych pytań, ale swym pojawieniem 
się wieńczy szczęśliwe zakończenie sztuki - rozładowuje 

przykre wrażenie .teatralnym dowcipem. Jest to swoisty 
happy-end w stylu Pirandella. Autor niczego nikomu nie da
rował, a co bystrzejszy widz musiał zdać sobie sprawę, że 

-
'' 

jeszcze raz stal się ofiarą okrutnej drwiny ,autora. & 

... 

EDWARD A L B E E 
Zakończenie tej sztuki ma swoją historię. Giles Cooper bar
dzo się nad nim mozol.I i już w trakcie ~rania sztuki pró
bował trzech zakończeń. W pierwszej wersji, i Ja Pirandello, 
aktor grający rolę męża bohaterki sztuki a; odrazą oświadcza 
publiczności, że nie będzie grał dalej i po tych słowach 
spada kurtyna. 'W ostatniej 1wersji - która ,znalazła się 
w wydaniu książkowym sztuki, Cooper wraca na grunt rze
czywistości: umęczony mąż Jenny godzi się ze swoim losem. 
Podobne rozwiązanie sprawy męża znajdujemy w adaptacji 
Albee'go. 
W przedmiocie do książkowego wydania sztuki Coopera zna
komity krytyk angielski, W. J. Lambert - po stwierdzeniu, 
że na.wt Szekspir miał kłopoty z zakończeniem swych dra
matów - niezwykle wysoko ocenia WSZYSTKO W OGRO
DZIE. Lambert zwraca uwagę na świetną, zwartą konstruk
cję 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 mają
cą sobie równej w swym nieodpartym komiźmie we współ
czesnej literaturze dramatycznej. Na duży plus Lambert za
pisuje autorowi, że swego sądu o nietolerancyjnej, papuziej 
głupocie sytych mieszczuchów nie kładzie iwidzowi łopatą do 
głowy. Moralne oblicze postaci prześwieca przez ich dzia
łanie i sąd autor pozostawia widzowi. Postać malarza non
konformisty. Jacka - przyznaje Lambert - jes t trochę 
mętna. Ale autor wcale się z nim nie utożsamia. Chodzi mu 
o ukazanie słabości protestu Jacka, który nie tak znowu da
leko odstał od swego środowiska. Na tym, zdaniem Lamber
ta, polega przewaga Coopera nad Arnoldem \Veskerem, któ
rego nonkonformiści przemawiają w imieniu autora, co nie
najlcpiej służy wymowie dzieła. 
Komedia Coopera, który przedtem dal się poznać jako autor 
wielu ambitnych i ciekawych sztuk radiowych i telewizyj
nych, została po raz pierwszy wystawiona 13 marca 1962 ro
ku przez !Royal Shakespeare Company na londyńskiej sce
nie tego sławnego teatru (w Arts Theatre). Reżyserował je
den z najlepszych angielskich majstrów, Donald McWhinnie. 
W trzy miesiące później WSZYSTKO W OGRODZIE zostało 
przeniesione na scenę komercyjnego teat~u (Duke of York's 

7 Theatre - na londyńskim West Endzie). 
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Amerykańską adaptację sztuki Coopera Albee dedykował pa
mięci angielskiego kolegi po piórze ~ współbojownika w wal
ce z robakiem, który się lęgnie w bujnym kwiecie. 

Autor WIRGINII WOOLF ;nie tylko przeniósł sztukę Coope
ra na grunt amerykański, ale - zachowując jej treść, po
staci i konstrukcję - poddał ją gruntownej obróbce, co się 

wyraziło nic tylko w amerykańskich realiach i amerykań
skim idiomie, ale i we właściwym Albee'mu sarkaźmie, tym 
razem w rękawiczkach, i cienkości pióra dotykającego gru
bego tematu. 

Powstała więc nowa sztuka, ,nienagannie ~krojona - z dra
stycznym tłem ukazanym z dyskrecją dojrzałego i - chcia
łoby się 1powiedzieć - subtelnego pisarza. 

Przeciw czemu jest skierowane ostre ~ióro Albee'go - nic 
trzeba wyjaśniać. Wystarczy jedno zdanie: oto filary społe
czeństwa. Określenie to kojarzy się z Ibsenem i Shawem. 
Na te parantele 'Zwrócili uwagę niektórzy amerykańscy kry
tycy. 

Autor opowiada nam, co się wydarzyło w dobrym amery
kańskim towarzystwie, nie tylko dlatego, że historia jest 
ciekawa i mimo wszystko, ucieszna. Paraboliczny sens sztuki 
jest oczywisty. Tuż pod pozłotą życia na wysokiej stopie 
kryją się bardzo brzydkie sprawy, do zbrodni włącznie. 

G!ównym oskarżonym jest dolar, jako miara wszelkich war
tości. Front ataku wybiega daleko poza uroczą willową miej
scowość pod Nowym Jorkiem, gdzie żyją dostatnio zacni, 
syci i zadowoleni z siebie obywatele - wśród zieleni i kwia
tów pieczołowicie uprawi~nych ogr~dów. Sens komedii Al
bee'go jest jasny, jak słońce, które świeci tym wzorowym 
żonom-matkom i ich mężom. 

Faktem jest, że Albee nie wyszedł ze swej skóry. Bawmy się 
więc i cieszmy, że nie są to nasze zmartwienia. 

KAZIMIERZ PIOTROWSKI 8 
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ZYCIE 
PO 

AM ERY 
, 

KANSKU 
Gdy przeprowadzono szeroko zakrojoną 
ankietę dla zbadania, jakie sprawy przy
c~iają ojcom i matkom w Ameryce naj
więcej zmartwień i kłopotów, 43 procent 
odpo_wiadających wymieniło problemy eko
nomiczne. Dalsze 24 procent wyliczyło 
sprawy zdrowia związane także z kwestią 
kosztów leczenia, a więc z sytuacją finan
sową. Wszelkie inne spraw y osobiste zo
stały na dalszym planie. Ten wielki nacisk 
na kłopoty materialne nie godzi się z obr a
zem zadowolonego rzekomo ze wszystkie
go Amerykanina ani z rozpowszechnionym 
szeroko w świecie wyobrażeniem po
wszechnego dobrobytu w najbogatszym 
kraju świata. Wynik ankiety potwier dza 
natomiast inny obraz Ameryki, w któ
rej - prócz tych, którzy zostaii wyrzuceni 
z~ ~mr~ę normalnego życia - jedni uga
?IaJą _ się za dobrami, ponieważ nie mają 
ich mgdy dosyć, drudzy zaś krzątają się 
gorączkowo za pojedynczym nawet dola
rem, ponieważ mimo ciężkiej p racy mają 
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ich rzeczywiście za mało. Co najmniej kil
ka razy dziennie rozlega się w radiu i tele
wizji amerykańskiej slogan reklamowy, 
który stał się nawet częścią słownictwa 
narodowego: „To, co najlepszego w ży
ciu - kosztuje!" 
( ... ) 6000 dolarów rocznego dochodu jest 
barierą , którą 1przekracza tylko 40 procent 
ludności Stanów Zjednoczonych. Niemniej 
jednak jest to kwota, która według opinii 
Komitetu Badań Socjologiczno-Ekonomicz
nych przy Uniwersytecie Kalifornijskim 
jeszcze nie wystarcza na 1pokrycie tego, co 
określa się jako „przyjęty ogólnie standard 
życiowy potrzebny dla zdrowia i przy
zwoitego życia w rozsądnych granicach". 
W 1961. roku budżet ten zamykał się su
mą prawie 7000 dolarów rocznie dla osób 
wynajmujących mieszkanie i nieco wyższą 
dla posiadaczy przeciętnego robotniczego 
czy pracowniczego domku. Dopiero ten 
bardzo skrupulatnie obliczony budżet czte
roosobowej rodziny uwzględnia takie istot
ne potrzeby, jak leczenie, składki zwiąZ'ko
we i inne. Nie ma w nim nadal miejsca na 
oszczędności na przyszłe studia dzieci, 
a v.--ydatki na rozrywki i potrzeby kultu
ralne są okrojone do minimum. ( ... ) Z te
go też względu obraz typowego amerykań
skiego :Ojca rodziny, wracającego zawsze 
z zadowoloną miną do oczekującej go 
z uśmiechem żony, nie ma pokrycia wrze
czywistości. Dziesiątki tysięcy amerykań
skich kobiet podejmują się najrozmait
szych dorywczych lub kilkugodzinnych 
stałych ,rzajęć, pracując jako rezerwowe 
kelnerki, kasjerki, pomoc wszelkiego ro
dzaju, dojeżdżając z daleka często ·W sobo
ty i niedziele, gdy inni mają czas wolny . 
( ... ) Problemy ekonomiczne ludzi mających 
dochody od 1 O OOO dolarów wzwyż, owych 
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20 do 25 procent Amerykanów, trzt!ba mie
rzyć już zupełnie odmienną skalą. Żyją 
oni dostatnio pod każdym względem. Ko
morne mieszkań, jakie zajmują w mia
stach, zaczyna się od 200 dola1rów miesię
cznie~ może sięgać nawet tysiąca. Domek, 
jeżeli mieszkają w suburbii, kosztuje co 
najmniej 20 OOO dolarów, w „dobrych" 
osiedlach do 45 OOO. Samochód jest nowy. 
Jego utrzymanie i amortyzacja kosztują 
rocznie ponad 1000 dolarów. Z tej kate
gorii rekrutuje się 90 procent turystów 
odwiedzających Europę i inne zakątki 
świata. („.) Wobec zagranicy prezentuje 
się tę kategorię jako przeciętnych Amery
kanów, chociaż jest to tylko jedna war
st'.\'a, zwana wstydliwie „wyższą średnią'' 
lub -- gdy dochód prz.ekracza 20-25 OOO 
dolarów - „zamożną", aby nie urazić uszu 
pospolitym słowem „bogatą". Problemy 
domowej ekonomi i życia rodzinnego tej 
warstwy przedstawione są jako powszech
ne. Oddziela się od nich już tylko 5 ipro
cent najbogatszych, warstwę milionerską. 
Dla szerszych kręgów społeczeństwa ame
rykańskiego lansowanie stylu życia war
stwy „wyższej średniej" miało konkretne 
skutki potęgując obserwowane nagminnie 
dążenie do dorównania i naśladownictwa. 
( ... ) Ameryka uchodzi za kraj łatwych frOZ

wodów. Uważa się często także, iż rozwo
dzenie się jest przyjmowane jako zjawisko 
równie naturalne i zrozumiałe, jak samo 
7awieranie małżeństw. („.) Napięcie spo
rów materialnych przy rozwodach jest 
w Ameryce niewątpliwie bardzo silne. Przy 
powszechnym · przywiązywaniu ogromnej 
wagi ,do spraw \pieniężnych nikt w Ame
ryce temu się nie dziwi. Zresztą za spra
wami majątkowymi nieraz kryją się istot
ne konfiikty emocjonalne. 

(„.) Sprawy rozbitych rodzin i problemy 
opuszczonych ,matek nie są głównym te
matem publicznych utyskiwań na upadek 
obyczajów. Mówi i pisze się oczywiście 
również i o ;tym, ale uwaga zwrócona jest, 
obok narzekań na dorastającą młodzież, 
głównie ina to, ,eo vvstydliwie nazywane 
jest wykorzystaniem sexu dla celów za
robkowych. Wielu autorów ;rejestruje po
wstanie nowej kategorii w najstarszej pro
fesji świata, są ,to tak !zwane „party girls", 
dziewczęta figurujące na specjalnych li
stach poważnych przedsiębiorstw, wynaj
mowane dla zabawiania przyjezdnych 
klientów. Tygodnik 1„Look" oburzał się na 
cyniczną szczerość kierownika wielkiego 
hotelu !obiecującego dziewczynkę dla orga
nizatora, który ściągnie do jego hotelu 
uczestników jakiegoś zjazdu. Vance Pac
kard notuje, że w tym środowisku .,zawo
dowym" utarło się pojęcie, że „prostytutką 
jest tylko taka, która bierze mniej niż 20 
dolarów". Wydaje się, że jest to znów tyl
ko problem większego rozmiaru zjawisk 
i szerszej jego skali niż w innych krajach 
kapitalistycznych. W publicznych !przynaj
mniej debatach, w odróżnieniu od domo
wych, utrzymuje się przy tym fikcję, ja
koby świat zawodowej erotyki znajdował 
się na innej planecie, niż świat 'życia ro
dzinnego. Jest to jeden jeszcze przejaw 
starcia się purytańskich norm ze swobodą 
obyczajową, praktykowaną przez część 
społeczeństwa amerykańskiego, uznającą 
tylko prawo rynkowej wartości. 

Władysław Pawlak 
„Życie po amerykańsku" 

Wyd. „Iskry" 
W-wa 1966 
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Jan Błoński 

Jeszcze jedna sztuka o Pieniądzu? O na
trętnej, dokuczliwej, ;wszystko zagarniają
cej obecności Pieniądza, przed którego ty
ranią nie chroni żadna zamożność, żaden 
dosyt? Zapewne. Ale też Pieniądz jest 
wszędzie: dość raz złożyć złotemu cielcowi 
hołd, aby r-- rozzuchwalony 1-- domagał 
się coraz to nowych ,ofiar. Ubogich dręczy 
chłodem, głodem, zmęczeniem; bogatych 
zaś pogania biczem upokorzenia. Powiedz
my sobie szczerze: tysiące i dziesiątki ty
sięcy, ,o jakich ~ozprawiają postacie Al
bee'go, przyprawiają nas o zawrót głowy . 
Ale dla członków najbogatszej na świecie 
„klasy średniej" oznaczają one dalej -
niedosyt i brak. Albowiem mniej ważne, 
ile mam; decydujące, ~le ma sąsiad. Keep 
up with the Joneses! - jak mówi amery
kańskie porzekadło, „nie pozwól się wy
przedzić Kowalskim". Skoro raz pozwolę, 
aby oceniano mnie po stanie 'posiadania„. 
skoro raz s a m !S i e b i e zobaczę jako 
konsumenta i tylko konsumenta„. rozkrę
cona spirala rywalizacji w prestiżu. zrobi 
ze mnie, mimo czeków, poiis, domów, sa
mochodów, ogrodów, codziennego komfor
tu i zabezpieczonej przyszłości - znęka
nego biedaka, który odmawia sobie krom
ki chleba dla zakupienia nowego modelu 
maszynki do strzyżenia trawy. 
Jest to tym żałośniejsze, że wszyscy uga
niają się za tym : samym (jachtem, ba
senem, idiotyczną cieplarnią): zaś rozpęta
na machina .masqwej produkcji, dostarcza
jąc coraz taniej dóbr dotychczas rzadkich, 
nie przestaje !stwarzać I nowych potrzeb 

Keep 

up 

with 

the 

Jon eses! 
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i powiększać niepokoju i frustracji. To, co 
może naprawdę wyróżnić ,człowieka, umy
ka poza widnokrąg pragnienia: po prostu 
dlatego, że autentyczna rzadkość wynika 
z · jednostkowego wyboru, do którego 
wszyscy ci ludzie jeszcze nie dorośli ... albo 
już nie .są zdolni, tak precyzyjnie (i niewi
docznie) manipuluje nimi reklama, narzu
cająca gotowe i rzekomo oryginalne wzor
ce gustów i postępowań. Ambicja człowie
ka nie służy .1uż zaspokojeniu potrzeby, 
raczej potrzeba - ~aspokojeniu ambicji. 
Trzeba być zbuntowanym nastolatkiem 
albo rozkapryszonym milionerem, aby 
machnąć ręką na porządek i punktualność, 
chodzić w łachmanach i wielbić - albo 
bawić 'się.„ - wartościami, które się sa
memu wybrało. \Dlatego też postacie 
WSZYSTKO W OGRODZIE (oprócz Jacka 
i Rogera) tak bardzo są do siebie podobne: 
nic nie różni Jenny od Luizy, Beryl i Cyn
tii, nic Ryszarda od Chucka, Gilberta 
i Perry'ego, chyba początkowa nieświado
mość własnego położenia. Ale i oni rów
nież musieli podobnie przeżyć swoje pa
[;kudne wtajemniczenie. 

Ostatecznie więc pogoń za tym, co rzadkie, 
co •podnosi i wyróżnia - w społeczeństwie 
obfitości wszystkich paradoksalnie upo
dabnia! Bohaterowie Albee'go nie mają 
żadnej swoistości, żadnej konsystencji. Pa
ni Toothe jest Angielką„. (I poza tym sym
bolem; co do reszty, mogłaby pozamieniać 
się imionami (podobnie jak willami, myśla
mi i gustami). Zwłaszcza kobiety - odpo
wiedzialne za konsumpcję rodzin, bardziej 
więc podatne społecznemu wmówieniu -
wydają się zupełnymi marionetkami. iSło
·wa spod ta.~my, gesty standartowe, ' zna
ków szczególnych żadnych. W całym tym 
towarzystwie - przystojnym, zaznacza 
Albee, pełnym uroku i o miłej powierz
chowności - nikt nie ma własnych kapry
sów czy upodobań; cokolwiek pomyśli albo 
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zachciankę z anonimową normą, ucieleśnio
ną przez sąsiadów: iza każdym chodzi jak
by anioł-stróż, przypominający, co „się" 
nosi, myśli, kupuje, posiada. Ludzie noszą 
jakby w sobie spojrzenie sąsiadów. Ale to 
spojrzenie ślizga się tylko po przedmio
tach: nie zagląda nigdy do wnętrza. Albo
wiem naprawdę wcale się ono nie liczy„. 
o ile w ogóle istnieje. 
W światku WSZYSTKO W OGRODZIE 
panuje więc absolutny konformizm. Jest to 
jednak tylko konformizm konsumpcji, 
„stopy życiowej". Moralność została pozba
wiona fundamentu: wszystko, co może zo
stać (głośno czy cicho) rozgrzeszone przez 
sąsiadów, przestanie 1być grzechem; także 
to, co zostanie zalecone, urośnie do rzędu 
wartości. N owi mieszczanie nie są bynaj
mniej purytańscy. Można powiedzieć, że 
nie jest to bardzo oryginalne , spostrzeże
nie. Od stu przeszło lat literatura nieznu
żenie pokazuje silę pieniądza, trawiącego, 
niczym złośliwy kwas, wszelkie normy mo
ralne. Początkowo pisarze bawili się kon
trastem między prawdą a pozorem, kuch
nią a fasadą. W końcu pozór zniknął, fasa
da runęła i pozostał... pozostał... nie, nie 
wypada mi zdradzać fabuły sztuki Albee' -
go. Jedno chciałbym wszakże podkreślić. 
Mnie to isię wydaje najciekawsze, że we 
WSZYSTKO W OGRODZIE społeczny na
cisk opróżnił bohaterów nie tylko z reguł 
obyczajowych i moralnych, ale także -
z jednostkowego erotyzmu, a więc z cze
goś, co wydaje się najbardziej pierwotne 
i niezbywalne. W tej niesłychanie drasty
cznej sztuce postacie są paradoksalnie bez
płciowe. Mężczyźni nie są nawet zboczeni; 
a kobiety takimi samymi automatami 
w łóżku jak w salonie. Potrzeby „standin
gu" zniszczyły nie tylko moralność, ale 
także płeć. Zostali ludzie puści, wydrążo
ne chochoły, kiwające się monotonnie na 
jałowej ziemi, zapełnionej lśniącymi przed-
miotami. t& 
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EDWARD ALBEE urodził się 12 marca 1928 r. 
w Waszyngtonie. Należy - obok Arthura Mil
lera, Tennessee Williamsa i Thorntona Wilde
ra - de najbardziej znanych w świecie współ
czesnych amerykańskich pisarzy dramatycz
nych. Zadebiutował na scenie przed 11 laty . Je
go dotychczasowy dorobek obejmuje cztery 
sztuki pełnospektaklowe: 

KTO SIĘ BOI WIRGINII WOOLF? 
MALEŃKA ALICJA 

CHWIEJNA RÓV/NOWAGA 
BOX-MAO-BOX 

cztery jednoaktówki, z których najbardziej zna
ne są : 

OPOWIADA IE O ZOO 
ŚMIERĆ BESSIE SMITH 

oraz trzy adaptacje sceniczne - wśród nich 
WSZYSTKO W OGRODZIE 
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Edward Albee 

WSZYSTKO 
W OGRODZIE 
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Dobrze o nas mówią 
Przysłano nam kilkanaści-e afiszów -teatral
nych z Krakowa, które świadczą o wielkim 
ożywieniu i urozmaiceniu miejscowego re
pertuaru. [ ... ] Już to przyznać trzeba [ ... ] dy
rektorowi teatru krakowskiego, że powierzo
ną swej pieczy instytucją prowadzi z wielką 
starannością, a repertuar ma bogaty, wy
tworny i doborowy. 

Szczęśliwie pomyślaną nowością w tych afi
szach jest rodzaj gazetki wydrukowanej na 
odwrotnej ich stronie. Pisemko to nosi tytuł 
„Afisz" i wychodzi 4 razy tygodniowo w dnie 
przedstawień teatralnych. 

Prenumerata miesięczna wynosi 50 centów 
(2 zł.), numer pojedynczy kosztuje 5 centów 
(6 gr.). Znajdujemy tam: wiadomości miej
scowe, recenzje teatralne, nowiny z teatrów 
zagranicznych, korespondencje, kronikę, fe
lieton, rozmaitości, czasem trochę polemiki, 
na koniec płatne ogłoszenia, czyli jak ie w 
Galicji nazywają, Inseraty. W felietonie na
potkaliśmy wcale zajmujące artykuły, jak 
np. „Teatry w Polsce", przez K. Estreichera, 
„Bogumił Dawison' , oraz „Sprawozdanie ko
misji konkursowej" o rozdaniu nagród za 
utwory sceniczne 1872 r. 

Czyby coś podobnego u nas nie dało się za
prowadzić? Pobieżne takie wiadomości czy
tają się bardzo przyjemnie podczas między
aktów, a ro zpowszechnienie tym spos_obem 
stosownie wy branych i umiejętnie ugrupo
wanych wiadomości z dziedziny teatralnej, 
mogłoby dla sceny krajowej wielki przy
nieść pożytek. Warto spróbować, zwłaszcza 
że i pod względem materialnym przedsię
biorstwo podob ne opl ac;t!o!Jy się sowicie. 

Tygodnik Ilustrow<:my, warszawa, 20 IV 1872, 
nr 225 s. 202 

STĘPY

SZTUKMISTRZA -
W R. 1780 

w grudniu 1780 przebywał w Krakowie „Kunst
spiler" Romoald. Za pozwoleniem magistratu 
„miał szczęście" pokazywać „wiele nowych n1e-· 
chanicznych sztuk z kartami, jajami, ptakami 
i innymi żyjącymi zwierzętami, z wielką -pręd

kością". Niektóre z tych sztuk wykonywane były 
przez Romoalda z zawiązanymi oczami. Program 
występu był bardzo urozmaicony. Po występach 

mistrza „przyjdzie jedna francuska pani z trze
ma dziećmi, które wiele pięknych i przedziwnych 
sztuk pokazywać będą z sobą, jako to na po
wietrzu skakać będą przez stoły, ławy, ludzi" -
również z „wielką prędkością". Zagadkowo brzmi 
dalsza zapowiedż tych popisów: „powtóre poka
zować będą sami z sobą, jakoby aktualne fon
tanny płynęły". 

Trzecią część programu wypełni „Koncliher, pie
sek mały angielski, który starszych i młodszych 

panów znajdować i ja_kiego urzędu-. i w jakich 
sukniach poznawać bę~zie". -... 

Po kilku innych atrakcjach na scenę powróci 
sam Romoaldo i „będzie pokazywał nie widziane 
jeszcze sztuki z różnymi spirytusami". 

Na zakończenie mogli ujrzeć Krakowianie jeszfze 
komedię „Jurysta "prokurator bez n·auk albo ze
psowane gospoda~stwÓ" , Qraz balet dziecięcy. 

Wreszcie proponow-~i ,'aómoaldo swoje usługi pe
dagogiczne. Za odpowiednią opłatą podejmował 

się nauczyć każdego chętnego w ciągu 2-J go
dzin swoich sztuk tak doskonale, że je „umieć 
będzie prędko i dobrze jak ja sam". 

Wg afisza. 

POŻYTKI Z MELODRAMY 

Wystawienie melodramy „Król Alpów" [„.] 
istotr.ie zachwyciło naszą publiczność [.„] 
w wielu domach słyszę ciągle życzenie, aże
by jak najprędzej ta piękna sztuka mogła 
znowu być wystawioną [„.] jest to bowiem 
szczególna bardzo sztuka w swoim rodzaju, 
jakiej dawno równej nie widzieliśmy, że na
ucza i bawi. Wielu mężów ani razu jeszcze 
nie było w złym humorze od niedzieli, oba
wiając się aby im żonki nie przypomniały 
„Króla Alpów". Proszony więc jestem od 
czułych i wdzięcznych ich małżonek, abym 
doradzil dyrekcji w najbliższym dniu po
wtórzenie tej ulubionej sztuki. 

A.„ W ... P„. 

Gazeta Krakowska nr 85 z 29 III 1832, s. 316 

KLASYCYZM 
i ROMANTYZM 

Pojutrze na benefis pani Borzyńskiej dana będzie 
nowa melodrama z francuskiego, p. Ducange, ulu
bionego autora, pod naJ!lsem: „Testament ubogiej 
kobiety". Znany z talentu swego p. Ducange, zaj
mujący dziś najpiękniejsze miejsce pomiędzy pi
sarzami dramatycznymi, trzymający środ-ek po
między pedantyzmem klasyczności i w coraz więk
szy niesmak wpadającą romantycznością, wolny 
od nudoty, jaką jedna i druga szkoła fanatycz
nym trzymaniem się swoich zasad koniecznie 
sprawić musi - genialny Ducange w sztuce tej 
połączyć umiał wszystko, co jest prawdziwie zaj
mującym i pięknym. Jest to, mówię, poeta i ma
larz, który nie ulegając niewolniczo zbytecznej 
regularności klasyków, -zdala rzucił od siebie ra
żący koloryt zagorzałości romantycznej, lecz co 
w niej jest piękne: łudzącą rozmaitość - umie 
zawsze pędzlem swoim pochwycić i wykończyć. 

„Testament ubogiej kobiety" wszystkim podobać 
się 11owinien. 

K. S. 

Gazeta Krakowska nr 36 z 14 II 1837, s. 144 

Z PRZYZWOITĄ RZECZf OKAZAŁDŚCIĄ 

W sobotę dnia 29, na przedostatnie widowi
sko tegorocznego kursu, wystawiona będzie 
z przyzwoitą rzeczy okazałością wielka me
lodrama liryczna z chórami i prologiem, pod 
napisem „Egipcjanie i Hebrajczykowie". 

Prolog pod napisem „Posłaniec piekła" wy
stawiać ma różne zjawiska w pośród błyska
wic i ogniów. Pora pierwsza, pod napisem 
„Dziewica Haranu" składa się z dwóch obra
zów, z których drugi pod napisem „Pokole
nie Abrahama" ma być okazałym. 

Pora druga ma napis „Przerwana uroczy
sWć'-C,~i br.az--tejża-w- -d-wóch-zmia-nach 
dekoracji wystawia „Obóz Faraona" i „Stra
śliwą ofiarę". Trzecia pora, wystawiająca 
tryumfalny powrót Izaaka z placu boju, ma 
napis „Błogosławieństwo Jehowy". 
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INTRYGA I PLOTKI PRZECIW TEATROWI 

W R. 1877 

Rozpoczęto na nowo kampanię, która nie 
ograniczała się Już na dziennikarskich po
lemikach, lecz chwyciła się skuteczniejszego 
środka, p I ot k I, dla której grunt krakow
ski Jest tak sposobnym. Jedni agitowali 

-przeciw obecnej dyrekcji z powodów różnic 
politycznych - polityka zaczęła ~uż u nas 
zaglądać za kulisy - I do teco stopnia po
sunęli wiarę w łatwowlernoiić publiczności, 

iż chwycili się tak drastycznego a zdawaćby 
się mogło niedorzecznego środka, Jak roz
głaszanie wieści, że cmach teatralny się 

wali, że każde przedstawienie można epłaclć 
życiem; Inni znów przedstawiali scenę kra
kowską w najgorszym świetle, _odma~lając 

talentu pierwszorzędnym nawet artystom, 
a pod każdą tą plotką ukrywał się Jakiś 

kandydat na dyrektora lub Jakaś spółka dy
rektorialna, jedni bowiem I drugie zaczęły 
wyrastać jak grzyby po deszczu, wcale nie 
zniechęceni ciernistą drogą, przez którą dy
rekcja przechodziła. Słowem, walka rozpo
częła się na całej Unii, a że była systema
tycznie zorganizowana, że prowadzono ją ~e
dług z góry wytkniętych wskazówek, więc 
jeśli nie zupełny, to przynajm.nleJ częściowy 
odnieść musiała skutek. Publiczność do tea
tru zaczęła się zrażać, zapanowała ogólna 
apatia; chciano wywołać wojnę między pu
blicznością a dyrekcji\ - lecz -dyrekcja spo
kojnym zachowaniem się wybuchowi jej za
pobiegła. Z jednej strony stawiano zbyt wy
górowane żądania. przychodzono do teatru 
z naprzód powziętą myślą krytykowania; 
z drugiej ofiarowano tyle, ile na to pozwa
lały okoliczności i warunki, w Jakleh scena 
Jcrakowska znajdowała się wówczas, a stan 
kasy teatralnej spowodował przerzedzenie 
personalu i dymisJę operetki od Nowego Ro
ku. To znowu dało pow6d do wrzawy; cl 
sami, co wczoraj Jeszcze potępiali Oftenba-
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chiady, wyśmiewali przedstawienie „Napoju 
miłosnego", co z największym zapałem l obu
rzeniem udowadniali zbyteczność operetki, 
zaczęli jej żałować. Posypały się na dyrek
cję liczne zarzuty, że publiczność lekceważy, 
że dba tylko o własny interes; wyciągnięto 
nawet przed forum opinii publicznej sprawy 
ukullsowe, które bądź co bądź do sądu pu
bliczności wykształconej I inteli&'entnej żad
ną miarą nie kwalifikują się I nie powinny 
były opunczać murów teatru. Słowem plot
ka zakwitła bujnie na urodzajnym gruncie 
krakowskim. W zarzutach tych I walce u 
jednych był system, u drugich mania kry
tykowania, u innych bezmyślność i obawa, 
aby nie uchodzić za profana, u wszystkich 
zaś przymiot owiec Panurga, tak u nas czę
sty. Ze system był, nie ulega to żadnej wąt
_pliwości; wiemy, że pewien szeroki nader 
plan stronniczych zapasów w obronie „za
grożonego ducha narodowego" obejmował 

i ten między innymi punkt, aby wszystkimi 
siłami starać się obalić obecną dyrekcję; 

nadchodziły szczegółowe instrukcje tej par
tyzantki, a przyznać trzeba, że pewne drob
ne pisemka instrukcje te wypełniały z wiel
ką gorliwością i zapałem, godnym lepszej 
sprawy. 

A. Zalewski, Teatr krakowski w 1877/8 roku, 
Kraków 1879, s. 5-6 

Frou - Frou 

P. Hoffmannowa w tej roli usprawie
dliwiła, przewyższyła nawet oczekiwa
nie. Takie epizody jak wybuch zazdro
sci w akcie trzecim, chwila, kredy 
przed zgonem żegna swego syna i sa
ma chwila konania, czyniłyby zaszczyt 
artystce najpierwszych teatrów. Trzpio
towatość jednak Frou - frou, -owa bez
myślna swoboda, jakkolwiek bardzo 
dobrze oddana, mniej jednak o maleń
ką różnicę dosięgały ideału, jaki two
rzymy sobie o tego rodzaju kobiecie. 
O ile rola ta jest natężającą i z jakim 
przejęciem oddała ją p. Hoffmannowa, 
dowodem tego bylo wczoraj, że w ch'Wi
li, kiedy po nrespodziewanym przyby
ciu p. Sartoris do Wenecji, Frou-frou 
mdleje, artystka dostała spazmów i nie 
mogąc dokończyć ostatnich scen 4 aktu, 
dopiero po upływie jakiegoś czasu po
jawiła się w 5 akcie. Z przyjemnością 
zauważyć możemy, że i całość dramatu 
rozwijała się harmonijnie i gładko. 
Nikt nie stanowił w ogólnym ustroju 
przedstawienia fałszywej nuty, chociaż 
akcja nie szła tak raźno, jak tego cha
rakter sztuki wymaga. 
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