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W rł>k"u 1988 Albee ukończył lat 40. Po sukce
sie CHWIEJNEJ RÓWNOWAGI, nie po-
2bawionej nuty autorskiego 'WBp6lczuda 

dla żałamycb, obijających się w pmtce do
statniego żyda bohaterów sztuki, wydawać się 
mogło, :łe autor WIRGINll WOOLF, wszedł w 
wiek męski nie tylko uzbrojony w świetny war
sztat, ale i z właściwą dojrzałemu wiekowi 
skłonnością do ustępstw. A może i z wyciągnię
tą ręką do zgody z ofiarami jego dotychczaso
wych zaciekłych ataków, niewolników dolara. 
Na niebie i ziemi ukazały się Istot.ole znaki, 
które by na to mogły wskazywać. Kiedy roze
szła się wieść, że we własnym - założonym 
przez Albee'go wespół z dwoma przyjaciółmi, 
producentami, Richardem Barrem i Clintonem 
Wilderem - teatrze pod nazwą „Theatre 1968" 
autor przygotowuje sztukę pod tytułem W&ZY
STKO W OGRODZIE, kojarzącą się z miłym za
pachem kwiatów, publiczność Broadwayu, re
krutująca aię ze ściśle określonych sfer sytego 
mieszczaństwa, mogła się spodziewać tego ro
dzaju zabawy, jakiej nie szczędzi jej, za ciężkie 
pieniądze, największy w świecie ośrodek teatral
nego byznesu. Po raz pierwszy sztukę reżyse
rował nie Alan Schneider, który dotąd był 
współtwórcą wszystkich scenicznych sukcesów 
Albee'go, lecz Peter Glenville, bliski współpra
cownik największego rekina Broadwavu, Dawi
da Merricka. W rolach głównych obsadzono 
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gwiazdy Broadwayu, Barbarę Bel Geddes (Jen
ny) i Barry Nelsona (Ric~). parę świetnych 
aktorów, ulubieńców publicmo6ci, święcących 
triumfy w lekkostrawn.vch, równie niewinnych 
jak letnich komediacb, na przykład w sztuce 
MARY,MARY, która odniosła olbrzymi sukces 
kaSOWJ' I przez parę lat nie schodziła z afisza . 

Albee, syt sławy, zdawał się tym razem sięgać 
po grubszy pieniądz. Rzeczywiścle sztuka zaczy _ 
na się tak, :te publlcznojć poprawia się wygodnie 
w krzesłach. Ależ to miła, pogodna komedia 
i jakże podobna do MARY, MARY szeptały pa
nie na widowni. Nle znały oczywiście sztuki pod 
tym samym tytułem napisanej przez niedawno 
zmarłego pisarza angielskiego, Gilesa Coopera, 
kt6nt Albee zaadaptował i przeniósł na grunt 
amel')'kailski. Sztuki opartej zresztą na praw-
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dziwej historii jaka się nie tak dawno wydarzyła 
na Long Island, w drogiej miejscowości pod No
wym Jorkiem, zamieszkałej przez bardzo nobli
we towarzystwo. Co to była za historia, o tym 
wid z dowie sę ze sztuki Albee'go. Tak więc hi
storia, która powstała na scenie amerykańskiego 
życia wróciła - przez Londyn - na amerykań_ 
ską ~cenę teatralną. Czy trzeba dodawać, jeśli 
się zna ca łą twórczość Albee'go, że autor srodze 
zawiódł panie i ich mężów, z którymi przyszły 
na premierę? Można, gwoli ścisłości, dodać tyl
ko że na pierwszej czytanej próbie, Albee udzie
lił' aktorom jednej cennej wskazówki: „Grajcie 
tak , żeby się publiczności zdawało, że oglądają 
MARY, MARY. 

Oto jeszcze jeden dowód jego karygodnej per
fidii. Bo sztuka jest o trzęsieniu ziemi - wła
śnie w takim szacownym „milieu", w którym 
zdarzyła się wspomniana, trzeba przyznać, że 
wcale nie pachnąca kwiatami w ogrodzie, hi
storia. 

Co gorzej, kiedy jeden z bohaterów sztuki. wy_ 
chodzi na scenę z ogrodu, tuż przed zakoncze-

niem przedstawienia, mógłby, nieco zmieniając 
znane powiedzenie, zapytać publiczność: „Pań
stwo, oczywiście, zdają sobie sprawę, z kogo się 
państwo śmiali?" Ale byłoby to tylko przybicie 
zbędnego gwoździa do trumny. Publiczność do
statecznie wyraźnie przejrzała się w lustrze sce
ny. Aktor zamykający przedstawienie nie tylko 
nie zadaje retorycznych pytań, ale swym poja
wieniem się wieńczy szczęśliwie zakończenie 
sztuki, rozładowuje 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 stał się ofiarą okrutnej drwiny 
autora. 
Zakończenie tej sztuki ma swoją historię. GL 

les Cooper bardzo się nad nim mozolił i już 
w trakcie grania sztuki próbował trzech zakoń
czeń. W pierwszej wersji, a la Pirandello, ak
tor grający rolę męża bohaterki sztuki z odrazą 
oświadcza publiczności, że nie będzie grał dalej 
i po tych słowach spada kurtyna. W ostatecznej 
wersji, która znalazła się w wydaniu książko
wym sztuki, Cooper wraca na grunt rzeczywi
stości: umęczony mąż Jenny godzi się ze swoim 
losem. Podobne rozwiązanie sprawy męża znaj
dujemy w adaptacji Albee'go. 

W przedmowie do książkowego wydania sztu
ki Coopera znakomity krytyk angielski, W. J. 
Lambert - po stwierdzeniu, że nawet Szekspir 
miał kłopoty z zakończeniem swych dramatów 
- niezwykle wysoko ocenia wszysTKO W 
OGRODZIE. Lambert zwraca uwagę na świetną, 
zwartą konstrukcję tej sztuki, celność i funkcjo
nalność dialogu, scenę za6, w której mąż znaj
duje stosy banknotów, jakich dorobiła się, nie 
najcięższą zresztą pracą, jego żona, uważa za 
nie mającą sobie równej w swym nieodpartym 
komizmie we współczesnej literaturze drama
tycznej. Na duży plus Lambert zapisuje autoro
wi, że swego sądu o nietolerancyjnej, papuziej 
głupocie sytych mieuczucllów nie kładzie wi
dzowi łopatą do głowy. Ocenę moralnego oblicza 
postaci które prze~eca przez ich działanie 
i sąd pozostawia autor widzowi. Postać malarza 
nonkonformisty, Jacka - przyznaje Lambert -
jest trochę smętna. Ale autor wcale się z nim 
nie utożsamia. Chodzi mu o ukazanie słabości 
protestu Jacka, który nie tak znowu daleko od
stał od swego środowiska. Na tym, zdaniem 
Lamberta, polega przewaga Coopera nad Ar
noldem Weskerem, którego nonkonformiści prze
mawiają w imieniu autora, co nienajlepiej słu
ży wymowie dzieła. 

Komedia Coopera, który przedtem dał się 
poznać jako autor wielu ambitnych i ciekawych 
sztuk radiowych i telewizyjnych, została po raz 
pierwszy wystawiona 13 marca 1962 roku przez 
Royal Shakespeare Company na londyńskiej 
scenie tego sławnego teatru (w Arts Theatre). 
Reżyserował jeden z najlepszych angielskich 
majstrów, Donald Me Whinnie. W trzy miesiące 
później wszysmo w OGRODZIE zostało 
przeniesione na scenę komercyjnego teatru (Du-



ke of York's Theatre - na londyńskim West 
Endzie). 

Autor WIRGINII WOOLF ,nie tylko przeniósł 
sztukę Coopera na grunt amerykański, ale -
zachowując jej tre~ć, postaci i konstrukcję -
poddał ją gruntownej obróbce, co s ię wyraziło 
nie tylko w amerykańskich realiach i amery
kańskim idiomie, ale i we właściwym Albee'mu 
sarkaźmie, tym razem w rękawiczkach, i cien
kości pióra dotykającego grubego tematu. 
Powstała więc nowa sztuka, nienagannie skro

jona z dra stycznym tł em ukazanym z dyskrecją 
dojrzałego j chciałoby się powiedzieć - subtel
pego pi sarza. 

Przeciw czemu jest skierowane ostre pióro 
Albee'go - nie trzeba wyjaśniać. Wystarczy 
jedno zdanie: oto filary społeczeństwa . Określe
nie to kojarzy si ę z Ibsenem i Shawem. Na te 
parantele Z\VTÓC_ili uwagę niektórzy amerykań
scy krytycy. 

Autor opowiada nam, co się wydarzyło w do
brym amerykańskim towarzystwie, nie tylko 
dlatego, że historia jes t ciekawa i mimo wszyst
ko ucieszna. Paraboliczny sens sztuki jest oczy
wisty. Tuż pod pozłotą życia na wysokiej stopie 
kryją s i ę bardzo brzydkie sprawy, do zbrodni 
włącznie . Głównym oskarżonym jest dolar, jako 
miara wszelkich wartości. Front ataku wybiega 
daleko poza uroczą willową miejscowość pod 
Nowym Jorkiem, gdzie żyją do statnio zacni, syci 
i zadowoleni z siebie obywatele - wśród zieleni 
i kwia tów pieczołowicie uprawianych ogrod ów. 
Sens komedii Albee'go jest jasny, jak słońce, 
któr e .świeci tym wzorowym żonom, matkom 
i ich mE;>żom. 

Faktem jest, że Albee nie wyszed ł ze swej 
skóry. Ba w m y się wię c i cieszmy, że nie są to 
nas ze zmartwienia. 
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