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KTO SIĘ BOI EDWARDA ALBEE'EGO? 

Kluczem do zrozumienia twórczości Albee'ego może 
być w znacznym stopniu jego biografia. Jak malo 
który ze współczesnych pisarzy zajmuje się, bodaj :rn 
równi, kreacją literacką i kreacją biograficzną : tw0-
rze11Jiem dzieł i legendy biograficznej, która się z 
dziełami przenika. J est, w tym co robi, rasowym 
człowiek!iem teatru, który bierze na siebie i odgrywa 
ku uciesze gawiedzi najróżniejsze role, poz0sta jąc 

jedn ak do końca sobą . ie kłamie więc gd y mówi: 
cenię poczucie humoru i wiedzę o tym, że to, co lu
dzie mówiq . w n ajmniejszym stopniu nie przy pomina 
teg o, co myś lq. Jest jedn ak przewro tny i dlaitego, m i
mo „pochwały kłamstwa", którą wygłas·za, wciąż na 
nowo usiłu je dociec,- co myślą lud?Jie, lub - o czym 
n ie chcą myśle ć. Zapewne ma osobiste . powody, b y 
'Zajmować się tym, a n i·e czymkolwiek -innym. 

Urodził się Albee w Waszyngtonie w 1928 roku. 
O jego prawdziw ych rodzicach nic nie w1iaidomo, przy
bran:i byli jednak ludźmi znanymi i bardzo bogaty
mi - o jciec Reed Albee zrobi~ wielką fort'llnę jako 
producent .teatralny. Mimo iż w rezy;dencji rodzi.ców 
w Larchmont (20 m il od Nowego Yorku), wśród tłu

mów s ł!użby, jachtów i rolls-royców żyło &ię dostat
n io i bez trosk, mały Edw.ard pozostał obcym temu 
świaitu, n iep rzys tosowanym samotnik•iem. Nie sposób 
powątpiewać w _s zczerość i auten tyzm narastającego 

latami buntu, warto jednak zauważyć, że młodzień

cze lata przyszłego dr.amaturga przypomina,ją wręcz 

jakąś modelową konistrukcję literacką kojarzącą się 

w wer·sji bardziej zawiłej z postacią Oskara z B!a
szanego bębęnka Gras·sa czy w u1proszczonej z bo
haterem sławnego, mo.dnego Buszującego w z bożu 

Sa1ingera . Bez względu zresztą n a to, na ile „lite
racka", była to na pewno ciekaw a i 11Jiecodzri.enna bio
grafia. Albee, jak można sądzić z pełną świadomoś
c ią, buntu je s i ę przeciw wszystkim kolejnym zabie
gom wychowawczym autorytatywnie wychowujące j 

go matk•i. Nie przykłada się do n auk i, bądź wręcz 

ucieka ze s?Jkół, nie chce wypełnić konwencjon alnych 
w arunków wykształcenria przys złego członka estabi
lishmentu. Nie kończy wyższej uczelni, nie pozosta 
je w dom u rodzinnym . Mając dwadz ie ścia lat wyjeż
dża, j uż n a stałe, do Nowego York!u, gdzie przez n a
s tępne dziesięć la.t właściwie nic nie rob i. Ima się 

różnych zawodów, zazwycza j dorywczych, pęta w 
ŚW1iatku miejscowej cyganer.~i , k tóra jednak n udzi go 
r ównie mocno jak rodzinny dom. I tu właściwie jest 
„obcym", samotnym, nie na miejscu. Równocześnie 

pisze, pisze niemal „od zawsze" (miał podobno 6 la t 
gdy postanowił zostać pisarzem). Już jako k ilk una-

stolatek płodzi dwie kilkusetstronicowe powieści (ni
gdy nie wydane), które sam po latach ocenia bardzo 
krytycznie. W Nowym Yorku para się poezją, też be7. 
sukcesów. Jeśli wierzyć pisarzowi (a nie zawsze moż
na mu wierzyć), do spróbowania dramaturgii miał go 
namówić sławny Thornton Wilder. Być może chciał 
po prostu, żebym przestat pisać wiersze - auto·iro-
11Jizuje Albee. Rzeczywiście jednak - przestaje pi: ać 
wiersze, a . już pierwsza sztuka, jednoaktówka Opo
wiadanie o ZOO przynosi mu wielki sukces. Je<lnak 
jeszcze nie amerykański. Prapremiera Opowiadania 
ma miejsce w 1959 roku w Berlinie Zachodnim i do
piero po triumfalnym przemarszu sztuki przez sceny 
europejskie tekst trafia na Brodway, który wcześniej 
odrzuca go jako „zbyt śmiały" . Sukces następnej 
sztuki Smizrć Bess ie Smith, odważnie atakującej 
niszczycielskie przesądy rasowe, potwierdza wartość 
debiutu, ale dopiero pierwsza pełnospektaklowa s7.tu
ka Albee'ego - Kto się boi Wirginii Woo l f? wpisu je na 
trwałe jego nazwisko na listę najwybitniej-szych dra
maturgów amerykańskich i światowych . Sukces Wir
ginii był prawie niepowta•rzalny w powojennych 
dzriej ach teaitru amerykańskiego, który w ogóle nie 
chętny jeSt r aczej dramatur gii intelektualnej, staw~a
j ącej p ewne wymagania. Sztuka: gran a była bezpo
średnio po premierze ponad pięćset razy, wk r ótc.e 
wy.stawiły ją N.czne teatr y na całym świecie, powsta
ł a również wersja fi lmow a z Richar dem Burtonem 
i Elizabeth Taylor w rolach głównych . W irginia Wool f 

dała swemu autorowi nie tylko sławę, ale i - ame
rykań1sk·im zwycza jem - pieniądze. Sama ztuka nie 
Ucząc tantiem filmowych, bardzo wysokich, prz.ynio ~ 
sła mu wk rótce m il1on dolarów, która to suma i dz1s 
nie do pogardzenia, w roku 1962 dawała bogactwo i 
pełną n iezależność. Sukces Albee'go był więc, by tak 
r zec, pełny. Złożyło się n ań i uznanie krytykU i zain
teresowanie publiczności (w bardzo szybkim czasie 
stal s ię pisarz autorem modnym, wręcz snobist ycz
nym) i wreszcie - co zawsze bardzo przemawiało d_o 
wyobraźn i odbiorców amerykańskich - suk ces fi -

n an sowy. 

Nie był to jedn a<k - i w tym wyjątkowość tego 
wydar zen ia - sukces o charakterze tylko komercjal
nym. K t o się boi W irginii Woolf? to sztuka o r zeczy
wiście w ielkie j wartości , sprawdzone j n a licznych 
scen ach europejskich. Jej treść, odbiega jąc a daleko 
od tego do czego przywyk li b ro dwayowscy widzowie, 
przedst~wia rozkład prz.ec iętnej amerykańsk~e-j ro ~ 
dziny, klęslkę lud zri, k•tórzy 11Jie znajdują już celu l 

sensu dla swej egzysitencji, ogranicza ją się do w za
jemnej agres ji, odgrywania swoistych psychodram, 
k tórych jedynym celem ma być poniżenie partnera. 
S2ltuka jest smutna, gorzka, ponura, a przy tym 
n~e pozostawia n awet cienia n ad ziei - dramat roz
grywa się między czterema osobami (dwa małżeń 
stwa), a młodm goście są ty~ko repliką swych zgorzk
niałych gospodar.zy. Podobny krąg problemów i tema-



tów dominuje we wszystkich wcześniejszych sztukach 
Albee'go . Opowiadanie o ZOO mówi o samotności 

człowieka w wielkim mieście. Amerykański icleal raz 
jeszcze ukazuje dramat rozpadającej się rodziny, po
dobrnie Piaskownica. Smierć Bessie Smith powraca 
do przeklętego problemu rasizmu. W swych pierw
rszy.ch sztukach jest więc Albee bezwzględnym kryty
k!ierm nowoczesnego społeczeństwa amerykańskiego, 

k ronikarzem kryzysu h asla „amerykańskiego ideału", 

Móre zdawało się konstruować i jednoczyć rod<:.inę 

i zbiorowość. Mimo woli nasuwa.ją się sko jarzenia 
między Albeem a starszym od niego Scottem F itzge
raldem. o ile jednak autor Gatsby'ego interesował się 

rpr aWlie wyłącznie kryzy em obyczajowości i moral
ności klas wyższych, Albee je t już kronikarzem na
stępnego pokolenia - Am er yki „m iddle class", klasy 
średniiej , przeciętnej, której dosta tniość i powodzenie 
miało być n a jlepszym przykładem realizacji „amery
kańskiego ideału". 

Sukces Albee'ego ma jednak - w tym kontekście -
charakter nieco dwuznaczny. Syte, konsu·m pcyjne 
społeczeństwo „kupiło" jakby p isarza z jego bun tem 
i krytyką, przyznając mu - zawarowane swoistą 

umową s.połeczną - oficjalne mie jsce krytyka spo
łeczeństwa i własnego „głosu sumienia''. Stale sfru
stTowana, już rozsmakowana w wizytach u psycho 
a na lityka , a więc i potrzebująca pewn ej dozy ek s
piacji publiczność, k tóra od czasu do czasu, „chce być 
zwymyślana", potrzebowała swego własnego, jej przy
należnego kontestatora i to właśnie m iejsce, po spr a 
wiedliwości przynależne np. Allenowi Ginsbergowi, 
zajął Edward .Albee. 

Trudno jednak powiedzieć by czul się w tej rolli 
doskonale. Bunt skomercjalizowany jest zawsze dwu
znaczny i grozi rozm ienieniem na drobne talen tu i 
dorbbku. P isze je zcze co prawda Albee sztuki. k tór e 
mają spełnić oczekiwania Brodwayu i publicznoścJ. 

Taki charakter ma Chwiejna równowaga (1966) 
W szystko w ogrodzie (1968, adaptac ja wcześniejszej 

sztuki Gilesa Coopera), wydaje się jednak, że waż

niejs.ze dla samego p isarza są sztuki, w k tórych po
zwala on sobie na ·swoistą niezależność prisarską, na 
grę z konwencją, ze słowem, z teaitr em i widzem 
wreszcie. Taka była slawna Maleiika Alicja (1964), po 
prem ierze której kilku nowojorskich krytyków przy
znało się do niezrozumienia tekstu, takim dramatem 
jest również Już po wszystkim (1971), przy czym fakt, 
że obie sztuki zostały przez amerykańską krytykę i 
publiczność przyjęte bez entuzjazmu, bynajmn~ej nie 
musi świadczyć przeciw Albee'mu. ądzę, że taki ro
dzaj pisarstwa, jaki zacząl on uprawiać, jest po pro
stu próbą obrony, przed charakterystyczną dla kultu
ry amerykańskiej komercjalizacją buntu, że jest pró
bą obrony artystycznej niezależności i samoistności 

własnych poszukiwań. Czy - jak chcę niektórzy -
przejawia się w tych, rzeczywiście ciemnych, niejas-

nych, czasem odpychających sztukach, wielki talent 
pisarza, czy też - jak twierdzą inni - są one hoch
sztaplerką dawno skomerjcalizowanego pisarza, niech 
rozstrzygną polscy widzowie. Dla teatru pozostaje 
Albee pisa rzem bez wątpienia atrakcyjnym przez swą 
umiei!'ltność konstruowania dialogu, rozumienie sce
ny, budowę postaci - walory, które decydują o war
tości teatralnej tekstu. Te walory zadecydowały rów
nież o popularności pisarza n a gruncie polsk im, przy 
czym przypomnieć waTto o zasługach Teatru „Wy
brzeże" w tym względzńe. 

Właśnie w Gdań•s•ku 14 lutego 1965 roku odbyła się 
polska prapremiera K to się boi W irginii Wo olf ? Reży

serował Jerzy Golrińsk•i, scenografia Fr anciszka Sta 
roWlieyskiego, przekład K rystyny Jurasz-Dąmbskierj. 
Wysoko ocenione role stworzyli w tym przedstawie
niu Lucyna Legut (Marta), Jerzy Goliński (George), 
Jadwiga Polanowsk a (Żabcia) i T adeusz Borowsk i 
(Niok). z kolei w roku 1971 (17 kwietnia) Stanisław 
Hebanowsk!i. dał w Gdań ku polską prapremierę 
Maleńkiej Alicj i w przekładzie K azimierza P iotrow
skiego i scenografii Mariana Kołodz,ie ja. I to przed
s•tawienie stało s•ię wiielkirm wyd<łrzeniem, również za 
sprawą wyb itnych ról HaHny Winiar skiiej (Alic ja ), 
Henryka Bisty (Adwokat), Stanisława ! gara (Kar dy
nał) i Krzysztofa Gordona (Ju lian). P r zedsfaw ienie 
Już po wszystkim będzie więc trzecią prapremierą 
Albee·ego w T eatrze „Wybrzeże". 

Władysław Zawistowski 
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NOWA SZTUKA ALBEE'EGO 

W ostatnich dniach marca 1971 na scenie Martin 
Beck Theatre w Nowym Jorku odbyła się prapre
m iera najnowszej sztuki Edwarda Albee'go p.t. 
All O ver (Już po wszystkim). Większość krytyków 
przyjęła utwór chłodno. wyrażając ubolewanie. że oto 
zbliża się koniec k ariery uta 'entowanego pisarza. 
(Wywołało to ostrą nietaktowną wypowiedź 

Albee'ego pod adresem krytyków). Ale nie brak też 

recenzentów, którzy wypowiadają się o A ll O t·e r 
z uznaniem. Naleźy do nich Clive Barnes. W jego re
cenzji opublik owanej w The New Y ork Times i prze
drukowanej przez londyński Times (z 31.III.1971 ) czy
tamy m.in. : 

Najnowsza sztuka Edwarda Albee'ego, jest utwo
rem pięknym, celnym, głębokim, ale i niełatwym -
pisze Barnes. 

Umier a c złowiek - spokojnie, powoli pogrąża się 

w śmierci. Jesteśmy niemal świadkami tego rytuału. 

Czekamy przed wejściem do pokoju, w k tórym zna j
duje się łoźe umierającego. Jes•teśmy tu w towarzy
stwie pary profesjonal~stów : osobistego lekarza -
k tóry sam jest już sta ry i b lisk i śmierci - oraz pry
watnej pielęgniarki, a także grupy „am a torów" : żony 
umierającego, jego kochank i, dwojga d:ziieci i n a jlep
szego przyjaciela . Smierć człowlieka oglądamy jak by 
w dwóch płaszczyznach. Jes t tu oczywiście fizyczny 
fakt jego śmierci - i to stanowi punkt wyjścia sztu
ki. Nie poznajemy tego człowieka i bar dzo mało o 
nim wiemy. J esl bardzo sławny - nawet w chwili 
jego śmierci czekają na dole kamery telewizyjne. 
Chcą z uszanowaniem, choć też z pewną dozą saty
sfakcj: utrwalić moment odejśc·ia jego duszy do 
wspólnego grobu h istorii . Więcej jednak się nie do
wiadujemy - umiera człowiek i to musi nam wy
starczyć. Ale oglądamy drugą warstwę sztuki -
efekt. jaki śmierć tego człowieka wywiera na naj
bliższych i wobec tego chyba najdroższych mu lu
dziach . .Jesl więc kochanka. która z nostalgią w spo
mina dni spędzone w Deauville, Wenecji, Kopenha
dze czy Berlinie. Jest też i żona, która choć prze' 
wiele lat zdradzana, nie przestała go kochać. Łączy 

te kobiety uczucie żalu i instynktowne zrozumienie 
Zastanawiają się. czy umierający ma zostać po śmier

ci spalony czy pogrzebany, czy mają go oddać na 
pastwę płomieni czy robaków. Są i dzieci. Wątle i 
c!iorowite, znienawidzone przez matkę, wyrosły w 
cieniu wielkości swojego ojca - typowe nieudane 
dzieci udanych rodziców. 

Albee nie tyle napisał swoją sztukę, ile rozpisał h 
na głosy. Swiadom ie zrezygnował z naturalistycznego, 
łatwo wpadającego w ucho dialogu, który stanowił 

charakterystyczną cechę jego wcześniejszych utwo
rów. Dał przykład pisarstwa precyzyjnego, w k tórym 
definicje mają dla autora taką wagę, jak d la skąpca 
pieniądze. A l l Over to sZJtuk a nie o samych ludziach 
a le o atmosferze, jaką wokół siebie wytwarzaj.':l. 

Realizac ja sceniczna u tworu była doskonała . Sce
n ografia Roubena Ter -Aru tuniana odznaczała się tą 

samą skromną elegancj ą, co sztuk a, Aktorzy potra
fi li wydobyć kon tury i ostrość r y,su nku postaci. J essi
ca Ta ndy i Coleen Dew hu r t jako żona i kochanka 
zagrały w duecie po m istrzowsku. Te dwie wspaniałe 

k r eacje - jedn a ze szczerego sr ebra, druga z mo 
siądzu - były doskonale osadzone w mater~i sztuki. 

- Już po wszystk im? - pyta na łamach Newsweeka 
(z 5.IV.1971) Jack Krołl. - Miejm y nadzieję, że nie, 
choć n a jnowsza sz tuka Edwarda Ablee'ego s tanowi 
smutny et aip w jego dość en•igmatycznej ka r ierze 
d ramatopisarsk ie j. Albee zaczął od pięc iu jednoaktó
w ek wystawionych w przeciągu półtora roku. P·unk
t ern k ulminacyjnym tego wspaniałego okr esu było 

K to się boi W i r gi n i i W ool f ? w 1962 r. Od lego czasu 
Qbejrzeli śmy siedem utworów tego pis arza, wśród 

k tór ych były trzy o r yginalne szturoi pełnospektaklo

we, tr zy adaptac je, oraz B ox- M ao-Box - spek takl 
złożony z dwóch krót~ich u tworów. Wyda je się , że 

o d w ielk iego w ybuchu energii teatr alnej, jakim byla 
Virginia W oolf , pisarstwo Albee'go stawało się cor az 
bardzie j abs trakcyjne. Wygląda na to, że Albee za 
i•nteresow al się różnymi „kon cepc jami" i „pomysła

m i", a w swych sztuk ach starał s ię pr zede wszystkim 
wypracować nowe form y przek azywania i uoieieś

n iania tych pomysłów. Sięgał po postaci i sytu acje 
wymyślone p rzez innych pisa rzy po to, by stworzyć 

w swych sztukach pozory kontaktu z r zeczywista · cią . 

Kluczowym utworem jest Box-Mao- Box (1968), gdzie 
Albee dokonał odważnej i ciekaw e j p r óby wyrażania 
swego światopoglądu w nowym kształcie dr amaityc< 
nym. 

A trzeba dodać, że 'wiatopogląd ten sta je się cora.z 
bardziej ponury. Jednocześnie u Albee'go pojawił się 

ba rdzo niejasny i niejednoznaczny element religijny. 
W Box- M ao-Box Albee stworzył przynajmniej suro
wą formę utrzymu jącą w równowadze d ramatycznej 
w szystkie elementy n iepewnie balansujące między 

abstrakcją a realizmem. Ut wór ten był sonatą myśli 

wyrażających stan entropii. tj. r ozproszenia i zaniku 
energii. na który cierpi kultura i świadomość współ
czesnego człowieka. 

All Ot·er jest w pewnym sensie kontynuacją tego 
samego widzenia świala. P odobnie jak Box-Mao-Box 
jest to sztuka o sytuacji, w której coś się kończy. ale 
tym razem abstrakcja dusi utwór. Poczas gdy bezcie
lesny głos w Box-Mao- Box miał walor rzeczywistoś

ci, gdyż zdawał się reprezentować zmierzający do 



samobójstwa ród ludzki, to w All O ver postaci ma
ją w sobie tyle życia , co manekiny, czego dowodzą 
nawet ich nazwy: Żona. Kochanka, Lekarz. Pielę
gnia rka . Syn i Najlepszy przyjaciel. 

Na sztukę składają s ię wspomnienia i wzajemne 
oskarżenia członków rodziny, przerywane co jakiś 

czas wiadomościami o o tatnich ch wilach umierają

cego człowieka , które przynoszą lekarz i pielęgniar

k a . Widać tu dziwne podobieństwo do The Connection 
Jacka Gelbera, gdzie postaci wypełniają czas oczeki
wania na przybycie dost awcy narkotyków odgrywa
niem psychodramy. Tutaj postaci oczekują kresu ży
cia, z którym związ::t!y własne życie . Ze sztuki prze
bija przekonanie, że Bóg umarł, przez co stanowi 
ona odwrócenie Tiny Alice, gdzie Brat Julian ulegl 
jakiemuś przerażającemu immanentnemu bóstwu.( ... ). 

Sabina Lietzmann (Frankfurter Allgmeine Zeitung, 
6.IV.1971) w korespondencji z Nowego Jorku również 
stwierdza, że Kto się boi V i rginii Woolf?, której pra
premiera odbyła się dziewięć lat temu, stanowiła 

szczytowy punkt kariery Albee'ego - dramatopisa
rza. Potwierdzają to wszystkie następne jego sztuki, 
nie wyłączając n a jnowszej. 

Pisząc o człowieku , który umiera w tej sztuce, re
cenzentka zauważa, iż do końca nie jest rzeczą jasną, 
czemu zawdzięcza on swoją sławę. Celem autora nie 
było zresztą zdemask owanie posta ci umierającego. 

Chodziło raczej o pokazanie tych, którzy n a tę śmierć 
czekaj ą. 

Sztuka , w k tór ej n a coś się czeka - p isze Sabina 
Lietzrnann - nie jest niczym n owym. Clifford Odets 
napisał Wai t ing for L efty, J ack Gelber zaprezento
wał The Connection, zaś najsłynniejsza sztuka o cze
kaniu jest dziełem Samuela Beck et ta. Niema l w każ~ 
dym wypadku sytuacja tego rodzaju łuży kreśleniu 

portretów tych , którzy czekają, tylko u Beck etta sy
tuacja sama stała się tematem. Albee mógł był wy
korzystać oczek iwan ie celem ożywienia umierającego 

w r ozmowach czekających . Mógł był także uczynić 

śmierć niewidzialnym partnerem . Wybrał najwyraż

niej tę drugą drogę, ale skończyło się tylko n a auto
portreta ch tych , k tórzy czekają . $mierć bliźniego -
w każdym razie w tej sztuce - jest przede wszyst
k im obrachunkiem z sobą samym. 

Sztuka pomyślana zosta ła niczym opera , a reżyser 

J ohn Gielgud uczyni ł wszystk o, by podkreślić sta
tyczny charakter t ego dyskur sywnego d ramatu. P o
rozsadzał postaci n a ustawionych z rzadka krzesłach, 

toteż odległości między nim i zdają się być kilome
trowe. Dia log nie zazębia się, każda z postaci wyko
nuje swoją „arię" zwr ócona twarzą do publiczności, 
czasem tylko przechodząc z m iejsca na m iejsce - co 
zostało kunsztownie zainscenizowan e. Córka i syn, 
skłóceni z rodzicami i ze społeczeństwem, które 
uwielbia ich ojca, dają wyraz rozgoryczenia, wście
kłości i rozpaczy; są oni zapatrzeni w samych siebie 

i mało ich obchodzą pozostałe postacie. Przy ja ciel 
rodziny, adwokat i okazjonalny kochanek żony umie
rającego, opisuje w swojej .,arii" przypadkowe spot
kania ze swoją umysłowo chorą żoną, którą umieścił 
w zakładzie leczniczym. Każdy z obecnych wyśpie

wuje swoje wspomnienia, które rzadko tylko wzajem
nie się zazębiają. Nie ma to rozwoju akcji, nie ma 
punktu kulminacyjnego, nie ma zakończenia. Arie 
napisane są językiem koturnowym, sztucznym, ope
rującym obrazami i igrającymi metaforami - języ

k iem oscylującym .mjędzy .przyziemnością . a wznio
słą abstrakcją; między banałem a .patosem. 

J ohn Gielgud celebruje konwersację nie stron iąc 
od długich pauz i s tarannie zestrajając kameralną 
grę głosów. 

Zabiegi te raczej podkreśla ją niż przysłaniają sła
bości sztuki - pisze Sa bina Lietzmann. 
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