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LEONIA JABŁONKOWNA O DRAMACIE EDWARDA ALBEE 

Charakterystyczne jest wyznanie samego Albee'go na temat jego metod 
konstruowania fikcyjnej rzeczywistości i procesu transpozycji artystycznej 
(w wywiadzie zamieszczonym w miesięczniku •p1ays and Playersj . Albee 
kategorycznie odżegnuje się od wszelkiego "teoretyzowania• i od kierowa
nia się jakąś "umysłową spekulacją" w pracy twórczej. "Jestem pisarzem 
świadom ie spontanicznym („.) Ilekroć pracując nad sztuką, przyłapuję się na 
tym, że interesuje mnie coś poza rzeczywistością, o której piszę („.) 
natychmiast przestaję p isać". 

To credo artysty wydaje mi się bardzo istotne, ponieważ, określając 
postawę twórcy w stosunku do swego dzieła, pozwala zrozumieć przyczynę, 
odnaleźć źródło ow ego tajemniczego strumien ia życia. Oczywiście posiada
nie tej tajemnicy nie jest wyłącznym przywilejem Albee'go: kryje ją w sobie 
każdy prawdziwie w ielki dramat, każdy, który rodzi się z pewnej wizji 
rzeczywistośc i i posłuszny jest jej prawom; natomiast nie zdobędzie jej nigdy 
sztuka, w której w izja rzeczywistośc i staje s ię pochodną sztucznie spreparo
wanej konstrukcji myślowej i jej zostanie podporządkowana. 

Nie grają tu roli takie czy inne poglądy autora i jego stosunek do realnego 
świata. Bo przecież owe "gry towarzyskie", które w pewien sobotni wieczór 
"dla umilenia przyjęc ia " organizują z tak przerażającą precyzją Marta 
i George, przekazują w zasadzie tę samą prawdę o człowieku współczesnym, 
co dziesiątki innych sztuk amerykańskich czy francuskich. A jednak wy
stępuje tu zasadnicza różnica, różnica polegająca nie tyle na randze ta lentu 
autorów, ile właśnie na odmiennym ich stosunku do tworzywa, którym 
operują, do kreowanej przez nich fikcji. Najlepiej może uwydatni się to, jeś li 

zestawi się VIRGINIĘ WOOLF ze sztuką. z którą zdaje się ją łączyć najbliższe 
pokrewieństwo: z HUIS CLOS Sartre'a. Dewiza, dla której Sartre skazał 
trójkę swoich bohaterów na wieczne tortury "przy drzwiach zamkniętych", 
mogłaby także posłużyć jako wyznacznik owej "Nocy Walpurg ii" święconej 
w czterech ścianach mieszkania przeciętnej pary inteligenckiej z amerykańs
kiej prowincji: musiałaby tylko zostać odwrotnie sformułowana. U Sartre'a 
brzmi ona: "Piekło to inni"; u wnijścia do internum Albee'go można sobie 
wyobrazić ognisty napis: "Inni. to piekło ". Ta odwrotność jest tu właśnie 
sprawą zasadniczą. Sartre wychodzi od pewnej wyabstrahowanej konstruk
cj i myślowej, ubiera ją w przejrzystą alegorię "piekła" i do niej dopasowuje 
swoje figury; ich reakcje, ich "sposób bycia", ich rozumowanie uzależ nione 

są do mechan izmu owej konstrukcj i. Albee odwrotnie: najpierw powołuje do 
istnienia żywe postacie, obdarza je bytem niezawisłym, pozwala im żyć, 
działać, kochać się i nienawidzieć, ranić się i znęcać wzajemnie nad sobą, 
cierpieć i tęsknić - według praw, nad którymi sam zrzeka się władzy, które 



narzuca im własna ich natura. własny ich charakter i dyspozycje psychiczne, 
taki a nie inny porządek otaczjącego ich świata. Oni nie zostają przeniesieni 
do specjalnie spreparowanego piekła: piekło wyrasta w ich własnym domu. 

Metaforyczny obraz, który się w ten sposób wytwarza, nie jest ograniczo
ny i wtłoczony w ciasne ramy określonego schematu alegorii; ma w sobie, 
zmienność i płynność, otwiera ciągle nowe perspektywy, jest ciągle niejako 
in statu nascendi - jak samo życie. Cokolwiek zdradzą o sobie. o swych 
najskrytszych, najbardziej wstydliwych zakamarkach osoby tego dramatu, 
nie będzie to ostateczne; zawsze pozostan ie jakaś niedopowiedziana reszta, 
możliwość jakiejś niespodzianki w ich reakcjach, postępkach, w ich wzajem
nym stosunku. Ich życie nie zamyka się w granicach trzech godzin 
widowiska, nie kończy się wraz z zapadnięciem kurtyny i ruszeniem widzów 
do szatni; aktorzy dawno już starl i szminkę i wyszli z garderoby, ale wcielone 
przez nich postacie wiodą dalej sw ój żywot. gdzieś tam, w jakimś niedocie
czonym wymiarze. prowadzą dalej swą opętańczą grę, ścierają się ze sobą. 
padają trupem w tym niekończącym się teatrze okrucieństwa, i znow u 
powstają z martwych, i może nawet - kto w ie7 - doznają łaski oczysz
czenia, łaski katharsis. 

("Teatr* nr 10/64) 



TEATR ABSURDU W SŁUŻBIE PSYCHOANALIZY 

Tak zatytułował swoją recenzję z prapremiery nowej sztuki Edwarda Albee 
specjalny wysłannik Die Welt (26.X.1962), Hans Sahl. Sztuka nosi tytuł 
Who'sAfraid of Virg inia Woolf7 - i zanim jeszcze weszła na scenę Billy Rose 
Theatra, została uznana za najciekawszą pozycję b ieżącego, dość bezbarw
nego sezonu na Broadwayu. Przedstaw ienie potwierdziło te przewidywania. 
Odezwały się w praw dzie także glosy krytyczne, niemniej ilość miejsca, jaką 
prasa, nie tylko amerykańska, poświęca tej premierze, wskazuje, że była ona 
istotnie wydarzeniem. 

Co do tytuł u sztuki - prasa wyjaśnia go w dwojaki sposób: krytyk 
Newsweek ( 29.X. 1962) utrzymuje, że Albee odkrył napis tej treści na tablicy 
w jednym z barów w Greenwich Village. Natomiast wspomniany wyżej Hans 
Sahl twierdzi, że jest to ironiczna trawestacja amerykańskiej piosenki dla 
dzieci, zaczynającej s ię od słów : "Kto się boi wielkiego, złego wilka?" / .. ./ 

Krytyk Newsweek pisze w związku z premierą: J uż w swych jadnoaktów
kach Albee ujawni ł niepospolity talent; potrafił z jakiejś banalnej sytuacji 
wydobyć efekty niemal surrealistyczne, potrafił szokować i bawić publicz
ność, ale nie zawsze ją wzruszał. W nowej swej sztuce, która trwa trzy razy 
dłużej n iż każda z jego jednoaktówek, zachował ten sam styl, jednak rezultat 
jest nie tylko szokujący i zabaw ny, lecz także głęboko emocjonalny i nasuwa 
skojarzenia z Długą podróżą w noc O'Neilla. 

W Time (26.X.1962) czytamy, że nowa sztuka Albee'ego jest krwawą 
rozgrywką, w której bronią są słowa: złośliwe, okrutne, upokarzające, 
śmieszne, unicestwiaj ące. W dług iej i rozdzierającej historii walk rodzinnych 
na scenie nie było dotąd niczego, co by w swojej niepohamowanej dzi kości 

dorównywało tej sztuce. Tu nie widać ludzkiego serca, ale widz wychodzi 
przeświadczony, że widział ludzkie wnętrzności. A jednak walka płci nie jest 
naczelnym tematem utworu; jest nim bezpłodność przedstawiona na przy
kładz ie małżeństwa, ale mająca swe symboliczne odniesienie do współczes
nego życ i a w Ameryce. 

Uderza u Albee' ego brak współczucia dla ludzi . Jest to cecha wyróżn iająca 

jego talentu, lecz zarazem wyznacza mu pew ne granice. U Williamsa, na 
przykład, nawet najbardziej groteskowe postaci wykazują mimo wszystko 
pewne ludzkie cechy. Postaci Ałbee'ego są mniej dziwaczne, lecz bardziej 
nieludzkie. U O'Neilla małżeństwo nie może s ię opędz ić od wężów, ale węże 
są intruzami, pchającymi s ię do raju. Dla Albee'ego małżeństwo jest piekłem 
bez wyjścia, a jego zażyłość opiera się na wspólnym potępien i u. 

Who's Afraid of Virginia Woolf? ma swoje słabe strony. C iągnie się zbyt 
długo, obfi tuje w powtórzenia, razi miejscami naiwnym pojmowan iem 
freudyzmu. Z niedowierzaniem przyjmuje w idz mit o nie istn iejącym dziecku, 



który to mit autor stera się podbudować, a raczej uprawdopodobnić dość 
blahymi szczegółami. Te rysy jednak nie są w stanie zaszkodzić sztuce. 

Wiele pretensj i pod adresem pisarza i sztuki zgłasza John McCarten, 
recenzent The New Yorker (20.X.1962). Przedstawienie jest dla niego 
o wiele za dlugie. Albee - powiada - pokusił s ię o przywilej gadatliwości; 
można go uszanować dajmy na to u O'Neilla, natomiast Albee nie ma zbyt 
wiele do powiedzenia. Jego dialog jest do tego stopnia obarczony zdaw
kowymi wykrzyknikami, że gdyby skreślić te wszystkie "Do licha", "Jezu 
Chryste" i temu podobne, przedstawienie byłoby o polewę krótsze. 

W całej tej wulgarnej plątan in ie - pisze McCarten - można tu i ówdzie 
dostrzec rzeczy wskazujące na to, że Albee ma pewien talent dramaturgicz
ny, choć w omawianym przypadku niewłaściwie go wykorzystał. 

W. J. Weatherby (Manchester Guardian, 18.X.1962) prezentuje Albe
e'ego jako największą nadzieję dramaturgii amerykańskiej . Niemniej, delikat
nie wypomina pisarzowi, że zlekceważył upodobania Amerykanów, którzy 
na trzy i połgodz inny spektakl godzą się tylko w wypadku O'Neilla. '7. tak 
antypatycznymi ludźm i obcować przez tyle czasul" - zauważył podobno 
jeden z widzów, opuszczając teatr. Wydaje mi się - stwierdza krytyk - że 

Albee nie opanował jeszcze w pełni umiejętnośc i "zmiany kroku" na 
dłuższym dystansie, co pozwoliłoby uniknąć pewnej monotonii. Godna 
natomiast podziwu jest jego znajomość ludzi i życia. 
Długą karierę wróży nowej sztuce Albee'ego wspomin iany już Hans Sahl. 

pisząc m.in.: Zaskakujący jest przede wszystkim talent tego pisarza; przecina
ją się tu momenty tragiczne i komiczne, lecz nawet z najbardziej śmiałych 
i frywolnych scen wieje jakąś nieuchwytną grozą. Czuje się wyraźnie, że przy 
pomocy środków teatru naturalistycznego i innych autor przełożył świat 
Ibsena i Srindberga na język naszej rzeczywistości i przywrócił mu pewne 
prawa. 

Sztuka jest niewypowiedzianie komiczna, a zarazem niewypowiedzianie 
smutna. Z pewnością zawiera znakomite role d la aktorów. 

(Dialog nr 12/62/ 



Wacław Biliński 

WSZYSCY BOIMY SIĘ VIRGINII WOOLF 

Niewiele brakowało, a Edward Albee stałby się jeszcze jednym anonimo
wym przedstawicielem milionowej rzeszy niewydarzonych literatów: do 
trzydziestego roku życia pisywał uparcie bardzo kiepskie wiersze - (w tym 
surowym sądzie opieramy się na jego własnej opinii) oraz równie nieudane 
opowiadania. Był zresztą mimo porażek zupełnie pewny swego powołania 
pisarskiego. Redaktorzy poczytnych pism zwracali mu wprawdzie maszyno
pisy, często nawet bez komentarzy, ale uznane autorytety literackie - (np. 
Caldwell, który sam pisywał setki opowiadań odrzucanych przez osiem 
beznadziejnych lat, nim wreszcie doczekał się pierwszego małego sukcesu) 
- doradzali w takich wypadkach głośno i wszem-wobec"upór, samozapar
cie i wytrwałość na raz obranej drodze". A Edward A lbee był uparty 
i wytrwałością mógłby zaimponować każdemu. Lecz na szczęście nie słuchał 

dobrych rad: na progu t rzydziestki zarzucił pisanie wierszy i opowiadań, 
i dzięki tej decyzji narodził się dramaturg najciekawszy w całym amerykańs
kim młodym pokoleniu teatralnym. 
Już pierwsze jego sztuki The ZOO Story (1958), The death of Bessie 

Smith (1959), The Sandbox (1959) , The American Dream (1 960) wy
stawione w niekomercjonalnych teatrach typu "Off-Broadway" były przyj
mowane z rosnącym ze spektaklu na spektakl zainteresowaniem. Za granicą 
szlo początkowo gorzej: np. w Londynie pierwsza próba w prowadzenia tego 
nieznanego nazwiska do repertuaru zakończyła się plajtą finansową. Krytyka 
dostrzegła wprawdzie źródła inspirujące Edwarda Albee, wskazywała na 
jego powinowactwa formalne i intelektualne z Beckettem, Genetem i loesco, 
ale publ iczność pozostała chłodna i obojętna a spektakl szybko zdjęto 
z afisza. Tymczasem jednak widz amerykański, a ściślej nowojorski odkrył na 
dobre Edwarda Albee. Pamiętajmy, że każdy mieszkaniec tej olbrzymiej 
metropolii bywa w teatrze statystycznie aż 7-8 razy w roku. Sympatia takiego 
widza gwarantuje więc sukces i ambicjonalny i kasowy. Albee zdobył 
wprawdzie najpierw sympatię tylko widza wyrobionego, bywalca scenek 
"Off Brodway", ale w ślad za tym przyszła i szybko wzrastająca rzeczywista 
popularność. Piąta sztuka Albeego "Kto się boi Virginii Woolf" wystawiona 
została 13 pafdziernika 1 962 roku na ostrożnym i nieskorym do ryzyka 
Broadwayu i osiągnęła fantastyczny sukces. Teraz krytycy mogli już tylko 
głowić się nad pełnymi erudycji formułami pochwalnymi. Edward Albee 
otrzymał nagrodę krytyki za najlepszą sztukę sezonu, jego dramaty po kolei 
nagrywane były w pełnym tekście na płyty gramofonowe, rozchodziły się 
w wysokich nakładach książkowych, a w czasie gdy zabiegali o nie 
producenci filmowi i telewizyjni a także teatry Paryża, Berlina, Tokio, 



Buenoss-Aires, Sztokholmu i Konstantynopola, dwie z nich i to jednocześ
nie doczekały się premier w Pradze, wreszcie "Kto się boi Virginii Woolf" po 
polskiej prapremierze w Teatrze Wybrzeże stal się sukcesem warszawskiego 
Teatru Współczesnego. Cały ten światowy triumf zmieścił się w kilku latach. 
Historia dopraw dy bez precedensu . 

Pomysł, by dziecinną śpiewkę o Złym - "Kto się boi wilka?' - skojarzyć 

z nazwiskiem pedantycznej i arcytrudnej powieściopisarki, z pasją badającej 
"strumień świadomości" swych bohaterów, ten pomysł tyleż perfidny co 
błyskotliwy podpowiedział autorowi tytuł sztuki, a nam może posłużyć za 
klucz do jej zrozumienia. Istotnie bowiem jest to rzecz o lękach, zahamowa
niach i kompleksach współczesnego człowieka. A także o niemal sadystycz
nej potrzebie wiwisekcji stanów psychicznych. Będziemy więc świadkami 

perwersyjnej spowiedzi. Czy tylko świadkami? Doradzam ostrożność: sztuka 
jest ekshibicjonistyczna, miejmy się na baczności, nie decydujmy pochopnie, 
kogo Albee tak brutalnie obnaży. 

Pochopnie nie zaliczamy również konfliktu Marty i Georga tylko do 
specyficznie amerykańskich, a więc dosyć nam w istoc ie obcych zawiłości 

obyczajowych. To prawda, że Albee dostrzegał sytuację niejako typową dla 
społeczeństwa amerykańskiego trapionego obsesją kariery i kompleksem 
kobiety wyzwalającej się spod władzy mężczyzny i w ten sposób zaprzepasz
czającej swą kobiecą szansę szczęścia. To prawda, że w dialogach i sytuac
jach sztuki słyszymy echa dyskusji amerykańskiej szkoły psychoanalizy 
i wywodów Kinsey'a. Ale wszystkiego tego byłoby zbyt mało, by przenieść 
sztukę Albeego nad oceanami, by ją uczynić wydarzeniem teatralnym 
wszystkich bez mała kontynentów. Taki sukces mógł sprawić tylko odkryw
czy uniwersalizm, demaskujący i definiujący człowieka naszych czasów, 
a także owa najcenniejsza cnota w ielkiej dramaturgii: wielowarstwowość 
tekstu insp i rująca coraz nowe jego odczytania. Bo przecież o tę myślową 
złożoność sztuki chodzi, jej fabula jest tylko pretekstem: czworo ludzi na 
scen ie i cztery wersje już zrealizowanej lub zapowiadającej się ludzkiej klęski. 

Co jest przyczyną katastrof pozornie szczęśliwego, zamożnego, nie 
znającego klęsk wojny człowieka? Albee nie sformułuje żadnej definicji 
- pozostawi ją inteligencjii widza, dociekliwośc i krytyka. Więc może 
zacytujemy zdanie jednego z nich: "Poczucie bezradności opanowuje dziś 
świadomość człowieka Zachodu wobec niezmiernej zawiłości współczes
nego świata, w obec niemocy jednostki pozbawionej możliwośc i wywiera
nia własnego wpływu na tę zawiłą tajemniczą machinę„." 

Martin Esslin rreatr absurdu") 



ZAPROSZENIE 



DANUT A MARKIEWICZ, absolwentka PWST w Łodzi (1954) zadebiuto
wała w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Szybko zwróciła na 
siebie uwagę. m. in. znaczącą rolą Raisy w "Żołnierzu i bohaterze" B. Shawa. Po 
pierwszym sezonie przeniosła się do Jeleniej Góry, gdzie znów odniosła sukcesy 
i jako Tatiana w "Eugeniuszu Onieginie" A. Puszkina i Joanna w "Świeczniku" 
A. de Musset. 
Następnym etapem był gdański Teatr Wybrzeże, gdzie grała dużo szlifując 

swój warsztat aktorski zarówno w rolach dramatycznychjak i komediowych (m. 
in. wyróżniające się role Beatrycze w "Słudze dwóch panów" C. Goldoniego czy 
Abigail w "Szklance wody" E. Scriba. 
Współpraca z Zygmuntem Hlibnerem, reżyserem i dyrektorem teatru układa

ła się dobrze, niemniej, propozycje dyrektora A. Rodziewicza z Teatru 
Polskiego w Szczecinie były tak interesujące, że Danuta Markiewicz przeniosła 
się do tego miasta. Propozycje przełożyła na tak znakomite role, jak: Smugonio
wa w "Uciekła mi przepióreczka" S. Żeromskiego, Polly w "Operze za trzy 
grosze" B. Brechta, Nina w "Maskaradzie" M. Lermontowa, Kaśka w '1grasz
kach z diabłem" J. Ordy czy tytułowa rola w "Jadzi wdowie" J. Tuwima, gdzie 
zaprezentowała wysokie możliwości wokalne. Z powodzeniem próbowała też sił 
w piosence w "Kabarecie 13 Muz". Tęsknoty piosenkarskie już wcześniej 
realizowała w gdańskim "Rudym Kocie". W siedmioletnim okresie szczecińskim 
blisko współpracowała z popularnym wówczas zespołem "Filipinki". 

Ze Szczecina, przez teatr z Zielonej Górze (m. in. Rosalinda w "Jak wam się 
podoba" Szekspira, Nina w sztuce A. Arbuzowa 'Ten stary miły dom") wędruje 
do Olsztyna. Z naszym miastem związała się od roku 1971. Wiernym wiel
bicielom, których ma niemałe grono utrwaliła się w pamięci rolami Rozhulan
tyny w 'Tumorze Mózgowiczu" Witkacego, Maryny w 'Weselu" S. Wyspiań
skiego, Oberżystki w "Zamku" F. Kafki, Żony w "Grupie Laokona" 
T. Różewicza, Woźnej w "Królu IV" S. Grochowiaka, Eunice w "Tramwaju 
zwanym pożądaniem" T. Williamsa, Tatiany w "Dziewczynie z bzem majowym" 
J. Abramowa. Rola ta spotkała się ze szczególnym uznaniem autora, który 
spektakl ten obejrzał na kasecie w Kanadzie, skąd przesiał aktorce specjalne 
podziękowania i gratulacje. 

35- lecie pracy aktorskiej obchodziła Danuta Markiewicz rolą Eleonor 
w farsie "Bez seksu proszę" A. Marriota i A. Foota. Role z ostatnich sezonów, to 
gwiazda kabaretów w spektaklu ''Nie - tylko we Lwowie" W. Dzieduszyckiego, 
Gaby w "Ośmiu kobietach" R. Thomasa, Pani Anastazja w piosenkach 
J. Przybory i J. Wasowskiego, Służąca Mary w "Łysej śpiewaczce" E. Ionesco, 
Szambelanowa w "Panu Jowialskim" A. Fredry, Pani Mącka w "Żołnierzu 
Królowej Madagaskaru" J. Tuwima, potrójna rola w "Omdleniach" A. Czecho
wa. Rok temu w Plebiscycie Czytelników "Gazety Olsztyńskiej" na Teatralną 
Kreację Roku Danuta Markiewicz zdobyła uznanie widzów za rolę Pani 
Mąckiej w "Żołnierzu Królowej Madagaskaru" J. Tuwima. Również Kapituła 
przyznała aktorce swoją nagrodę za całokształt pracy artystycznej. 

Dziś oglądacie Państwo Danutę Markiewicz kreującą postać niezwyklej 
Marty w sztuce E. Albee'ego "Kto się boi Virginii Woolf'. Rola ta wieńczy 40 lat 
pracy w teatrze polskim i dla teatru polskiego, dla zawsze wiernej i przyjaznej 
publiczności. 

Dyrekcja i Zespół 
Teatru in1. Stefana Jaracza 

w Olsztynie 

. . . 
uprzeJmie zapraszają 

na Jubileusz 40-lecia 
pracy artystycznej 

DANUTY MARKIEWICZ 

1 O czerwca 199 5 roku 
o godz. 19.00 

na scenie kameralnej 






