
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 





Ze zbiorów 
n? 1 ~ t •r nok u mentacji 

Jacek Gutorow 
lG ZASP 

<ZENIE I SCHRONIENIE 

Na scenie widzimy dwie pary małżeńskie: z jednej strony Geor
ge' a i Martę, z drugiej zaś ich nocnych gości - Nicka i Żabcię. Jest 
jeszcze piąty bohater, co prawda nieobecny, lecz wprawiający w ruch 
całą historię - ba - wypełniający sobą nieomal całą przestrzeń sztu
ki. Jego cień pada na każdą rozmowę, każdy gest. Małżonkowie roz
grywają pomiędzy sobą grę na śmierć i życie, grę poniżeń, wyłado
wywanych kompleksów i pretensji, żalów i straconych złudzeń, a 
czynią to, nie uznając granic, żadnych społecznych czy towarzyskich 
tabu. Ich życie stało się piekłem. 

Druzgocąca analiza Albee' ego ma w sobie coś z przerażających 
rozpoznań Augusta Strindberga. Obrazuje także złudność postępu 
gospodarczego, społecznego, cywilizacyjnego. W małżeństwie Ge
orge'a i Marty - lecz czy przypadkiem nie dotyczy to i innych mał
żeństw? Czyż Nick i Żabcia nie stają się tacy sami? - postęp (lep
sza praca, lepszy samochód, większy szacunek u innych) okazuje 
się być domowym piekłem; nie przynosi tego, co obiecywał. Geor
ge - w końc1:1 doktor historii - powiada: Męczysz się, by stworzyć cy
wilizację„. by zbudować społeczeństwo oparte na zasadach„. za
sadniczych„. próbujesz nadać jasny sens porządkowi natury. Czy 
jest w tych słowach tylko niemoc pijaka, czy też przerażające do
świadczenie czterdziestokilkuletniego mężczyzny? 

swoje sztuki atakiem na sztuczne wartości i potę
zadowolenia, okrucieństwa i wyjałowienia we współ

czesnym społeczeństwie. Te słowa odnoszą się też do „Kto się boi 
Virginii Woolf?". Czyż bowiem przedstawiony w tej sztuce świat nie 
jest spreparowany, sztuczny aż do bólu? Czyż czwórka bohaterów 
nie gra, przez cały czas, z sobą, przeciwko sobie, dla siebie? Tak czę
ste i enigmatyczne uwagi dotyczące tajemniczego nieobecnego 
zdają się być częścią tej przerażającej gry. Zauważmy też, jak czę
sto Nick skarży się, że nie wie, co w słowach George'a i Marty jest 
prawdą, a co udawaniem; a przecież z drugiej strony on też ma 
swoją prawdę i swoją fikcję na zakrycie tej prawdy. Może to właśnie 
on nie jest do końca ze sobą szczery? Może to Nick i Żabcia są praw
dziwymi wariatami? Czy to zresztą ważne? Wszyscy zbzikowali. -
mówi Nick - zupełne wariaty. A Marta dodaje: „.bo to jest jedyne 
schronienie, kiedy nierealność tego świata zbyt ciężko przygniata na
sze drobne głowiny. Otóż to: schronienie. Udręczenie i schronienie. 

W sztukach Edwarda Albee'ego, a także innych współczesnych 
dramaturgów amerykańskich (takich jak Eugene O' Neill czy Tennes
see Williams) mitologia przekształciła się w psychoanalizę. Leżanka 
psychoanalityka zastąpiła konfesjonał, pozostała bowiem potrzeba 
spowiedzi. Nie ma rytualnych tańców czy obrzędów religijnych, jest 
za to „dziki taniec śmierci" (Martin Esslin). Wszystko uległo zmniej
szeniu, zawężeniu do czterech ścian pokoju, może gabinetu lekar
skiego. Nagle okazało się - przynajmniej na scenie - że Amerykań
ski (czy tylko amerykański?) sen jest po prostu koszmarem, i że 
byłoby lepiej, gdyby taki sen pozostał snem. To rozpoznanie jest de
cydujące, w nim leży wielkość współczesnego dramatu amerykań
skiego w ogóle i sztuk Edwarda Albee' ego w szczególności. 

Lecz czy jest to rozpoznanie jedyne? Chyba nie. Sztuka Albee' ego 
jest nie tylko tańcem śmierci, nie tylko okrutną psychodramą. Jest 
w niej tajemnica wykraczająca poza „intymne piekło"; tak jak ta
jemnicą jest nieobecny syn . Jakie jest rozwiązanie tajemnicy? Być 
może tkwi ono w tym, iż „Kto się boi Virginii Woolf?" jest także sztu
ką o nawiązywaniu kontaktu, o pakcie dwojga ludzi wobec nieszczę
ścia i horroru świata. To zupełnie inny taniec, odbywający się bez 
słów, a więc poza zasięgiem krytycznej analizy. Może wystarczą tu 
zastanawiające słowa samego autora: 

Każda z moich sztuk jest aktem optymizmu, ponieważ zakładam, 
że możliwe jest porozumienie się z innymi ludźmi. Ci, którzy uważa
ją „ Virgini Woolf" za historię o miłości, są bliżej prawdy niż ci, któ
rzy biorą ją a tragedię. W ty rn m a ł ż e ń s t w i e i s t n i ej e 
przynajmniej jakieś porozumienie. 

Jacek Gutorow 
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ALBEE A OCZYSZCZENIE 
Rozmowa z reżyserem Bartłomiejem Wyszomirskim 

JAN NOWARA: Czy w dzisiejszym świecie brakuje miejsca na bez
pośrednie wyrażanie uczuć? Czy trzeba się udręczyć tak bardzo, jak 
Marta i George w „Kto się boi Wirginii Woolf?", żeby wyrazić potrze

bę miłości? 

BARTŁOMIEJ WYSZOMIRSKI: A czy uzewnętrznianie uczuć nie by
wa dziś poczytywane za słabość? Czy człowieka, który odsłania ser
ce, nie traktuje się jako dobrego naiwniaka, dla którego nie ma miej
sca w świecie, w którym rządzą twarde prawa i twardzi ludzie? Albee 
napisał wprawdzie swoją sztukę ponad trzydzieści lat temu, ale to 
właśnie dziś amerykańskie wzorce są przeszczepiane na nasz grunt 
i dlatego dramaty z tamtych czasów i z tamtej rzeczywistości zaczy

nają u nas brzmieć współcześnie, odczytujemy ich esencję. 

J. N. : A więc nie można się dziś już kochać pięknie, lirycznie, tylko 
trzeba wybebeszyć brzuch. .. 

B. W : „. żeby dotrzeć do jądra prawdy, do człowieka, żeby zedrzeć 
wszystkie maski, pozbyć się pozorów; jak mówi George - przeciąć 

skórę, przeciąć mięśnie, chlupną organy, dochodzimy do kości, we
wnątrz których jest jeszcze szpik. I właśnie tam trzeba dotrzeć, żeby 

wszystko stało się jasne. 

J. N. : Ale po co? Żeby się oczyścić? 

B. W : Właśnie po to. Popatrzmy, co się z nami stało w ostatnich fa
tach. Jakim rygorom życia podlegamy, przy pomocy jakich protez 
słownych zaczęliśmy się porozumiewać, jak zniewalająco opętała 
nas moda na sukces. Ten nowy styl życia dostarcza nowych cierpień. 

Bohaterowie Albee 'ego są ofiarami tej rzeczywistości. Ale wciąż je
szcze nie są pozbawieni nadziei. 

J. N. : Prawdziwe namiętności - więc za tym tęsknią, zadając sobie 
cierpienia. Czy to ich bunt przeciw pragmatyzmowi życia? 

B. W : To ich chęć dotarcia do prawdy. Prawda jest tu wyszarpywa
na kawałkami. Najpierw jak cienka nić, którą trudno uchwycić. Po
tem coraz mocniejsza, grubsza, wywlekana z trzewi. A więc boli. Ale 
prawda musi boleć, żeby mogła oczyścić. I jeszcze jedno: trzeba po
zbawić się złudzeń, żeby ją ocalić. 

Opole, 18 kwietnia 1997 
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