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Edward Franklin Albee ur. 12 Ili 1928 r., 

dramatopisarz amerykański . Studiował w Hartford , po niespełna dwóch latach 
przerwał naukę i pracował dorywczo. W 1952 r. wyjechał do Europy, gdzie we 
Włoszech podjął pierwsze próby literackie. Po powrocie do Stanów 
Zjednoczonych i paroletniej pracy na poczcie debiutował jednoaktówką 
"Opowiadanie o ZOO" (The Zoo Story, 1959), która wkrótce odbyła triumfalny 
marsz po scenach świata . Ta niezwykle sugestywna sztuka, ukazująca 
niepokoje, urazy, pretensje i oskarżenia pod adresem konformistycznego 
społeczeństwa amerykańskiego, charakterystyczna dla buntowniczej 
postawy młodych pisarzy, wniosła też ciekawe rozwiązania formalne, 
operując surrealistycznym skrótem sytuacyjnym. 
Następne sztuki Albee'go: "Śmierć Bessie Smith" (The Death of Bessie Smith, 
1960); "Piaskownica" (The Sand'box, 1960); "Fam i Yam" (Fam and Yam, 
1960); "Marzenia amerykańskie" (The American Dream, 1961) , nie zdobyły 
już takiej popularności. 
Rozgłos na skalę światową przyniosła mu pierwsza sztuka pełnospektaklowa 
"Kto się boi Wirginii Woolf?" (Who's afraid of Virginia Woolf?, 1962) , 
przejmujący dramatyzmem obraz pustki życiowej, w jakiej tkwi para 
małżeńska , pod wieloma względami typowa dla środowiska amerykańskiej 
inteligencji uniwersyteckiej. 
Kolejne utwory: "Maleńka Alicja" (Tiny Alice, 1964) , będąca rodzajem 
moralitetu, z akcentami surrealistycznymi, ukazującymi wyobcowanie 
wrażliwej jednostki w okrutnym i zepsutym społeczeństwie ; "Chwiejna 
równowaga" (A Delikate Ba/lance, 1966) , sztuka psychologiczna o tematyce 
pokrewnej "Kto się boi Wirginii Woolf?". 
W odpowiedzi na miażdżącą krytykę jego sztuki "Człowiek o trzech rękach" 
(Man with Three Arms) , Edward Albee opublikował artykuł w "New York 
Sunday Times", gdzie poświęcił akapit każdemu z wpływowych recenzentów 
gazetowych , przeszywając każdego zręcznym pchnięciem . 
W następstwie, w nadchodzących latach Albee nie był recenzowany 
pozytywnie i nie okazywano mu litości . Zrównoważyła to trochę Nagroda 
Pulitzera przyznana w 1994 r. "Trzem wysokim kobietom" {Three Tall 
Women). Ronald Tavel w artykule poświęconym literaturze amerykańskiej 
podkreśla znaczenie twórczości Albee'go i jego wkład w rozwój teatru : 
"Kiedy Albee przywiózł do Nowego Jorku Opowiadanie o ZOO, wówczas 
przypomniał nam, że ta przechodzona forma rozrywki jest również dziedziną 
sztuki - że można i należy tak ją traktować . W latach sześćdziesiątych 
skutecznie skupił pod tym hasłem całe pokolenie , które nie śpieszy s ię jednak, 
by przyznać się do zadłużenia. Jego nieustające wysiłki podejmowane w imię 
odnowy teatru przeszły niezauważone , ( ... ). Jeśli postrzega się go jako "zbyt" 
poważnego , pamiętać trzeba, że to z powodu tej powagi rozprawiono się z nim 
krótko - aż po rok 1994 i spóźnionego Pulitzera"* 

Ź ród ła : 
Mały słownik pisarzy angielskich i amerykariskich . Wiedza Powszechna, Warszawa 1971 
·Ronald Tavel. Też mi kanon!, Dialog 12/1997 



Rozwój psychoanalizy w teatrze amerykańskim rozpoczął się od sztuk 
O'Neilla . Po jego pobieżnych introspekcjach, Tennessee Williams zajął się 
kompleksami płynącymi z rodzinnego lub społecznego nieprzystosowania 
postaci. 
Edward Albee dokonał przełomu w 1960 roku w "Opowiadaniu o ZOO". 
Stateczny ojciec rodziny, Peter, w piękną niedzielę odpoczywa w Central 
Parku, czytając na ławce książkę. Zbliża się do niego młody człowiek 
imieniem Jerry i zmusza go do słuchania swoich wyznań. Jest to 
psychoanaliza uliczna, równie prostacka jak uliczny teatr: "wybrać byle kogo, 
zmusić go do słuchania i wybebeszyć przed nim swoje wnętrze". 
W sztuce "Kto się boi Wirginii Woolf?" Albee przeszedł od psychoanalizy 
indywidualnej z "Opowiadania o ZOO" do terapii zbiorowej. Porównania te 
ograniczają się do zewnętrznych struktur jego sztuki. 
Sztuka Albee'go przedstawia zdarzenia z jednego wieczoru, spotkanie dwu 
par małżeńskich ze sfer profesorskich prowincjonalnego uniwersytetu 
amerykańskiego. George i Martha są ludźmi w średnim wieku, Nick i Żabcia 
dużo od nich młodsi. Pod wpływem nieustannie pitego alkoholu i nienawiści 
dzielącej starszych małżonków miłe spotkanie zamienia się w przerażający 
seans okrucieństwa, wzajemnych upokorzeń, pogardy i błazeńskiej 
śmieszności. 

W przeciwieństwie do tego co dzieje się w medycynie, tutaj celem zabiegów 
nie jest wyleczenie chorego, Albee odtwarza tylko objawy choroby. 
Aby ją zwalczyć, trzeba będzie poczekać do czasu, aż młody teatr 
amerykański odkryje Brechta i jego metodę krytyczną, a także inny niż w 
Actors Studio, system gry. 
Introspekcja przetrwa, ale działania fizyczne będą nabierały coraz większego 
znaczenia. 

Frank Jotterand "Nowy teatr amerykański". Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976 

Sztuka "Kto się boi Wirginii Woolf?" jest dramatem psychologicznym. Na 
oczach widzów odsłaniają się mroczne, wręcz szokujące, tajemnice ludzkiej 
psychiki. Zaledwie czworo bohaterów, jedno miejsce akcji i ocean słów. 
To jeden z najokrutniejszych dramatów, jaki pojawił się kiedykolwiek na 
scenie, wielka tragedia miłości i nienawiści. Pomiędzy bohaterami toczy się 
nie gra, lecz bezlitosna walka na śmierć i życie, w której jedynym orężem są 
słowa. Trudno zapomnieć wyjątkowo drastyczne zabawy: "zgnoić pana 
domu", "dołożyć gościom". Ich uczestnicy są zbyt słabi, by wybrać samotność 
i zbyt okrutni, by zaprzestać wyniszczającej obie strony psychologicznej 
wojny. 
Wielką pozycję utworu potwierdziła adaptacja filmowa Mike'a Nicholsa z 
1966 r., w której rewelacyjne kreacje stworzyli Elizabeth Taylor i Richard 
Burton. 



W repertuarze teatru w sezonie 1997/98 

Melchior Lengyel 
Joe Orton 

John Murrell 
Eugene Ionesco 
Ingmar Bergman 
Fran9oise Sagan 

Anne-Marie Etienne 
Oskar Wilde 

"Ninoczka" 
"Zabawiając pana Sloane'a" 
"Sarah albo Krzyk langusty" (SZOPA) 
"Łysa śpiewaczka" 

"Sceny z życia małżeńskiego" 
"Czasami skrzypce„." 
"Tej nocy albo nigdy" (SZOPA) 
"Kobieta bez znaczenia" 

W planach: 

Jan de Hartog "Łoże z baldachimem" 
Colette 

TEATR "SCENA PREZENTACJE" 
powstał w październiku 1979 roku 

Warszawa, ul. Żelazna 51/53, dawne Zakłady Norblina 
Oddział Muzeum Techniki i Przemysłu 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Romuald Szejd 
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Marek Jeżewski 
Organizacja pracy artystycznej Bożena Marczykowska 

Kasa czynna codziennie w godz. 11 00-1400 , 15°0-18°0 

oraz do rozpoczęcia spektaklu, 
w niedzielę i święta 3 godziny przed spektaklem. 

Tel. 620-82-88, tel./fax 620-34-90 
Przedsprzedaż biletów prowadzą również kasy ZASP-u, 

Al. Jerozolimskie 25, tel. 621-93-83. 

W scenografii wykorzystano obraz Andrzeja Piątkowskiego. 
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Bożena Marczykowska 
Marcin Stajewski 
Cetus s.c. , tel. 822-92-46 

Premiera w lutym 1998. 

Spektakl powstał dzięki 
pomocy finansowej Miasta st. Warszawy, 

Zarządu Dzielnicy Wola oraz Rady Dzielnicy Wola. 


