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EDWARD ALBEE znów cieszy się zainteresowapochwałami krytyki. Jego „Trzy wysokie kobiety"
zdobyły nagrodę Pulitzera za rok 1994 w dziedzinie dramatu i doczekały się świetnych recenzji zarówno w Ameryce,
jak i w Europie. Albee docenia ten zaszczyt, choć podkreśla, że usilnie o niego nie zabiegał. Mój stosunek do
nagród jest ambiwalentny. Skoro już w ogóle się je rozdziela, nie mam nic przeciwko temu, aby jakąś dostać. Z drugiej
jednak strony, jeżeli ktoś naprawdę czuje potrzebę, albo
nazbyt gorąco pożąda nagrody, tkwi w tym na pewno
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Nagrodę

Pulitzera zdobywał Albee dwukrotnie,
z nich nie przyniosła mu sztuka „Kto się boi
Virginii Woolf?" - jego najgłośniejsze dokonanie. Jest
zadowolony z faktu, że inna jego sztuka, za którą zdobył
Pulitzera w 1966 roku, „A Delicate Blance" („Równowaga
chwiejna") wróci na scenę nowojorskiego Lincoln Center,
lecz nie wydaje się, aby zbytnio pochlebiał mu sukces
w mieście, którego wymagania artystyczne tak bardzo się
obniżyły. W późnych latach pięćdziesiątych i na początku lat
sześćdziesiątych Nowy Jork potrafił doceniać awangardę.
Obecnie woli oglądać żałosne i bezwartościowe musicale.
Nigdy nawet nie zastanawiał się, czy dostosować
swe dramatopisarstwo do gustów musicalowej publiC'"mości. Pozostaje też sceptykiem jeśli chodzi o możliwości kina,
choć sądzi, że „Trzy wysokie kobiety" mogą kiedyś doczekać się adaptacji filmowej. To mogłoby okazać się
interesujące, pod warunkiem wszakże, iż do pewnego stopnia
w powstawaniu takiego dzieła maczałbym palce.
Cieszy go zdobyta sława, jaką niesie mu uprawiany
przez niego zawód, i często publicznie wypowiada się na
tematy, które go absorbują. Nieustannie zdzieram sobie
gardło pokrzykując na temat cenzury, której nienawidzę.
Potrafi też „uzasadniać" swe zdanie w sposób niestosowny.
Słynę z tego, że ciskam w ludzi kanapkami.
Być może jest najpopularniejszym dramaturgiem
amerykańskim swojej generacji, lecz utrzymuje, że w miejscach publicznych ludzie rzadko go zauważają. Jestem
pisarzem. Jasne, że nikt mnie nie rozpoznaje.
Urodził się 12 marca 1928 roku w Waszyngtonie,
ale poza tym o swym pochodzeniu niewiele wie. Bylem
dzieckiem adoptowanym, nie mam więc pojęcia, gdzie się
urodziłem. Gdzieś w pobliżu mojej naturalnej matki zapewne.
Przysposobiła go zamożna rodzina mieszkająca
chociaż żadnej

w dobrej podmiejskiej dzielnicy. Ochrzczono go jako

Edwarda Franklina Albee'ego III. Wychowywał się w Nowym Jorku i Palm Beach. W okresie dojrzewania należał
do tzw. trudnych nastolatków. Uczęszczał do kilku prestiżowych szkól Chodziłem do Laurencevill, Akademii Wojskowej Valley Forge i Choate. Otrzymałem całkiem solidne
wyksz ta/cenie.
Jego napięte stosunki z przybraną matką, która nie
umiała zaakceptować homoseksualnych skłonności mło
dzieńca, stały się inspiracją do napisania „Trzech wysokich
kobiet". Jednakże autor przestrzega, aby nie brać tej sztuki
zbyt dosłownie. Troszkę przecież zmyślałem.
Był studentem Trinity College w Hartfordzie (Connecticut), ale po trzech semestrach porzucił naukę, aby
spróbować szczęścia w Nowym Jorku. Po oswobodzeniu się
od solidnego anglosaskiego wychowania wynająłem mieszkanie bez cieplej wody za sześć dolarów i dwadzieścia dwa
centy miesięcznie. Środek kuchni zajmował wielki kocioł,
a wspólne łazienkę i toaletę miałem na dole. Zimą siusiałem
do zlewu.
Następne dziesięć lat przemieszkał w Greenwich
Village, imając się różnych zawodów, zanim wreszcie
odniósł sukces, kiedy na scenę trafiła jego pierwsza sztuka
„The Zoo Story" („Opowiadanie o Zoo"), którą napisał
w ciągu trzech tygodni. Widać w niej wyraźne wpływy
Samuela Becketta, Antoniego Czechowa i Luigiego Pirandella, ale nawet najbardziej surowi krytycy przyznali, że
przeziera spod nich oryginalna osobowość autora. Każdy
ulega wpływom. To tylko kwestia pewnego wyboru: niektórym się poddajesz, przed innymi się bronisz. Uczysz się na
błędach i osiągnięciach różnych ludzi. Gdybyś tego nie robił,
byłbyś głupcem i ignorantem.
Albee równie dużo czyta jak pisze, przy czym
publicystyka i literatura faktu zajmują go bardziej niż
twory fikcjonalne. Jedną z ostatnio przeczytanych przeze
mnie książek jest „Antropolog na Marsie" Olivera Sacksa.
Świeżo skończyłem też czytać fascynującą książkę o wirusach. Z gazet najbardziej lubi „New York Timesa", ale
zagłębia się też i w inne tytuły, jeśli tylko znajdzie czas.
Regularnie czytuję „New Yorkera".
Jego bezgraniczną nieufność budzi zbyt wielka róż
norodność bagłi [bagel - okrągła bułka pszenna z otworem pośrodku, który upodabnia ją do dużego obwarzanka]. Powinien istnieć tylko jeden rodzaj bag/a: trady-

cyjny. No, ostatecznie nie mam nic przeciwko kilku ziarenkom maku, ale żeby wymyślić bagla rodzynkowa-cynamonowego, to już trzeba być kulinarnym barbarzyńcą. Pracuje
regularnie i jada zdrową żywność. Lubię mieć świadomość,
że dobrze się odżywiam. Przepadam zwłaszcza za kuchnią
japońską.

Nigdy nie faszerował się „tabletkami szczęścia" Prozac, choć wielu z jego przyjaciół, jak zauważył, tak
właśnie osiąga stan rozweselenia. Nigdy nie zażywałem
narkotyków, ani nie sięgałem po alkohol. Paliłem papierosy,
ale już przestałem .
Jego talenty taneczne i wokalne przedstawiają się
raczej mizernie, ale, jak dotąd, nie były przyczyną żadnej
kompromitacji. Nigdy publicznie nie robię tego, czego robić
nie potrafię, i stąd ani nie śpiewam , ani nie tańczę przy
ludziach.
Sypia na rozległym, twardym materacu, zazwyczaj
nie odziany lub w podkoszulce. Jeśli sprzyja temu pogoda,
otwiera w swej sypialni okna. Sypia dobrze, ale nie zawsze
tak długo, jak by chciał. Chyba wystarcza mi siedem godzin.

*
Albee przyznaje, że „Trzy wysokie kobiety" to
sztuka w pewnym sensie autobiograficzna, postać zaś
głównej bohaterki ma wiele wspólnego z jego przybraną
matką, Frances Cotter Albee. Podobnie jak wymagająca
stara dama w sztuce, pani Albee przed ślubem pracowała
jako modelka w ekskluzywnym sklepie z odzieżą. Później
wyszła za mąż za Reida Albee'ego, dziedzica sieci domów
mody Keith-Albee.
Chociaż często mówi się, że matka wyrzuciła młode
go Edwarda z domu ostatecznie z powodu jego homoseksualizmu, on sam twierdzi, że dom opuścił z własnej woli,
„aby się nie udusić". Przez dwadzieścia pięć lat nie kontaktował się z rodzicami, nigdy też nie pogodził się ze swą
matką.

Dziennikarze utrzymują, że „Trzy wysokie kobiety"
stanowią właśnie próbę pogodzenia. Albee natomiast twierdz~ że po ukończeniu sztuki nie lubi swej matki ani
odrobinę bardziej niż w chwili, gdy brał się do pisania, ale
że pisanie o matce pomogło mu zrozumieć ją i jej życie, tak
jak własną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają
rozumieć A, B i C.

Nie miałem zamiaru zrobić z niej „suki". Chciałem
portret wierny. Podz iałało to na mnie niczym jakiś
egzorcyzm ... Ona miała destrukcyjną osobowość , ale też
istniały tego powody. S ztuka wszystko to zawiera - całą
prawdę o niej, o tym, co było w niej dobre i co złe. Starałem się przeanalizować jej charakter i przedstawić go bez
stworzyć

uprzedzeń.

EDWARD ALBEE WYZNAJE
Ludzie często pytają, ile czasu zajmuje mi napisanie
sztuki, a ja zwykłem odpowiadać: „Całe życie". Wiem, że to
nie jest odpowiedź, jakiej oczekują, że tak naprawdę chcą
się dowiedzieć, ile czasu upływa między pierwszym przebłyskiem pomysłu w mej głowie, a ukończeniem sztuki,
a także - być może - jak długo trwa samo pisanie.
Jednakże „Całe życie" - to najbardziej prawdziwa odpowiedź, jakiej mogę udzielić. I najdokładniejsza. Wymyś
lanie bowiem sztuki i notowanie tego, co się wymyśliło, za
każdym razem przebiega zupełnie inaczej.
Niewielu rozsądnym autorom sprawia przyjemność
rozstrząsanie zawiłości procesu twórczego. Stanowi on
ostatecznie tajemnicę magii, która łatwo może postradać
swą moc. Darowanemu koniowi lepiej więc nie zaglądać
zbyt dokładnie w zęby. Poza tym skoro sztuki tworzenia
ani nie da się nikogo nauczyć, ani też siłą woli samemu
posiąść, można ją tylko zewnętrznie opisywać i analizować.
Lecz jakiż jest sens takiego opisu i analizy? Mimo to wraz
z pytaniem: „Skąd pan bierze swoje pomysły?'', zjawia się
ta kwestia, wciąż zaprzątając uwagę pewnej grupy czytelników, którzy nie mają innych zmartwień.
W przypadku „Trzech wysokich kobiet" mógłbym
bardzo dokładnie wskazać moment, w którym zacząłem
pisać tę sztukę, ponieważ była to równocześnie chwila,
w jakiej uświadomiłem sobie fakt mojej własnej świadomo
ści . W czteroosobowej grupce znajdowałem się wówczas na
niewielkim wzniesieniu (nawet dziś mógłbym precyzyjnie
pokazać to miejsce, to jedyne, szczególne wzgórze). Śledzili
śmy prace wykończeniowe przy nowo budowanym domu,
który oplatały jeszcze rusztowania. Naszą gromadkę tworzyła trójka dorosłych i moja mała osóbka. Staliśmy tam:
moja przybrana matka, przybrany ojciec i niania (Nanny
Church), a w jej ramionach - któżby, jeśli nie Edward,

trzymiesięczny, z pewnością nie starszy. Utkwił mi w pamięci obraz rusztowań i ludzi. Sam obraz wprawdzie nie
budził żadnych szczególnych wzruszeń, ale stał się okazją,
abym pierwszy raz zdał sobie sprawę, że jestem świadomy
otaczającego mnie świata. Dlatego, jak przypuszczam,
cenię to wspomnienie.
Mam umysł, który niewiele przyswaja świadomie:
doświadczam, pochłaniam, przez chwilę się zastanawiam,
a potem wszystko zapada mi w głębiny podświadomości.
Jeśli ktoś przywoła jakieś ważne dla mnie wydarzenie,
dźwięki i widoki, jakie mu towarzyszyły, napływają falami,
jednakże te przypływy są całkowicie wyjałowione z emocji.
Emocje jakby znikły, albo zostały zachowane gdzie indziej,
w oderwaniu od obrazu. Jestem też świadom, że moja
osobowość kształtowała się z tak wielką dozą samooszustwa, iż obiektywizm zatrząsnął mi się w granicach, jakie sam
sobie ustaliłem. I wiem nadto, że nic nigdy tak naprawdę
nie jest zapomniane; bywa co najwyżej odepchnięte i stłu
mione jako treść niewygodna lub bolesna.

aby napisać to, co
w „Trzy wysokie kobiety", jaśniej
wiedziałem, czego pragnę uniknąć, niż co chcę osiągnąć.
Wątpliwości nie miałem tylko co do tematu sztuki:
mam pisać o swej przybranej matce, tak jak ją pamiętam
od głębokiego dzieciństwa (to wzgórze!) aż do jej śmierci
i jak, być może, ona pamiętała mnie. Prawdopodobnie.
Byłem także pewien, że wszystko, co zamierzam
napisać, dalekie jest od zemsty. Z czystym sumieniem nie
mógłbym się mścić, bo wcale nie pragnąłem odwetu. Ja
i moja matka przez te wszystkie lata zdołaliśmy się
wzajemnie unieszczęśliwić, ale ja z czasem przestałem się
tym głębiej przejmować, chociaż ona, jak przypuszczam,
nigdy nie przestała. Nie żywię wobec niej urazy. To
prawda, że niezbyt ją lubiłem, nie mogąc pogodzić się z jej
uprzedzeniami, pretensjami i urojeniami, ale podziwiałem
w niej dumę i poczucie niezależności.
Gdy dobiegała dziewięćdziesiątki, poczęła nagle
podupadać fizycznie i na umyśle. Głęboko poruszył mnie
widok osoby tak bezwzględnie osuwającej się w bezradność, widok drobnej figurki rozpaczliwie czepiającej się
resztek wszystkiego, co dotąd stworzyła , wciąż pełnej
niezgody na odejście.
Nie, nie chciałem się odgrywać. Nie pragnąłem też
„dojść do ładu" z moimi względem niej uczuciami. Znałem
Tak

więc,

gdy

zdecydowałem się,

później przekształciło się

uznawałem, że są „całkiem w normie".
Wiedziałem, iż wobec niej nigdy nie wyjdę poza rodzaj
niechętnego szacunku, jaki w sobie nosiłem. Słowem - nie
dążyłem do samooczyszczenia.
Stało się dla mnie jasne, że tak naprawdę zamierzam
stworzyć sztukę, na ile się tylko da, obiektywną, poświęconą postaci fikcyjnej, pod każdym względem i całym
swoim losem przypominającej kogoś, kogo bardzo, bardzo
dobrze znałem. I dopiero wówczas, gdy zacząłem „wymyś
lać'', kiedy fakty przedzierzgnąłem w fikcję, uświadomiłem
sobie, że w ten sposób osiągnę dokładność wolną od
uprzedzeń i obiektywizm wyzbyty wprowadzającej zamęt

„TAK" JEST LEPSZE NIŻ „NIE"
Wywiad z Edwardem Albee'm
przeprowadzony przez Stephena Samuelsa

je na wylot i

głupoty

„interpretowania".
Nie lałem łez ani nie zgrzytałem zębami, powierzając moją wizję tej kobiety papierowi. Nie przypominam też
sobie, bym pisząc o niej, cierpiał wraz z nią lub przez nią.
Pamiętam tylko, że moja praca bardzo mnie pochlaniała.
Fascynowały mnie lęk i smutek, które kreowałem (a może
jednak odtwarzałem?).
Pisarzy cechuje schizofreniczna umiejętność równoczesnego przeżywania swego losu i obserwowania, jak go
przeżywają. Cóż ... Przynajmniej niektórzy z nas ją mają.
I właśnie ów (kłopotliwy?) dar pozwolił mi napisać „Trzy
wysokie kobiety" bez cienia uprzedzeń. Wiem, że mówiąc
o własnej matce, „wyrwałem ją z siebie jak cierń", ale to
samo mógłbym prawdziwie stwierdzić, odnosząc się do
wielu innych postaci, które tworzę.
I jeszcze: kiedy tworzyłem postać Babci („The American Dream", „The Sandbox"), wzorowałem się na własnej
przybranej babce ze strony matki. Zauważyłem, że choć
lubiłem ją niezmiernie (zawarliśmy rodzaj przymierza przeciwko pokoleniu, jakie nas rozdzielało), postać, którą
wykreowałem, okazała się ciekawsza, bo bardziej komiczna
od pierwowzoru. Czyżbym i tutaj zrobił to samo? Czy
dama, jaką stworzyłem w „Trzech wysokich kobietach",
jest bardziej ludzką i bogatszą osobowością niż jej pozaliteracki wzorzec? Nieliczna garstka ludzi odwiedzających
moją matkę w ciągu ostatnich dwudziestu lat była w stanie
z nią wytrzymać. Wiele natomiast osób, które widziały
bohaterkę mojej sztuki, uważa tę postać za fascynującą. Na
Boga, cóżem takiego uczynił?!
Wstęp do „ Trzech wysokich kobiet „ wydanych
przez Penguin Books, 1995.

Czy pisząc „ Trzy wysokie kobiety" od razu zdecydoPan na strukturę dwudzielną?
Wiem, że zdecydowałem się na sztukę dwuaktową.
Akt pierwszy skończyłem po tym, jak jedna z moich
postaci dostała ataku i utraciła zdolność mówienia. Wynika stąd, że taką budowę dramatu miałem już zaplanowaną,
choć sam sobie tego wyraźnie nie powiedziałem. Jedynie
pojawienie się na scenie chłopca całkowicie mnie zaskoczyło. Pamiętam, że przerwałem pisanie i mruknąłem do
siebie: „Czy to nie zastanawiające? Jak ty na to wpadłeś?".
Ale zawsze ufam temu, co niejako samorzutnie dzieje się
w mojej głowie. W pewnym sensie ja jedynie zapisuję to, co
tam się pojawia.
- A cyzeluje Pan to potem?
- Większość poprawek robię już w głowie i dzieje
się to niemal bezwiednie, zanim jeszcze cokolwiek zdołam
zanotować. Nie tworzę komentarzy do samego siebie ani
nie zostawiam świadectw dla potomności.
- „Trzy wysokie kobiety" po raz pierwszy wystawiono w Wiedniu. Sam Pan ten spektakl reżyserował.
- Brałem się do reżyserowania wielu moich sztuk,
bo mam niezwykle jasną wizję tego, co chciałbym pokazać.
To po prawdzie mocno nie odstaje od tego, co obecnie jest
na scenie. Larry Sacharow (reżyser aktualnej inscenizacji
off-Broadway) i ja pracowaliśmy wspólnie. Oczywiście
towarzyszyła nam Myra Carter Gako A), której interpretacja tej postaci właściwie nie zmieniła się od czasu pierwszych wiedeńskich prób. Tak więc Larry był niejako pod
podwójną kuratelą w kwestiach dotyczących istoty sztuki,
jej rytmów, nastroju - wszystkiego. Nie sugeruję w ten
sposób, że on nic nie zrobił. Ja jednak powściągałem go
nieco, gdy wydawało mi się, że zanadto zbacza w stronę
„oryginalności'', oddalając się od mojej wersji.
- Czy podczas premiery przeżył Pan choć maleńkie
zaskoczenie?
Nie, wszystko było bardzo podobne do tego, co
wpisałem w tekst.
- Ja bylem zaskoczony, że spektakl chwilami jest
taki śmieszny.
- Kiedy tylko staje się nazbyt śmieszny, proszę
wał się

Larry'ego, żeby go jednak trochę „upoważnił". To nie jest
sztuka, na której publiczność ma się zaśmiewać do łez. To
raczej subtelny dramat i doprasza się - jakby to nazwać
- „równowagi chwiejnej". „Bez tego nic z tego".
- Czy inscenizacja jest zgodna z wyobrażeniem,
jakie ma Pan w głowie?
- Nie przejmuję się zbytnio inscenizacją. Nie mam
tu wygórowanych oczekiwań. Jeżeli ktoś powinien być na
scenie, chcę, aby tam się znajdował; jeżeli ma wyjść, niech
wyjdzie; gdy ma paść trupem, nie życzę sobie, aby gdzieś się
tam jeszcze błąkał. Nie nakazuję już we wstępnym szkicu
sztuki, żeby ktoś w konkretnym momencie zrobił odliczoną
ilość kroków. To mniej ważne . Istotne jest, żeby wszystko
zachowało płynność i jakiś sens. Zawsze, ilekroć reżyseruję,
powtarzam aktorom: „Możecie robić, co wam się podoba,
byleście utrafili w to, o co mi chodzi".
- Czy spodziewał się Pan, że „Trzy wysokie kobiety" spotkają się z aż tak dobrym przyjęciem?
- W ciągu tych wszystkich lat nauczyłem się na nic
nie liczyć. Napisałem już parę sztuk, o których sądziłem, że
zadowolą krytykę i dzięki temu publiczność również zyska
szansę, by osobiście się nad nimi zadumać .. . Opinia
większości jest zgodna co do tego, że świetne recenzje miało
pięć moich pierwszych sztuk, a potem zacząłem już staczać
się po równi pochyłej. A to nie tak. „Trzy wysokie kobiety"
są pierwszą z moich sztuk, która miała w Stanach Zjednoczonych niemal wyłącznie dobrą prasę. Ale że będą ją
miały, wcale się nie spodziewałem. O swoich sztukach
myślę jako o zapisie ciągłego procesu zmian w moim
pisarstwie. Nie zastanawiam się, czy napisałem sztukę złą
czy też dobrą. W ogóle nie myślę o nich w tych kategoriach. Nowy utwór to po prostu kolejna sztuka Edwarda.
Rad bym dowiedzieć się, że inni patrzą na moją twórczość
podobnie. Czasem, oczywiście, zastanawiam się: „Czy im
się to podoba? Tak czy nie?". „Tak" jest lepsze od „nie". Ale
głowa mi nie puchnie od myślenia o recenzentach. Nie
dopuszczam, aby na łamach gazet mnie krzyżowano, ale
nie dam się też zepsuć czczymi pochlebstwami.
- Czy dostrzega Pan jakieś stylistyczne różnice
między swymi kolejnymi sztukami?
- Wszystkie moje sztuki do pewnego stopnia są
stylizowane, ale w końcu w samej naturze dramatu tkwi
jakaś sztuczność. W obrębie jednak tej podstawowej sztuczności wszystkie moje dramaty są całkowicie realistyczne.

,
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Niektóre mniej niż pozostałe przystają do tego, czego
spodziewa się publiczność, a to wyczerpuje moją definicję
stylizacji.
- Czy ostatnie lata zawęziły perspektywy sukcesów
dramatopisarzy?
- Oczywiście, tak, chociaż teatr chyba zawsze
dzielił popularność z kwartetami smyczkowymi. Niewielu
ludzi interesuje się teraz poważnym teatrem, bo tandety
z Broadwayu nie biorę pod uwagę. To czyni z teatru sztukę
dla wtajemniczonych.
Jak pogodzić tę Pańską diagnozę ze współczesną
ekspansją wiedzy o teatrze, odczytami, warsztatami? ...
- O, do tego niektórzy mają świetny powód
- chcą wykastrować dramaturgię, pościerać jej wszystkie
kanty, aby nie mogła urazić! Teatr ma stać się komercyjny,
strawny dla odętej pychą i głupawej publiczności. A to
raczej nie zapowiada powstawania dramatów choć trochę
lepszych od dotychczasowych. Większość dramaturgów,
którzy tworzą sztukę ambitną i wartościową, czyni to bez
względu na wszystko. Tymczasem cała masa teatrów tzw.
prowincjonalnych zmieniła się w pólko doświadczalne
Broadwayu i innych merkantylnych przedsięwzięć. Obniżają swe estetyczne standardy. Sądzę, że teatry te odżeg
nują się od sztuk dobrych tylko dlatego, że nie mogą
zagwarantować im popularności. Dowodzi to groźnej degradacji teatrów regionalnych.
- Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji przy uwzględ
nieniu trudności finansowych, z jakimi borykają się sceny?
- Jedyne wyjście to grać i dawać publiczności
wyłącznie to, co wartościowe . Ostatecznie cała amerykańs
ka publiczność nie składa się z samych imbecyli. Widzom
amerykańskim nie umożliwia się wyboru między różnymi
stopniami miernoty. Europejczycy wytworzyli tradycję bywania w teatrze i oglądania nawet trudnego repertuaru.
Podobnie mogłoby stać się i u nas, gdyby komuś na tym
rzeczywiście zależało.

- Czy nie dostrzega Pan ironii losu w tym , że „Trzy
wysokie kobiety" okrzyknięto „nową " sztuką, chociaż dramat powstał i miał swą prapremierę kilka lat temu?
- Ironii dopatruję się we wszystkim.
American Theatre Magazine, 1997.

*
Wystawienia „Trzech wysokich kobiet" wspomniane w wywiadzie - prapremiera światowa: 14 czerwca 1991,
English Theatre, Ltd, Wiedeń, reż. Edward Albee; prapremiera amerykańska: 30 lipca 1992, River Arts Repertory, Woodstock, New York, reż. Lawrance Sacharow;
kolejne wystawienie w tej samej obsadzie i reżyserii: premiera 27 stycznia 1994, Vineyard Theatre, New York City.

lirycy nie wydają na świat dobrych sztuk, dramaturgowie
zaś dobrych powieści itd. No, istnieją tu wyjątki.
Czechow, Beckett Ale to zbyt malo.
- Mam wrażenie, że Pańskie sztuki bywały tak róż
nie przyjmowane przez różnych odbiorców z powodu pewnych dwuznaczności, jakie ujawniają się w ich inscenizacji.
- Powiem Panu, że są one różnie odbierane, bo
recenzują je różni ludzie. A nie ma dwojga, którzy identycznie przyjmują dramat, bez względu na to czy są krytykami,
czy nie. Nie istnieją też ludzie, którzy w swój odbiór

ATAK NA STATUS QUO
Wywiad z Edwardem Albee'm
przeprowadzony przez Lestera Stronga

angażują dokładnie taką samą inteligencję, wrażliwość,
nie wolno oczekiwać podobnych
reakcji u różnych odbiorców.

- Krytycy i komentatorzy Pańskiej twórczości uży
wali terminów: awangardowa, nihilistyczna, eksperymentalna, w stylu teatru absurdu, egzystencjalistyczna, postmodernistyczna, surrealistyczna i realistyczna. W której z tych
„szufladek" czuje się Pan najbardziej na miejscu?
- W żadnej. Oni mówią po prostu o moich kolejnych sztukach. A każda z nich utrzymana jest w inym stylu;
w takim, jakiego wymaga. Jeżeli winna być naturalistyczna,
jest naturalistyczna. Jeśli wymaga symbolu, zawiera symbol.
Gdy zaś ma być awangardowa i mało klarowna, taka właś
nie się okazuje. Forma i treść determinują się nawzajem.
- Do jakiej estetyki zaliczyłby Pan „Trzy wysokie
kobiety"?
- Widzi Pan, ja sądzę, że wszystkie moje sztuki są
całkowicie realistyczne bez względu na typ ich stylizacji.
„Trzy wysokie kobiety" to arcyrealistyczna sztuka na temat
trzech faz życia trzech kobiet, które są trzema wcieleniami
tej samej osoby w różnym wieku, prowadzącymi niemoż
liwą, ale realistyczną rozmowę.
Co Pana jako pisarza pociąga w dramacie? Dlaczego nie tworzy Pan na przykład powieści czy wierszy?
- Wiersze pisałem w dzieciństwie. Niestety były
złe. Popełniłem też dwie powieści, ale także okazały się
kiepskie. Nie szło mi też ani z nowelą, ani z esejem, tak że
niewiele już gatunków zostawało mi do wyboru. Żeby to
ująć najprościej - piszę dramaty, bo - widać - jestem
dramatopisarzem. Myślę jak dramaturg, chodzę jak dramaturg, pachnę jak dramaturg i piszę jak dramaturg. Widzi
Pan, dramatopisarze mają inaczej zbudowane umysły niż
prozaicy i poeci. Stąd zazwyczaj ani powieściopisarze, ani

Tworzy Pan od pewnego czasu sztuki, które
„dramatami konfrontacji", albo komedie o silnych postaciach. Czy istotnie tematyka Pańskich dokonań
i Pańskie zainteresowania uległy zmianom?
- Sądzę, że pewnym swym zainteresowaniom pozostałem wiemy. Na przykład problemom, jakie ludzie
mają z porozumiewaniem się między sobą; zagadnieniu
powierzchowności istnienia, czyli prześlizgiwania się przez
życie zamiast brania w nim udziału; kwestii „bezinteresownego" okrucieństwa; zjawisku unikania odpowiedzialności.
To całkiem obszerna lista tematów. Jest o czym pisać.
- Edycję Plume „Trzech wysokich kobiet" poprzedzi! Pan wyznaniem, że genezę tej sztuki da się wyjaśnić
pewnymi szczegółami z Pańskiego życia prywatnego.
- Zgadza się. W jej przypadku można tak rzec, bo
punktem wyjścia była tu analiza charakteru rzeczywistej
postaci.
- Mógłby Pan to doprecyzować?
- To trudne. Nie lubię tego robić, bo skoro sztukę
można streścić w kilku zdaniach, to po cóż ma być ona
dłuższa niż kilka zdań? Pyta Pan zapewne o przesłanie
„Trzech wysokich kobiet". Myślę, że może ono sprowadzać
się do napomnienia, aby bardzo uważać na to, co czynimy
z niepowtarzalnym życiem. Uważać, by pozostać sobą i nie
skończyć jak moja bohaterka wypełniona gniewem,
wściekłością, żalem. Wpadła ona w pułapkę „radzenia
sobie jakoś". Tymczasem musimy dokonywać wyborów.
Niektóre z nich przeistaczają się później w straszliwe
kompromisy.
- Zmieńmy temat. Oskarżano Pana o bycie „zawoalowanym gejem", który sekretnie przemyca tematykę ho-

kulturę teatralną. Stąd

-

nazwałbym

moseksualną

do układów heteroseksualnych prezentowanych
w swych dramatach.
- Kompletna bzdura. Trzeba dostrzegać różnicę
między dramaturgiem, który jest gejem, i gejem, który
czasem pisuje dra.maty. Istnieją pisarze koncentrujący się
na problematyce homoseksualizmu. Ja zaś naprawdę wiem,
czym różni się kobieta od mężczyzny. Sugerowano kiedyś,
że „Kto się boi Virginii Woolf?" to w gruncie rzeczy sztuka
o dwóch parach homoseksualnych. Przecież to absurd! Nie
spotkałem dotąd homoseksualisty, który miałby problemy
związane z ciążą urojoną.
- Chciałbym także spytać Pana, jak fakt, że jest
Pan homoseksualistą , wpływa na to, co Pan pisze? (. . .)
- Cóż, na ten temat już mówiłem. (. ..) Zacząłem od
stwierdzenia, że należę do wielu mniejszości. Przede wszystkim jestem mężczyzną, a mężczyzn jest na świecie mniej.
Mam wyższe wykształcenie, należę do białoskórych, jestem
pisarzem i pracuję twórczo, określam się jako agnostyk ...
A oprócz tego jestem gejem. To wszystko sytuuje mnie
w różnych grupach mniejszościowych . Nie rozumiem, dlaczego miałbym czuć się silniej obecny w jednej z nich.
Przecież to byłoby śmieszne. Stąd nie sądzę, aby bycie
gejem samo przez się stanowiło temat dla sztuki. Nikt
dotąd nie wpadł na pomysL żeby fakt bycia prostym
uczynić tematem dramatu, ani nikt nie stworzył sztuki
o tym, jak to jest, gdy się ma proste plecy. Niektórzy
z moich bohaterów, owszem, są homoseksualistami. Lecz
fakt, że ja sam nim jestem, nie stanowi jeszcze racji
dostatecznej uznania go za oś dramatu.
- Wracając do Pańskiej twórczości w ogóle; jest
Pan często zaliczany do awangardy, a wielu krytyków
twierdzi, że przynajmniej w początkach aktywności pisarskiej
pozostawał Pan pod silnym wpływem Becketta i kilku
innych.
- Widzi Pan, w XX wieku tworzyło czterech czy
pięciu pisarzy tak wielkich, że trzeba by być idiotą, aby nie
poddać się ich wpływom. Należą do nich Czechow, Pirandello, Beckett i Brecht. Czterej giganci XX-wiecznego
dramatu. Spośród pisarzy amerykańskich zauroczyli mnie
na pewno Eugene O'Neil i Tennessee Williams. Każdy
winien poddać się oddziaływaniu wielkich. Nie ma ujmy
w byciu pod ich wpływem. Najważniejsze jest jednak to,
aby ów wpływ „przefermentować" w sobie, aby przyjęte
uczynić najgłębiej własnym, wtopić w swe dzieło tak, ażeby

nikt tej pożyczki nie wytropił. Słowem - nie wolno
kopiować innych, ale ich wpływom ulegać trzeba. Wie Pan,
o Haroldzie Pinterze w początkach jego kariery mówiono,
że pozostaje pod silnymi wpływami Becketta, że jego rytmy
bardzo upodabniają się do Beckettowskich, co jest bardzo
ciekawe, ponieważ Samuel pochodzi z Irlandii, Harold zaś
z East Endu w Londynie. Wszak to zupełnie inne korzenie
i to brzmi w ich dramatach. Sumując: najważniejsze, aby
być pod wpływem właściwych wzorów.
- Jak Pan odróżnia to , co jest naprawdę Pańskie,
od tego, co zapożyczone?
- Żywię nadzieję, że mój głos - to mój głos.
- A jaki to głos?
- Przysięgam, że nie wiem. Często słyszę: „Musisz
isc i zobaczyć sztukę tego dramaturga. Jest pod twoim
niewątpliwym wpływem". Idę, oglądam i nie mogę doszukać się ani śladu podobieństwa. Nie wiem, czemu tak
jest. Ludzie utrzymują, że sposób, w jak.i piszę, jest specyficzny i łatwo mnie odróżnić od innych. Staram się na ten
temat w ogóle nie rozmyślać, bo inaczej - wyobraża Pan
sobie? - pisanie zaczynałbym od roztrząsania: Czy to
faktycznie brzmi jak moja sztuka? Głupszego pytania już
nie można sobie zadać. Nie mogę więc skupiać się na tym,
bo wówczas zacząłbym o samym sobie myśleć w trzeciej
osobie, a tego nie chcę.
- Wspomniał Pan o publiczności jako aktywnym
uczestniku doświadczenia dramatycznego. Mógłby Pan wyjaśnić, co miał Pan na myśli?
- Do pewnego stopnia każde dzieło sztuki stanowi atak na status quo - psychologiczny, filozoficzny,
moralny, polityczny .. . Sztuka ma nami nieco potrząsnąć,
pokazać, że o wielu sprawach tego świata można pomyśleć inaczej niż myślimy. To oczywiście wymaga aktywnej postawy odbiorczej . Nieco inną metodą angażo
wania publiczności jest taka konstrukcja dramatu, aby
aktorzy-bohaterowie, zwracając się do widzów bezpośrednio, wciągali ich do rozmowy. To aktywizuje odbiorcę w szczególniejszy sposób - nie pozwala mu na zachowanie roli biernego podglądacza przez dziurkę od
klucza.
Pamiętam, że niegdyś , na przełomie lat sześć
dz iesiątych i siedemdziesiątych, bywałem w teatrze, gdzie
aktorzy przekraczali rampę i wyciągali widzów z foteli na
scenę . Było to dla mnie przerażające doświadczenie.

- Wierzę Panu. Publiczność lubi
widzialna.
- Czy obecnie pracuje Pan nad

pozostawać
czymś,

nie-
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o czym

moglibyśmy coś usłyszeć?
- Piszę sztukę zatytułowaną „Dramat o dziecku".
Tak, aby gdy ktoś zada komuś pytanie: „Czy widziałeś «Dramat o dziecku»?", zagadnięty mógł odpowiedzieć: „Nie. A o czym to jest?", albo „Jak to się nazywa?". Odpowiedź zaś byłaby jedna: „To jest «Dramat

o dziecku»"!
- Przygotowując

się

do tego wywiadu, po raz wtóry
Woolf!".
adaptacja
różni się od oryginalnej wersji dramatycznej miejscem akcji,
może nieco dialogami . . .
- I wiekiem bohaterów. Obiecywano mi, że zagrają to Bette Davis i James Mason, którzy wiekiem
odpowiadali postaciom mego dramatu. Gdyby zagrali oni,
film byłby całkowicie czymś innym.
- Cóż , muszę przyznać, że dla mnie Elizabeth
Taylor i Richard Burton zawsze będą najprawdziwszymi
Martą i Georgiem . Sądzę , że dla pozostałych miłośników
filmu również.
- Z pewnością, mogę to sobie wyobrazić.
- Czuję, że wyczerpałem już pytania, jakie sobie
przygotowałem . Czy istnieje c oś, o czym zapomniałem, a co
Pan pragnąłby od siebie dodać?
Pytanie bez odpowiedzi. Chyba tylko ooo nam
obejrzałem filmową wersję „Kto się boi Virginii
Nie straciła nic z siły swej wymowy. Wiem, że

zostało.

Th e Harvard Gay And Lesbian Review, Vol.
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Opracował Jarosław Minałto:

„TRZY WYSOKIE KOBIETY" W POLSCE
Teatr Wybrzeże w Gdańsku (Scena Kameralna w Sopocie), praprem. 25 III 1995, reż. Michał Kwieciński
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, prem. 5 XI 1995,
reż. Barbara Sass
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, prem.
17 III 1996, reż. Bogdan Hussakowski
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hlibnera w Warszawie, prem. 12 V 1996, reż. Magdalena Łazarkiewicz
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