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S e z o n 1965/66 

p e m e a 

9 p a ź d z i e r n i ka 1 9 6 5 r. 

dawni 
DY Rektorzy 
teatru 
Starego 

X. ADAM hr. SKORUPKA 
(1820-1872) 

W r . 1865 po ustąpieniu l\'liłas zewskiego. 

tea tr krakowski nie przedstawiał się po
ciągająco. Zaniedbany budynek, opustoszałe 

magazyny, rozbity zespół i zniechęcona 

publiczność nie nęciły kandydatów na opu
szczony fotel dyrekcyjny. Grupa obywateli 
miasta zebrała jednak 15.000 zł re"ńskich 

i przeznaczyła tę kwotę na rozpoczęcie no
wego przedsiębiorstwa i podźwi gnięcie sce-
ny z upadku. Kierownictwa podjął się hrabia 
Adam Franc:iszek Ksawery Józef Jan Ne
pomucen Władysław (siedmiu imion) Sko
rupka. Czterdziestopięcioletni dyrektor mło
dość swą spędził przeważnie w Paryżu . Teat
rem interesował się od dłuższego j uż cza-
su - przerobił z francuskiego komedię 

„Mąż na pokucie" i napisał sam komedię 

„Wybory do Rady Miejskiej". Swoje do
świadczenia zebrał w teatrach paryskich, 
a - jak się zdaje - przede wszystkim w gar
derobach tamtejszych tancerek. Będąc dy
rektorem naszego teatru z wyraźnym upo
dobaniem kontynuował. t e studia co 
w małym mieście szybko nabrało rozg łos u . 

Poza tym był gwałtowny, z łośliwy . rządzą-

cy i osobi tymj p mo . ...,.· =-~-
mi - nie miał więc kwaliłikacji na kie
rownika sceny. Z wszystkimi swoimi wa
dami Skorupka obejmując dyrekcję - jak 
świadczy Estreicher - oddal teatrowi znacz
ną przysługę: „Sam tytuł hrabiego, docze
piony do n azwiska, wiele dopomagał do 
pomyślności sceny, bo stosunki jakie miał 

z towarzystwem świata uznającego się za 
wyższy w hierarchii spoleczeńskiej . zmusił y 

niejako to towarzystwo do wzięci a ud zi ał u 

w podni esieniu polskiej sceny". 

Rozpocząwszy dyrekcję 1 X 1865 Skorupka 
powierzył artys tyczne kierownictwo rutyno
wa nemu reży erowi w arszaw skiemu, Janowi 
Jasii1skiemu. Uzupełniono braki garderoby 
i dekoracji i zorganizowano nowy ze.spół, 

w którym obok doświadcwnych aktorów 
było sporo młodych: Modrzejews ka i Hoff
m ann, Rapacki , Benda i L adnowski. Z po
czątkiem stycznia 1866 Jasiński wrócił do 
Warszawy, a jego stanowisko obj ął Sta
ni s ł aw Koźmian. Teatr krakowski szybko 
odzyskiwał utraconą pozycję i stawa ł .się 

ośrodkiem życi a kulturalnego w mieście. 

Zdobył na nowo - i to coraz liczniejszą -
publiczność i coraz częściej zwra cał uwagę 

prasy zam1eJscowej. Łańcuch sukctsów 
przerwał się z chwilą wycofania się Koźmia
na w lecie 1868 r. Zabrakło rzeczywistego kie
rownika sceny i reżysera, którego nie mógł 

za s t ąpić zbyt mało jeszcze doświadczony 

Benda. Niebawem przeniosła się do War
szawy Modrzejewska, po niej Rapacki -
krytyka przypisywała Skorupce wszystkie 
zawinione przezeń i niezawinione niepowo
dzeni a. Bezradny wobec nagromad1.0nych 
kłopotów, zatargów i mnożących się porażek, 
w dodatku ciężko chory Skorupka zwrócił 

się do Koźmiana z prośbą o przejęcie teatru 
i 15 XI 1871 zakończył swoją dyrekcj ę. Cho
rowa ł jeszcze przez rok i zmarł w Krynicy. 

O KANDYDATURZE SKORUPKI 
•• dyrektora teatru 

W szereg1i kandydatów ostatnimi czasy 
stanql j eszcze jeden, którego nazwisko jak 
sl11chać, ma być tylko fiTmq, poza którą 
stoją ludzie kapitalu; bylaby to niejako rę
kojma, przynajmniej pod względem ma-

terialnym; moralny kierunek sceny zale
żałby od wyboru rzeczywistego d11rektora 
czy reżysera; firma bowiem owa sama przez 
się gwarantowałaby nam tylko zewnętrzne 
przymioty przyszłego personelu teatralnego 
płci żeńskiej, pod którym to względem no
wemu pretendentowi przyznać trzeba głę
bokie znawstwo, dlugq praktyką-nabyte. 

G. Czern icki, Korespondencja z Krakowa, 
16 VI 1865 do Tygodnika lustrowan ego nr 301. 

SKORUPKA I MODRZEJEWSKA 

Pani Modrzejewska ( ..• ) wyjechała okolo 
Wielkiejnocy do Warszawy z wiedzą entre
prenera teatru Adama Skorupki i da l a 
u was trzy przedstawienia. Za powrot'!m 
otrzymała za to dymisję. Bulo to proste wy
rachowanie entrepryzy aby nie opłacać przez 
lato koszfoumej artystk·. skoro i bez niej 
teatr krakowski na prowincji sou:ity dochód 
przyniesie. Niepotrzebnie jednak pojawily 
się ze strony dyrekcji w pismach poznań
skich kłamliwe motywa dymisji, a co więcej, 
n ieudolne dow'odzenia, iż tę artystkę inne 
równej zdolno~ci. zastąpią ( ... ) Danie dymis j i 
artystce zaszkodziło powodzeni u na przy
szłość entrepryzy Skor11pki, zwłaszcza, że 
nie poprzestając na tym, na kilka dni 
przed j ej wyjazdem do Krynicy, pozwal ją 
o straty z powodu ro.związania kontraktu. 

K . Es treiche r, Kor c'<pondcncja z czerwca 1869 
do Tygodnika Ilu'<trowancgo nr 78. 
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Kraków, 4 lipca 1865. Dowiadujemy się, 
że Prezydium Komisji Namiestniczej przy
chyliło się do podania hr Adama Skorupki, 
udzieliwszy mu konsens na teatr polski 
w Krakowie, pod warunkami, na które ten
że złożyć ma zobowiązania. O ile wiemy, 
wiciu obywateli tutejszych przyrzekło hr. 
Skorupce przyjść z pomocą materialną, aby 
teatr ten podnieść do stanu odpowiedniego 
wymaganiom publiczności l potrzebom sztu
ki dramatycznej. Należy się spodziewać, że 
za wspólnym usiłowaniem dojdzie Kraków 
z czasem do widowisk .teatralnych przypo
minających świetne czasy przedsiębiorstwa 
Meclszewskiego. 

Cza s nr 150 z 5 VII 1865. 

Kraków 14 sierpnia 1865. Hr. Adam Sko· 
rupka powrócił z Warszawy, gdzie bawil 
w sprawie teatru krakowskiego. Jak sły
szeliśmy, znany kompozytor p. Dunieckl 
przyrzekł usługi swoje dla tutejszego teatru 

Czas nr 185 z 15 VIII 1865. 

Kraków 24 sierpnia · 1865. Ilr. Adam Sko
rupka wyjechał do Wiednia za ubiorami tea· 
tralnymi dla sceny polskiej w Krakowie. 

Cza s nr 193 z 25 VIII 1865. 

Kraków 12 września 1865. Z dniem 1 paź
dziernika rozpocznie się nowy szereg przed
stawień teatralnych pod przewodnictwem 
br. Adama Skorupki, który objął na siebie 
scenę polską i wszelkich dokłada już dziś 
starań aby ją podźwignąć. Od r. 1846 teatr 
w Krakowie coraz bardziej chylił się do 
upadku, rzadko kiedy wśród tego świet
niejsza zabłysła dlań chwila, a ostatnimi 
laty zeszedł do $tanu niemal jasełek. Nie 
mało przeto zachodu, pracy i kosztów po
trzeba aby złożyć nowe grono dramatyczne 
i wyrobić z czasem Jednolitą całość, rozwi-

KZGraf. nr. 3 - f'89 65 6.000 W-25(6111) 

Cena ad 

nąć a wogóle stworzyć coś więcej jeszcze, 
bo instytucję narodową I szkolę sztuki. 

Czas n r 208 z 13 JX 1865. 

Kraków 25 IX 1865. Otwarcie teatru roz
pocznie się stosownym prologiem i „Zemstą•• 
Fredry. Nie można inaczej uczcić dnia o
twarcia teatru jak dziełem, które się sta
rzeje i w swoim rodzaju do klasycznych 
utworów należy, które malując namiętności 
ogólnie ludzkie, jest mimo tego na wskróś 
polskim. Będzie to zitrazem holdem oddanym 
sędziwemu autorowi i próbą popisową no
wego teatru. Oświecenie sali teatralnej, róż
ne w niej ulepszenia, na jakie miejsce po
zwala, wszystkie ubior)' proste 'z igły za
sługują także na wzmiankę, jako dowodzące 
staranności dyrekcji. 

Czns nr 219 z 26 IX 1885. 

Kraków 30 września 1865. Jutro w nie
dzielę pierwsze przedstawienie teatralne pod 
nową dyrekcją. Rozpocznie się ono uwerturą 
i prologiem, w którym wystąpi cale niemal 
grono dramatyczne. Wszystko, eo tylko dało 
się zrobić w ciągu tak krótkiego czasu, zro
biono: nowy dyrektor, nowy reżyser. nowy 
dyrygent muzyki, nowe grono artystów, od
świeżenie sali teatralnej, ogrzanie jej, za
opatrzenie się w repertoar znacznie zboga
cony, a teraz pozostają jeszcze tylko wzglę
dy Publiczności. Nie do pobłażania ją za
chęcamy, ale życzymy nowej Dyrekcji, aby 
nie miała do walczenia z uprzedzeniem 
z góry powziętym, a co gorsza - z obo
jętnością. Jutrzejsze przedstawienie nie bę
dzie decydowało o losie teatru, ale o tym, 
czy publiczność nasza ocenia teatr jako przy
bytek sztuki i Języka, lub też przekłada na
deń arenę popisów dla skoczków, małp 
i psów uczonych . 

Czas 224 z I X 1865. 

opr . .Jerzy Gol 

K ft o N I K A 

Starego Teatru 

Wzorem lat ubiegłych Stary Teatr rów
nież i w tym roku wziął udział w Rze
szowskich Spotkaniach Teatralnych, wysta
w1aJąe ·W dniu l<l czerwca „Don Alvaresa" 
S. H. Lubomirskiego. Przedstawienie zosta
ło bardzo gorąco przyjęte przez publiczność 
Rzeszowa, która szczelnie wypełniła salę, 
a przez prasę zostało uznane za jedno z cie
kawszych wydarzeń tegorocznych Spotkail. 

• 
Stary Teatr nawiązał stałą współpracę 

z Teatrem Powszechnym w \Varszawie. 
W dniach od 18 do 21 czerwca gościliśmy 
na naszej scenie Teatr Powszechny z przed
stawieniami „Przedwiośnia" oraz „Zbrodni 
i kary". W tych samych dniach nasz teatr 
wystąpił w Warszawie z „Matką" i „Arde
nem z Feversbam". Tak rozpoczętą współ
pracę chcemy kontynuować w latach przy
szłych. Następne obustronne wizyty planu
jemy wiosną 1966 roku. 

• 
Stary Teatr nawiązał również współpracę 

z Teatrem Dramatycznym w Zagrzebiu (Ju
gosławia). W maju odwiedziła Kraków de
legacja zagrzebskiego teatru z kierowni
kiem artystycznym Bożidarem Vlolićem na 
czele, do Zagrzebia zaś wyjechali z naszej 
strony dyrektor Zygmunt HUbner i reżyser 
Jerzy Jarocki. 

• 
W bieżącym sezonie zespół Starego Teatru 

wzbogacił się o następujących aktorów: Ewę 
l\1iękus-Kamas (z Bydgoszczy), Henryka 
Błażejczyka (z Teatru im. Słowackiego 
w Krakowie), Aleksandra Bednarza I Je
rzego Bińczyckiego (z Teatru im. Wyspiań
skiego w Katowicach), Euzebiusza Lube
radzkiego (z Tarnowa) I Kazimierza Kaczo
ra, absolwenta z krakowskiej PWST. 

• 
Reżyser Starego Teatru, Konrad Swinar

ski wyjeżdża po premierze „Nieboskiej ko
medii" zagranicę, aby reżyserować ,,Burzę" 
Szekspira w berlińskim Scbillertheater, 
a następnie „Hamleta" w Tel-Avivie. Jego 
najbliższą pracą w Starym Teatrze będzie 
„\Vozzeck" Georga BUchnera, którego pre
miera odbędzie się w końcu kwietnia 
1966 roku. 
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Zygmunt Kałużyńsk i 

STRASZNA RODZINA 
„ .................................................... „ 

Od dawna j uż nie s ł~zało się rozmów tak zacietrze
wionych jak z okazji tej premie ry. Ciek awa pr zy t ym 
jest oricntacj o wych r ozmów: z reguły roztrząsa się za

adnien ie, kto (czy też co) wtnien jest ·tras7Jiwego stanu 
ducha , w jakim z.nalazły . · ę dv.;e pary małżeńs kie poka
zane w dramacie Albee'go. 

To na tawieni jest charakte rystyczne. Zainteresowan ie 
wywołuj tym razem n ie ideologia (najczystszy przedmiot 
dyskusji z okazja teatru), le cz pr.oblem odpowiedzialności, 
i to •W owym ży <:iu n a ji;v.'Yklejszym. Czy więc Albee po
r u:-zył tem at uniwersalny,_ dręczący publiczność współ
cze:· ą zarówno w Nowym Jorku jak nad Wisłą ? Zdaje 
s i ę , że tak. Jego sztuka wypełnia zapotrzebowanie, które 
od da"\\.>:na j uż drąży opinię: dramat ala temat rodziny n a
szych cza ów, w roku 1965. 

Wydaj si ę, że jes t to pomysł prooty, nienowy, żadne 
odkrycie: nie tak bardzo. Rzeczywiście, teatr zajmował się 
kłopotami, które rozdzierają familie od środka, .ale było 
to, po raz ostatni, bodaj na początku naszego wieku: po 
czym po Ibs~c. Shawie, Hauptmannie, ta linia drama
turgii wyschła. Od pół wieku teatr ma inne problemy: 
kryzys, tragedia pokolenia, szok-Owa zmiana moralności 
społecznej. U nas 7.aś r ewolucja. Na familię nie było czastL 
Ale teraz temat powraca w życiu: słychać o problemach 
współżyci a, wychowania, ciężkich sporach rozdzielających 
najbliższych ... Sztuka jednak „straciła rękę" do tych spraw, 
teat r milcza ł, powieść zresztą równięż, co dawało zjawiska 
„zastępcze" osobliwe - m.p. niezwykłe powodzenie u na 
dr amatu kryminalnego filmowego „Kroki we mgle" (an
gie lskiego), który interesował z tego względu, że pokazy
wał. m arginalnie zresztą, niesnaski w rodzinie. 

Tern t. więc wisiał w powietr.lu n aszych czasów. Podjął 
go \vreszcie Albee, w na.~troju odpowiadającym klimatowi 
życt pólczcsnego. Nie bez powodu jednak sztuka ta 
pr zy chod zi do nas z Ameryki. Dramaturgia, podobna, 
dająca dysekcj ę rod zii..ny, narastała tam od dawna, O'Neill , 
Tennessee Williams. rtur Mille r, byli, każdy w swojej 

tmosferze, demaskatoram i życia rod7inneg.o, jedwymi 
w czasie , gdy w Europie Giraudoux, Brecht, Di.irrenmatt 
musieli się zająć szaleń stwami społeczeństw. Skąd t a spec
j alność a merykar'1 ska '? Komentatorzy twierdzą , że bierze 
się ona z wyjątkowo ważnej roli, j aką w życiu amerykań
skim odgryv.ra rodzina: jest ona zdolna zaabsorbować 
całą nergię moralną, jako że problemy społeczne nie 
były t am nigdy t ak drastycznie narzucające się, jak 
w Europie. Slusz.'lie zwrócono uwagę, że gdy pisarz Stare-
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go Kon tynent u podejmuje wreszcie temat nie nasek ro
dzinnych. to jest on wzbogacony, s potęgowany przez spr -
wy ideologi i: jeśli syn z ojcem żrą · ę w Warszawie. Lo 
wypom inają obie przy okazj i udział w powstan.i u. me
r ykanie zaś mają, .iako teren ·w go d ram at u, nagą rodz in 
i nic \ · ęcej. 

J ednak rodzi n a F a ulk nera . O'N illa. Millera . nie jest 
j uż dzi iej za. Głównym s por m by ł ta m anta onizm mię
dzy pokolen iami, w związku ze zmi aną mor Ino ·i , ra -
towną w os a tnich dziesi d oleciach. Temat okolwiek 
przebrzmia ły, należą c · j zcze do e pok i Shawa. In c-t.ej 
je u Albee'ego. Oto wreszcie typ ro zin y dzi iejszej, 
epo ki „ tabi lizacji, współi t nien ia , neut r a limrn ideologicz
ne o. T u i nie może zd rzyć ni· fatalnego, jak w „Dz'
kich pa lm eh" Fa ul kne ra, jak \ , Elek trze" O ' ' e ill a . jak 
\ ,Smi r · komi\ o· ażera " Mill ra . Tu można się co 
najwyżej u rżnąć, na jakim większym t owarzyskim Jrzy
jęci u, i rzucić . obie w twarz parę najgorszych prawd, 
po czym zapewne \ zystko wróci do regu larnośc i w owym 
higieniczn ym życ iu limuzy nowym, lodów kow ·m i tele 
\ · yjnym. I n aw l fu ri a, którą wydobywa m y 7. siebie 
(bo gdzi e indziej j uż je j n ie m a, w w i k u penicylin 
i c lofan u) prz •chod zi z trudem. t rzeba nakręcać w sobie 
spr~żynę n ien awiści . zm uszać i ę do okropne · zabuwy, 
postanowi sobi na s iłę, że si ę po\vie \ zystko, i n awet 
\ edy nie uniknie się sztuczna. ei , i po wszystki m będzi e
m ' sam i siebie za p 'lyw li. czy to się napra\ d ę zdarz Io. 
Dramat więc ma charak t<:r menta lny, a le właśnie dzięk i 
temu je l głębok i : odnajd uj em go w sobie za pomocą 
zaciekłe.i analizy, ro pimy w zaką tk u serca , w cien iu 
spokojne :o życia w pomyślnych czasach. 1ri mo, że jest 
zt u ' Zn - czy może d7 i ęki temu - jest tym bard z.icj 

zaciek ł y , wc i ągają c , pi k lo mo alne w ·woluje pr wie 
hi pn otyezne osłup ien i , k jes t sta ran nie przy!(ot.owan . 
Toteż i\mery kani · trak t ują sztukę Albec'c"o t rochę jak 
wywoł ·wa ni du hów. se ns psy choana li tycz.n -, ryzykow'l'lą 
wba\ ę , z któr j po tem ni można i wyzwoli(:, bo do
stajemy si w t r b · cie r pienia i w i<i ~ają on wszystk ich 
na widO\•,rn i. Nieco inny jest od biór polski. P rz e wszy ·t
k im odmien na 'es t j uż sama „atmosf ra a lkoholu". kt óra 
odgrywa tu zasadniczą rol ę. U nas pijaństwo przeno i 
z miejsca w stan a lbo b redzenia poetycko- ludzkiego il la 
Galczyii ki. lbo upadku, a wantury i iz.by \ yt rzei\ · :i. 
W rodzin ie a meryka ils ki ej, towarzyst.wo Sl'hodzi si~ przy
zwoi ie ubrane, je na pla terach, po czym n ai; t puje stop -
niowe rozprzężeni w ·t •du pod vlpl vem \ hi~k . , a l 
porz ueie „prz zw.oj t ości" jes t s tale ob cne: okropnoś(: 
„Klo s ic: boi" polega n a tym właśn ie, że rozmówcy stal 
z.d i ą s.ob ie sprawę . że popełniają szalon n iesto ownośc i , 
gd~· u nas przy trz oim k ieli szku nikt b j u7. o tym '1 i · 
myśl a ł . Tak więc „Kto si ę boi" je t pra wdopodobnie 
ba rdziej przeraż ające dl a publicimo ci amerykańskiej ni .i: 
na:ze j : oni am wbaczyli dno. w swoim r zekomo ud anym 
ż •ciu, dl a na.· to może by(: nawet. komed ia (co prawda 
po ępna). W dodatku. komedia hcroicma. czego Albee, 
zdaje się, zupełnie nie przewi dywał... bowiem farsa zn ę
cająca się, ma u nas tradycję bohaters k ą 1 W oryginale, 
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jak się zdaje, role czterech uczestników są mmeJ więcej 
zrównoważone (z tym, że najstarszy George jest „prowa
dzącym grę"), zaś ws.zys cy jednakowo obrzydliwi: widz 
ma opuścić teatr jak po filmie Bunuela, bez krzty litości 
dla nikogo i ze wstrętem do siebie samego. Dlatego, 
prawdopodoj)nic, sztuka ta jest sukcesem w Ameryce: 
dzięki swej bezwzględności„. 

(Po!ltyka r. 1965) 

edward albee 

Pisanie sziuk teat.rałnycb musi sprawiać mi radość, 
skoro je piszę: staram się nie robić niczego, co nie 
sprawia mi ,przyjemności. Być dramaturgiem to rzecz 
bardzo mila, z wyjątkiem sześciu tygodni od dnia pierw
szej próby do dnia po premierze, najgorszego okresu 
w świecie. Samo pisanie jako takie cieszy, absorbuje, 
wciąga. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić cokol
wiek innego. 

Jak odbywa się ten proces? Zazwyczaj nagle odkrywam, 
że zaczął nurtować we mnie jakiś pomysł, który, wiem, 
zmieni się w sztukę. Proces ten może trwać od sześciu 
micsh;cy do dwu i pół łat, w ciągu tego okresu nie myślę 
o sztuce zbyt intensywnie, ale od czasu do czasu uświa
damiam sobie, że myśl o niej nurtuje we mnie, a gdy 
przyszłe postacie owej sztuki przyoblekają. się w kon
kret.ny kształt, zaczynam nim operować w improwizacji. 

Wybieram jakąś sytuację, nieprzewidzianą w projekto
wanej sztuce i poddaję moje postacie próbie, by zobaczyć, 
jak się w tych warunkach zachowują, jak postępują, co 
chcą sobie nawzajem powiedzieć. I jeżeli postępując sa
modzielnie, uniezależnione ode mnie, wydają się całkiem 
naturalne i wiarygodne w jakiejś zaimprowizowanej sy
tuacji, uważam, że nadszedł czas, by przystąpić do pisa
nia sztuki. 

Staram się zostawić jak najszersze pole działania pod
świadomości, sądzę bowiem, że jest to najefektywniejsza 
cząstka mego ja. Właściwe pisanie zajmuje ml zwykle 
niewiele czasu - krótsze sztuki i jednoaktówki mniej 
więcej od jednego do trzech tygodni. Dwie dłuższe pisa
łem około trzech tygodni czy miesiąc jeden akt. Ale to 
daje dużo radości : musi dawać„. 



EDWARD ALBEE o innyeh i o sobie 

W przeddzień londyńskiej premiery sztuki „Who's af
m id of VJrgi ni a Woolf?"*) jej autor, Edward Albee, po
wszechnie już uznany za najwybitnie · zego przedstawiciela 
młodej dramaturgi.i amerykańskiej, udzielił w New Yorku 
wy,wiadu korespondentowi ang ieL~kiego mies ięcznika „Plays 
<md Players". 

- Mówi się, że j ęzyk pańskiej sztuki jest nieprzyzwoity. 
- O nie. Moralność publiczności teatralnej jes t dziw:1ą 

rzeczą: której nigdy n ie moglem zrozumieć. Sąd~ę, że 
ludzie chodzą do teatru po to, aby doznać tam mnych 
wrażeń niż te, których doznają w życiu. A jednak uwa
żam za zbrodniczą hipokryzj ę, j eżeli publiczność odrzuca 
w teatrze język, którym posług uje się w domu. 

Albee zwrócił uwagę, że j ęzyk jego sztuki nie jest na
turalistycmy, że jest to j ęzyk formalny, rytualny. I j eżeli 
profesorzy uniwersytetu i ich żony używają w .,Virginii 
Woolf" mocnych słów, należy to do rytuału i charaktery
zuje postaci sztuki. Auto11owi n.ie chodziło wcale o ekscy
towa;nie albo o zgorszenie publiczności. 

Zapytany, co sądzi o teatrze rytualistycznym, Albee 
odparł: . 

- Nie myślę, zbyt wiele o tych rzeczach. Jestem pi
sarzem dramatycznym. 

- Nie myśli pan o. formie sztuki. którą pan pisze? 
- Niech mnie Bóg broni. Za nic w świecie nie ~hciał-

bym o tym myśleć. Uważam, że bardzo szkodzi pisarzo
wi - jeżeli nie jest autorem świadomie dydaktycznyr:i , 
jak Brecht lub Shaw - zaprzątanie sobie głowy w trakcie 
pisania teatralnymi teoriami albo tym, jakiego rodzaju 
sztuk~ pisze. 

Zdaniem Albee'ego u obu tych wybitnych pisarzy wszyst
ko jest wyrozumowane. Podobnie u Ionesco, którego 
Albee uważa za podrzędnego pisa rza. .,Ionesco to nic 
więcej, tylko worek z intelektualnymi sztuczkami. W ca łej 
jego twórczości nie sposób dopatrzyć się prawdziwego 
uczucia, z wyjątkiem jednej może sztuki - „Król umiera", 
którą, jak słyszałem, Ionesco napL~al. kied:i: po ataku 
serca zaczął myśleć o własnej śmierci". 

• Tytuł sztuki („Who's arraid or Virginia Woolf•") s tan.owi 
aluzję do nazwiska znanej angiel skiej pL"\rki. a r ówn oczesnł<' 
j est parafrazą popularnej dziecięcej piose nki. kt6rnJ r e fren 
w dosłownym przekładzie brzmi: „Kto się boi <lut eg o z lego 
wilka"? („Who's Afratd Big, Bad Wolf?"). 
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W odróżnieniu od intelektualistów 
teatralne Albee uważa si ę, jak powiada, 
matopisarza. „Byinajmniej nie uważam 
alistę. Moje myślenie jest P.rocesem 
mierze nieświadomym". 

piszących sztuki 
za zwykłego dra
s ię za intelektu
w przeważającej 

Zalicza się Albee do pisarzy spontanicznych. Dlatego 
bliski mu jest Czechow ~ Williams, obcy - Ibsen i Artur 
Miller, których dzieło opiera się na „umysłowej spekulacji". 

- Jestem pisarzem świadomie spontanicznym. Organi
zowanie materiału przez nieświadomość, to już inna 
sprawa. 

- Czy jednak, aby osiągnąć spontaniczność, nie musi 
pan podjąć świadomego wysiłku? 

- To jest sztuczka, której można się nauczyć. Na drodze 
intuicji. Tak mi się zdaje. Ilekroć, pracując nad sztuką, 
przyłapię się 111a tym, że interesuje mnie coś poza rzeczy
wistością, o której piszę, że zwracam uwagę na metodc; 
mej pracy, natychmiast przestaję pisać. 

Albee wyjaśnia, że pisze w stanie jakby transu -
wprowadza się w ten stan autohipnozą. 

Wspominając zeszłoroczną dyskusję na festiwalu edyn
burskim na temat sztuki zaangażowanej, Albee nie szczę
dzi złośliwości naiwnym, jego zdaniem, Brytyjczykom, 
z Tyn;mem na czele, którego wyrażnie nie lubi. Ma im 
do zarzucenia, że mówiąc wiele o zaangażowaniu, nie 
wiedzą, z jakimi polityczymi i społec7.nymi siłami fak
tycznie działającymi w Anglii chcieliby się połączyć. 
Uważa to wszystko za niedorzeczną gadaninę. „Sam akt 
pisania j uż jes t zaangażowaniem" - stwierdza autor 
„Amerykańskiego ideału". 

Z wielk.im jednak uzn aniem mówi Albee o trzech an
gfolskich dra matopi a rzach: Ardenie, Weskerze i Pinterze. 
Co ciekawe, pierwsi dwaj reprezentują radykalne spo
łcc:cnie skrzydło angielskiej dramaturgii. 

Na pytanie o młodych amerykańskich pisarzy drama
tycznych, Albee ograni cza s ię do bilans u ilościowego: 

- J ack Gelber napis a ł tylko dwie rzeczy, Arthur Kopit 
widzia ł na scenie tylko jedną swą sztukę, Jack Richard
son - trzy, ja - sześć. 

W dalszym ciągu wywiadu Albee, wśród współczesnych 
pis arzy, których szczególnie lubi lub którzy mieli na 
niego wpływ, na pierwszym miejscu wymienia :Becketla. 
„To wielki, naprawdę wielki pi sarz dramatyczny". Poza 
tym robił na nim wrażenie n iekiedy Brecht, z uznaniem 
mówi o „Zakladn.iku" Bełt ana, zdarzyło mu się znależć 
coś u Amouilha i Willi amsa (wymienia dwie jego sztuki: 
„Nagle zeszłego lata " i „Orfeusza zstępującego"). Niczego 
nie dopatrzył się u Artura Millera. „To pisarz dramatyczny, 
którego w ogóle nie rozumiem" - dodał ... 

(„T~alr" nr 10 z 16-315 1961) 
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ALBEE: niezwykły człowiek wszedł 
ąa Broadway 

Pewnego razu, podczas przyjęcia w Białym Domu, Ethel 
Kennedy zwróciła się do Albeego ,i zagadnęła go szorstko: 
„Po oo też pan p isze takie obrzydliwe, przygnębiające 
utwory sceniczne? Nigdy nie pójdę na żadną pańską 
sztukę". 

Albee ani inie drgnął. „Dobry wieczór, pani", rzerl:ł 
grzecznie. „Ja też nigdy nie pójdę na żadną pani sztukę". 

Niedawno iw pewnej galerii obrazów w Nowym Yorku, 
artystka dramatyczna Jane F<0nda zauważywszy Albeego 
podbiegła doń i zacz<;ł a ię_ rozpływać w komplementach : 
„Zachwycona byłam pańską sz tuką. Uważam, że je.s t t aka 
potężna, taka przykuwaj ąca. taka przytłaczająca. A co pan 
o niej sąd1i?" 

„No cóż", odparł Albee, „Ja także sądzę, że jest za
bawna". 

EKSPLOZJA 

Potępiany przez jednych, a uwielbi any przez innych, 
Edward Albee jest zdecydowanie najciekawszym amery
kańskim dramaturgiem, jaki nagle pojawił się na scenie 
Broadwayu po długiej przerwie od czasów Tennessee 
Williams'a d Arthura Millera, którzy zabłysnęli tam w po
łowie lat czterdziestych . W ciągu więcej niż dzi es i ęcioleci a 
Williams i Miller. a może jeszcze William Inge i Paddy 
Chayefsky, byli jedynymi wielkimi amer yka1'1skimi drama
turgami Bro adwayu. Os tatnio już tylko Williams utrzyma! 
się na placu. Obecnie t ypowy sezon Broadwayu prezentu je 
około tuzina błyskotliwych musicalów, pa rę błahych ko
medyjek, ga rstkę szlagierów z Europy i w zasad zie co 
roku jedną nową sztukę Willi amsa. Re ' Ul a jest całki em 
racjonalna z punktu widzenia dyrektora tea tru, ale po
zost awia niewiele miej ca dla nowych form i nowych 
au torów. 

M odzi eksperymenta torzy zos tali zmuszeni oo wycofania 
się z Broadwayu - ma odpowiednio przekształ cone pod
dasza, do piwnic i starych koś ciołów. Od roku 1960 spoza 
Broadwayu wyłoniło się sporo rzetelni e utalentowanych 
młodych amerykańskich dram aturgów, wśród których zna
leźli się: Jack Richards on, Jack Gelber, Arthur Kopit 
i, co .najważniejsze, Albee. 
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Ci czterej byli uważani za członków tzw. „Teatru Ab
surdu'', przypadkowego ugrupowania skupiającego niemal 
wszystkich utalentowanych młodych dramaturgów świata. 
Sami oni jednak wypierają się owej przynależności. „Je
żeli łączy nas jakaś więź", mówi Richardson, „jest to więź 
humoru". 

Ich literackimi wzorami są nie tyle Camus i Sartre -
którzy traktowali Absurd z surową powagą - ile raczej 
Ring Lardner i James Thurber. Młodzi amerykańscy dra
maturdzy posiadają to, oo Albee podziwia u Thprbera : 
„poczucie śmieszności, świadomość, że polowa zdań, jakie 
ludzie wypowiadają, nie ma absolutnie nic wspólnego 
z tym, co lu\faie myślą". Obs erwujemy u nich również 
Swiftiowskie zacięcie w kierunku czarnej komedii. „W Vir
ginii Woolf" - powiada Richardson - „Edward rzuca 
komedię na kolana i krępuje jej ręce na plecach. Od
najduje on humor w k ażdym temacie okrytym tajemnicą, 
odna jduje h wnor nawet w nienawiści". 

W s woim Gallows Humor Richardson odnajduje humor 
w egzekucji. Gelber, który całkiem poważnie rozprawiał 
się z narkomanią w The Connection, w The Apple śmieje 
się z bigoterii. Kopit w Oh Dad, Poor Dad, Mama's Hung 
You i n the Closet and I'm Feel i n So Sad, śmieje s ię z lu
dożerczych matek. Oglądając większość tych sztuk - a je:\li 
chodzi o Albeego, w zystkie sztuki - człowiek się bawi, 
nagle przerywa śmiech w połowie, zadaje sobie pytanie 
„Czemu ja s ię z tego śmieję?", po czym śmieje si ę dalej. 

Po napisaniu Virginii Woolf Albee wysunął się na czoło 
swych rywali. On to przede W: 'Zystkim wprowadzi! na 
Broadway nowy typ pelnej trzyaktowej poważnej ko
medii. Nazywano go już drugim O'Neil!em, młodym 
Strindbergiem i, oczywiście, północnym Williamsem. Sam 
Williams jest jego najgorętszym wielbicielem. „Edward 
Albee'', mówi bez zaj ąknienia , „jest jedynym wielkim 
dramaturgiem, jakiego ki edykolwiek mieliśmy w Ameryce", 
Ale Albeego onieśmielaj ą te"o rodzaju sądy i porównania. 
„Mam zaledwie cztery lata", mówi. „Mam cztery lata, 
gdyż dopiero od czterech lat pi szę sztuki teatra lne". 

POCZĄTKI 

Te cztery lata swego nowego życi a rozpoczął od Opo
wiadani a w ZOO, jednogodzinnego dialogu, w którym 
wędrowiec imieniem Jerry ro7.pa cz1 Lwie i bezlitośnie n a
rzuca własną osobę i przeżyci a człowiekowi samotnie 
s i ed zącemu na ł awce. Potem ukazuje się The Death of 
Bessie Smith, na ·mniej o obista ze wszystkich sztuk Al
beego. Podczas gdy Murzyn-pieśniarz wykrwawia się na 
śmierć na zewnątrz białego szpitala , pielęgniarka, lekarz 
i sanitariusz stoją z boku, obnażając i porównują c własne 
życiowe zawody i rozcza rowania. W The Sandbox Ma
m us i a i Tatuś pozbywaj ą się starzejące· się Babci , ł adując 
jq do skrzyni na piasek, by sama się pogrzebał a. Ostatnia 
jednoaktówka Albeego, The American Dream - to ame
rykański koszm ar: Mamusia szczeka, Tatuś potulnie jej 
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słucha, Babcię wyholowuje się, a dziecko zostaje rozćvliar
towane przez rodziców. Czynniki m, który pozbavlia te 
utwory charakteru czystej makabry 'i c-ąni z nich dzieła 
sztuki, jest nie tylkio humor Albeego, lecz jego liryzm 
i ?iesł.rchanie cięty di alog. „On jest królem dialog u", 
tWJerdz1 dramaturg M arcel Achard. „Co trzeci wiersz -
stnał!" 

Virginia Woolf posiada wszystkie cechy jednoaktówek 
Albeego plus druzgocącą siłę natężenia. Na wielu spo
śród widzów oddziałuje jak grecka katharsis. Melinda 
Dillon, która występuje w wieczornych przedstawieniach 
te j sztuki (czteroosobowy, trwaj ący trzy i pół godziny 
dramat jest tak wyczerpujący emocjonalnie i fizycznie, 
że w spektaklach popołudniowych gra inny zes pół), mówi, 
że po 7..0baczeniu Vi rginii. Wool f prz z j ej ma tkę rozma
wiały do czwartej r ano p rzez t rzy noce z rzędu. P.o raz 
pierwszy w życiu matka mówiła z nią o swym rozwodzi 
i drugim rri a łże ństwie. 

W te· wstrzą sa jącej sztuce występują zalędwie cztery 
osoby: George i Martha . profesor w średnim wieku i s tar
sza ?d niego_ żona, oraz ich za proszeni na bardzo późną 
godzinę goście - młody lektor z college'u i je"o dzie
cinna żona . Pre zentuj ąc wirtuozowski popis okrucień st-wa . 
wydzierają sobie nawza ·em t aj emnice, pastwią się na d 
sobą i o dzieraj ze złudzeń , zdzieraj ą złudzen ia jak pł <1 t y 
kóry. W koricu jedyn ym lementem, kt óry jakoś tłuma czy 

n:iiło .no-nienawist ne mal żeń two Gcor e'· i Marthy po
w· taJe syn, któr y niebawem ma przyjech ać do domu. 

Syn jest podporą , a le osta t cznic musi zoinąć w ra i 
z wszystkimi innymi złudzeni mi. W momencie najwyższe
go napięci a George brutaln ie egzorcyzmuje syna. Czy on 
i Martha mogą to przeżyć? „Nie wiem", mówi lbee. Nic 
daję ści łych odpowiedzi "'. " 

O ile sztuka ta ma w sobie c.'Oś z zagadki , sam Albee 
zdecydowanie je t zagad ką . „Ed ward jes t w chronicz.n&j 
sprzecz ności sam ze s obą", mówi kompozytor Will i m 
Flanagan, który przez iedem lat, ż do roku 1959, mie zk a ł 
z Albeem we w spóln ym pokoj u. To człowiek, który pis;i:e 
zabawne rzeczy, ale sam mało kiedy się śmi ej . P isze 
z gniewną pasją, ale og lą d a s i ę w tecz z ch łodną r ezerw <} . 
(Powiedział kiedyś, bez ogródek, że „George i Martha mog 
reprezentować rod zinę Washin gtonów a cała sztuka może 
dotyczyć upadku Z chodu"). W swych utworach ceni c3-
nych czu ·c ni em al mi ·t 'cz.ną potrzebę burzenia wszelkich 
iluzj i, aJe w życi u o obistym woli okrywać si ę płaszczem 
tajemniczości. „Edward", m ówi FI · nagan znacząco. „.i s t 
ogólnie znany jako typ mocno taje mniczy". 

Ten ta jemniczy nieżon ty mężczyzna wciąż jeszcze w y
gląda ra czej na uc2l!1 ia S7.ko ly redniej ni ż na wielkiego 
dramaturga. Podobnie ·ak wicie jego po taci scenicznych 
jest to dobrze zbudowan młody t"Zlowiek. w y oki n n 
5 stóp 11 cali, o miłym wyglą dzi e zewnętrznym, niezmien
nie wierny sportowym iw edowym marynarkom. J est 
brunetem o krótko przystrzy żonych włosach ri mówi ni e
nagannym językiem. Wygląda wręcz nieprzyz\voicic młodo. 
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Albee mieszka i pracu·e w słonecznym pięciopokojowym 

luksusowym a partam nci e w Greenwich Vill age. gdzie 
prócz · niego, mieszka jeden człowiek (Terrence McNally, 
początku)ący zdolny drama turg), trzy koty (Conegonde, 
Boy i Muffin) i troje kociąt (bezimiennych). 

Jest też coś kociego w samym panu domu. Obserwuje 
w milczeniu. Kiedy powie coś zabawne~o. w oczekiwaniu 
na reakcj ę kąciki jcg- us t leciutko s ię podnoszą, jakby 
kot porusza ł wąsami, .. ma w sobie jaką~ woistą rezerwę", 
móvli Arthur Hill, który gra Gerge 'a w Vi rginii Woolf, 
„ale jednocześnie oczy jego błyszczą. Usiłuje być komu
nikatywny". 

Obecnie Albee mieszka wygodnie: jako dziecko był oto
C7ony zbytkiem. Urodzony w Waszyngtonie 12 marca 
1928. jako dwutygod niowe niemowl zo:- ta ł adoptowany 
przez Reed a i France Albee. Przybrany oj ciec jego był 
spadkobiercą milionowej fortun y koncernu teatralnego 
Keithy-Albee, matka - ck mod lką z firmy Bergdorfa. 
Z wyjątkiem zii m spędzanych w Palm Beach i trzech lat 
przeżytych w apartamencie P ark Lane Hotel w Manhatta
nie. mieszkali we tro.ic w pon ure· rezydencji wie"skicj 
w Larchmont. Reed Albee , który umarł w roku 1961. był 
człowiekiem potulnym i przy jaciele Edwarda pamiętaj ą 
tylko je o łagodne "dera nie i zrzędzeni e . Stal się on pro
totypem Tatus ia z The American Dream. 

Frances Albee, mieszkająca obecn·e w White Plains. j e~ t 
wysoką , władczą damą z !XJdmiejskie~o klubu - .. For
midable", jak określ ają zna jomi. To prototyp Mamusi 
z American Dream. Widu"e sie z synem rzadko, i Ed
ward Albee nawet nie wie. czy matka o~lądala którąkol
wiek z jego sztuk. 

Jako dziecko Edward mia ł zystko z wyjątkiem zrozu-
mjenia. Był bez mała rozpi zczany. Miał nianie i kore
petytorów. Miał tysiące kosztown ych blaszanych żołnierzy , 
w takie j iloś ci , ź e ki dy u rzą d za ł m anewry, mógł zapełnić 
nimi trzy pokoj . No. il ·moking i bawił s ę w cesarza, 
a kiedy żołnierze jego gin ęli w czasie walk. mógł natych
miast rzucić do boju nowe zas tępy. 

PIESZCZOCH DOMOWY 

Teatralni przyjaciele Reeda Albee, wśród których byli 
Ed Wynn, Jimmy Duran t i Walter Pidgeon. s tale odwie
dza li \\<;ej ką rezydencję w Larchmont. „N całym świecie 
nie było dziecka bardziej rozpieszczanego", wspomina Wynn. 
Kiedy miał lat pięć czy sześć, ojci c k upi ł mu na · większego 
bernarda, jakiego mógł znależć. „Chłopiec idąc z nim 
wyglądał, jakby prowadził słonia". Pewnego razu pies 
wpadł razem z m alcem i jego sankami n drzewo i do 
dziś dnia na czole Edwarda można dostrzec bliznę. 

Albee mówi, że jako dziec.ko był „szczęśliwy i nieszczę
ś liwy jednocześnie", że nie czul potrzeby urazy do rodzi
ców przybranych, ale mi a ł „ lęboko zak<>rzeniony żal 
w stosunku do prawdziwych za to, że mnie porzucili". 
Uczucie to przebi ja s i ę w wielu jerro utworach scenicz
nych. Jeden z krytyków interpretuje Virginię Woolf 
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jako sztukę o rodzicach zabijających własne dzieci i dzie
ciach morduj<1cych własnych rodziców. 
Zaczął pisać wiersze, kiedy miał lat sześć. W wieku la t 

12-tu został przeniesiony z Rye Country Day School, 
gdzie był uczniem obojętnym, do Lawrenceville, gdzie 
stal się uczniem stra znym. Po dwu i pół latach usunięto 
go stamtąd „za nieuczęszczanie na lekcje" i karnie prze
niesiono do V alley Forge Military Academy. 

Albee nienawidził Valley For e„. Nast pnym etapem 
było Choate. Dyrektor przyjmujący go do tej szk·oły, nie 
bacząc na opinię chłopca , przepowiedział: „Czuję, że oń 
wybije się w literaturze". 

W Choate Edward po raz pierwszy poczuł się w domu. 
.,Pamiętam, jak siedziałem z nim cal mi "Odzinami w moim 
irabinecie", wspomina n auczyciel języka angielskiego Char
les Rice, „czytając je o licz.ne, duże. wypełnione ręcznym 
pismem k artki. Pev.rnego wieczoru miałem ich przed sobą 
50". Z demoniczną pasją Albee zabazgrywał cale zeszyty 
wierszami, przeważnie „pełnymi straszliwego rozczul ania 
się nad samym sobą", przew· inie wtórnymi. Jeden z tych 
wierszy wydrukował w obecnie nie i stnie'ącym już mie
sięczniku texaskim „Kaleido2raph" i napisał powieść µ .t. 
The Flesh of Unbelievers, komedię o opętańczo roman
tycznym młodym człowieku. 

Jakkolwiek Albee niejednokrotnie oświadczał, że je!!o 
jedyną sztuką teatralną pr7ed Opo viadaniem o ZOO 
było Aliqueen („trzy· ktowa farsa erotyczna, którą na pi
sałem jako dwunastoletni chłopi ec") , w Choate, mając la t 
siedemnaście ,napisał dłu ą jednoaktówkę p.t. Schi sm, 
która była drukowana w miejscowym m at?azynie literac
kim. „Przeszłość twoja nie istnieje". mówi bohater Michael 
do bohaterki Mary, kiedy wyjeżdżają razem, ,.i;;tnieje 
tylko złota przyszłość". Złota przyszłość AlbC'C'go nas tąpiła 
w dobre trzydzieści la1t później: Schism była pełna ba 
nałów i melodramatyczna. 

Po uzyskaniu dyplomu z Choate - w roczniku szkol
nym figuruje jako „wyjątkowo uwrażliwion:-.• na poe7.ie 
i piękno, nieprzeciętny miody człowiek" - Albee wstą pi ł 
do Trinity College, gd7!ie próbowAI sw ych sil na scenie 
(w roli cesarza Franciszka Józefa w The Mos(Jtte nf 
K ings Maxwella A,ndersona) i opuszcza ł lekcje tak czes to. 
że po trzech semestrach został usunięty. 

Babka ze strony ojca , umiera jąc pozo tawila mu 
w spadku sto tysięcy dolarów, lecz nie mógł pod 'ąć te.i 
sumy w całości przed ukończenjem trzydzi e.s tu lat. Ale od 
dwudziestego pierwszeg-0 roku życi a zaczął otrzymywać 
procenty - 50 dolarów tygodniowo. Opuścił dom rodzinny 
i przerwał studia, przeniós ł s•ię do Nowego Yorku . Tu 
widywał się regularnie z ładną dziewczyną z Larchmont, 
Delphine Weissinger, i towarzyszył jej, gdy szła na pierw
szy bal. Jednakże mniej więcej po roku niemal stałego 
przebywania ze sobą, nastąpiło definitywne ze!'wanie. 

Potem zaczął się okres ro7Jnaitych dziwacznych zajQć, 
z jakimi spotykamy się nieuchronnie w życiorysie niem I 
każdego amerykańskiego pisarza. Albee pracował jako 
goniec biurowy, sprzedawał płyty u Bloomingsdale'a i książ
ki u Girnbelsa. (Znalazł się również w kręgu kompozyto-

12 -

rów i m uz, ków). P rzez d w la . po ukon zeniu 26-t;o 
roku życi a, rozwoził d pesze n zlecenie W stern Unio n. 
Do obowiązków j go na! ża ł o d ręczan ie de p ·z op l·- a n y h 
przez odbiorcę. a wysy łanych z miej ich zpita1i z zawia
dom ie niem adre tów o mi e r · krew nych . Zazwycza j m ó
wi ł adre tom , że ma dla nich tego ro dza ·u d cpe~z ze 
a 'ITli viadomoś iamj, a n as tępn ie o 'li ·er a! ją i da at 
do pr zecz• ania, po czym zaklejał i vraca ł do urzęrl u 
jako „niedo r cza l ną" . „ i miałem ser a pobiera na leż
ności " . mó.,.,ri . 
C zęsto spa ł do czwartej p po i d niu. K iedy pi I. pra 

ował po pij anemu. Po uw I swoje w i rsze i;e da k torom 
„każd go poet i go m a zyn u" i gazety „Th Ne v 
Yorke r" . ale zarów no każdy poet cki magaz n jak „The 
' w York " st I je odrzuca ły ... 
„ .W rok u 1953 !bee i Thornt on w·1 r . potka li ię 

w acDo well Colony w P elc rborout?h N.H. i . i d ząc r a 
ze m nad whis k y i wodą z sadz.aw · i, oma wia li pra mło
d go cz łowi ka. „Wilder pow iedz.ia l. że po\ ' n ienem pisać 
sztuk i te tra lne" ' . m ina !bee. oże mi c ł na myśl i , 
że pow inien em z r ·ać z poezją " . 

A l w cią najbli~ zych pięci u la t lb e nie warz I 
nic wartościowego . p isał ylko zie w iersz . „Marnował 
. wo.i r zen\/)' uczuciowe '', 1 \\ri Fla naqan . „ waża ł. ie 
jeśl i nie znajdzie cz goś o razu, ni c z.naj zie nic w ogóle" 

' a d \ a mi s iące prze d dniem swych urod7Jn . k i dy 
koń cz ł la t r zydzi śc.i , zn azł co wr zci . Prz gnębion , 
z rozpac-.wny , us i ad ł do m aszyn · i na d ługich żółtawych 
a rk zach papieru wziętego z W tern Un ion. wy tukat 
w c i ągu wu t ·go ni powiadanie o ZOO. „Sko r1 zy łem 
mając okład ni lal trz dzieści ·•. m ówi. „To b ł m ój pr~ 
zen urodzi no\ y dl a sam go iebie". 

DROGA OZA BRO DWAY 

Kie y ki lku no \ ojo r Id h reży er w n i okaza ło żadnego 
za intereso\ ·ania tą szt u ką, F I a nagan po. l a ł Opo wiadanie 
o ZOO kom pozytorowi Daw idowi Dia mondow i do F lo
ren cji. zlu ka pn : mkneł j a k poś piesżny li s t ł ar'1cuchowy 
przez c ł ą Europę i do ·zekala : i ę ś ·atowe.i premiery 
28 \ rześni 1 9~ 9 \ V Berlinie Zachod n im. bee by ł obeony 
na pn:eds wie ni u. jakk olwie k n ic rozumia ł po n iemiecku 
a n i s łowa. 

K iedy przebyw I jC'Sz z \\ ' Berlin ie . dyrek tor t at ru 
Hicha rd Ra rr przeczytu ł Opowiada nie o ZOO, s podobało 
mu i' i w styczn iu 1960 wystawił je w New York u. 
Teraz !bee w błysk a \ icznym tempie n pi a l j d ną pet 
po dru giej trzy inne iednoaktówki. . a t pnie, dwa lata 
t mu z zą ł myśleć o Kto sic: boi VirginH Wo'olf. 

Niektórzy dram turdzy prz przystą pieni m do pisania 
naw j ztuki poświęcają ca łe mi<.>siące na studia i prace 
przygotowawcze. Albee natomiast idzie wyłącznie za gło
sem intuicji. Najpierw obmyślą pewną sytuację (w Vir
ginii Woolf egwrcy1.mQwanie dziecka) i postacie. „Staram 
ię wyłączyć wszy tk:ie inne, skupia ją c · ę na realizmie 
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postaci sreniczn ych w ściśle określonej sy tuacji", tłumac:r: ył 
w ubic lym tygodniu. „Pragn w yklu zyć wszelki ymbo
lizm. Nie planuj ę ni c na przód". 

„Każę swym post aciom scen iCZJiym improw·iz.ować dialog. 
stawiam je w jakiejś ytuacji poza . ztuką. Wyobrażam 

. obi . że daj i: im ca łkowici wolną r kę. St05 uj ę pewną 
dy cyplin tylko o tyle, żeby zanadto się n ie rozproszyły". 
Ok<>ło 6-ci u miesięcy Albee chod z.i z głową pełną po-taci 
scenic7.nych, obmyśl jąc sztukę. „Kiedy siadam do m a
. zyny, ca l konstruk ja i postacie są ści le okre !one 
i ustalone". Sporz•:1dza tylko jeden brudnopis. potem pr~
prowadza korektę ołówkm ą i pisze tek t ostateczny. -
Ubi egłe o Iata na Water Is lan d, \ oddalonej części no

wojorskiej Fire Island, Albee przestał my'Ieć nad V iT
gi niq Woolf i zaez .ł ją widzieć: , .Ist ni je t ylko jedJ1 a 
właściwa . pr vli dłow . ściś l okr ton a. idealn a i n ccni 
zacja sztuki - to mo ja własna : widzę ją, kiedy piszę 
ztukę". Ws t awa ł o i;oozini 7-mej r ano, pracował około 

4 i pół godziny dz.ienn.ic, piszą n a ma zynic na długi ch 
ż6lt ych rktL~zach , (ni z Western Union). Przyjmował 
ni€1wiel e o 6b . „Kiedy pi. zę sztuk ę". m ówi, ,ludz.ie , o któ
r ych piszę. s ą dla mnie ludźmi rzeczyv.'i.stymi. Ludzie rzc
cz;~vi ś ci wydają mi i ę postaciami \ yimaginowanymi". 
Albee skoi1 czył V1r9ini' Wool f w ciąg u 2 i 1/2 mies ięc · -
w czasie, jaki zajęło mu pis ni · wszystki ch innych sztuk 
r azem. 

„W tej chwili jestem · drama t urgem, k tóre"'o sztuki ~ą 
wystawiane i utrzym.ują się oa cenie dość długo. Chciał
bym, żeby ta k było i w przyszłości. Przykre to, ale jedno
cz śni e miłe. Cz.a ·em boli, ale daje mnóstwo uciechy. Taki 
już jestem. Nie chcę jedna k ko.ntynuować pracy n ad T h e 
Su bstitute Speaker, zqnim . ię nie ze>r i entuję, jak publicz
ność przyj ~a Kto się boi V i rginii Woolf? Trudno jest 
coś skreślić, ale j eżeli się tego n.ie robi, spon taniczność 
uci k nie oknem. Ostatnią rzeczą , jaki j pragnę - to 
starać się pisać jak ja. Spójr zcie, co sta ło . i ę z He
mingwayem , gdy zaczą ł myśleć o ty m, że jest Heming
wayem. Ki edy piszę. chcę am s iebie zask akiwać". 

(NEWSWEF;K, 4. ~. 1963) 

edw•rd •lbee 

Zasadniczy kryzys, Jaki przeżywa. obecnie teatr, polega. 
na tym, że publlczność chce reafirmacji sWYch wartości, 

chce widzieć status quo, pragnie raczej rozgrywki niż 
wstrząsu, pragnie podniesienia na duchu i naprawdę nle 
szuka żadnego rodzaju pnygody w teatrze, nie chce jej 
przynajmniej od żyjących dramaturgów - przyjmuje ją 

od zmarłych ze względu na kult dla tradycji literackich. 
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