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Rzeczy siedzą w siodle 
1 ujeżdżają ludzko.(ć 

FM EKSON 
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Akt kupna leży u podstaw naszego 
~rwiata. A je.{/i kto.{ cbcialby ukazać 
stworzenie naszego fwiata, powinien 
namalmuać obraz Boga wręczające
go Adamowi książeczkę czekową, 

kartę kredytu luh koszyk na zakupv 
w dornu toluarowvm. 

KA. '\DALL JARRELL 

• 

najważmeJszvm popędem wspóf
czesnego czlowieka stala się potrzeha 
u:1 ·miany. ( . .) Na wet chodzenie na 
przyjęcia i w ogóle stosunki towarz 1•
skie petnią ll ' znacznej mierze funk
cje LD)'miany; każdemu zależy na 
spotkaniu pakietóu' odrobinę droż
szvch. b1 1 nazl'iqzac' z nimi kontakt i. 
być może, dokonać korzystnej 1cv

mia ny. KClżC~J ' chce zmien ić' swoją po
zvcję :--.pofeczną, a Ll'ięc swoją jaźi't. 

na wi•ższą, a 1c tym procesie u:i•mie
nia się ró1cnież starvcb p rz i:/acióf na 
1wuych, stare przyzw)'czajenia 
i uczucia na noll'e. lak. jak uymienia 
się.forda na huicka. 

lcl\I CI I Fl{()\1.\.1 



w przyjemno5:ci, jaką dają rzecz 11 

użytko1l'e. nąjważniejszym czvnni
kiem jest satvifakcja p(1 1nąca z pre
stiżu. 

Samochód lodówka, telewizor mają 
nam sluż1 1ć, ale mają też rubic.' rl'ra

Nadają u 1la~ecicielo1ui status. 

1-:J\ICH FlłU~ I \ ! 

„. przeplv1l' rzeczy przez nasze życie 
staje się j eszcze bctrdziej szalony Sto
imv iu obliczu rosnącego naptvu'u 
pr;;edmźotóu. 1 przeznaczonych 
do 1.1')'rzucania po jednorazowvm 
uŻ) 1ci~1. nietrwale} architektury. uy
ndtjmo1l'anych dóbr i artvkulów 
pierwszej potrzel?J' przeznaczonych 
na niemal natychmiastową .<imierć. 

.•\ I.V I'\ TOITl.FI{ 
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/:adne trod)'cy/ne bctrieri· nie po
u·st 1z1·111ct/ąjuż nikogo przed kupo1cct
niem czegokolzl'ie1'.?. na co prZ):/dzie 
cb[;!tkn Jizebo t1 1lko mieć pieniądze 

Sumienie istnieje t1 1lko 11·ted1 1, gd1 1 

czlOll'iel< do<ll'iadcza sam siehie jako 
czlozuieka. a nie jako rzeczJ'. jako 
to1caru. 



Kousumenz111 - tu zacblmma !11bież-
11n.<ć l<u11s11111/x:Ji To n ie 11asi 1cen ie 
/:{fr/uc2110:,'ć 7-ądz{f /upu. Potrzeba 
1ri11111/011·c1nići Fotrzeba 11'lodz1' , Hoż-

110 1npuru11 · 11oć z pożądoniem seks11-
al11rm. ktńre 111/!,dJ 1 nie może /JJIĆ za
_,pokujon e. 

Niechże czlo1l'iek ma :0'1l'iadonw:rć 

szl'ej warto:o'cż i nie /XJz11·01i rzeczom 
panozl'ać nad sobą. 

1·:.\ ll ·: l{SO;\ 
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Sądzi/em zan'sze, że jednym 
z obo1uiązkó1f' dramatopisarza jest 
pokazyu•ać ludziom, kim sq 
i te jakich czasach żyją - co, być 
może, pomoże im się trochę zmienić. 

FI l\\c\Jm .\JllfE 

Wybrane fragmenty z życia i twórczości 
EDWARDA ALBEE' GO 

NIESPOKOJNA MŁODOŚĆ 

Echvard Albee urodził się 12 marca 1928 roku w w;iszyngtonie. O jego ro
dzicach nic nie wiadomo. I\!1ał clwa tvgodnie, gch· wstał adoptrnvanv pi-zez 
Reeda 1 Franccs Albee. ludzi bardzo bogatych. Przvbrany ojciec Eclwarcla hvł 
synem rzutkiego bvznesrnena. kt(iry pi-Leci w0Jn<1 zrobił wielką fortun<,: na 
przeds1ę';vz1ęciacb teatralnych. 

(„.) \\1 rczvclcncji Albee'ch (w Lll'chmont nad cieśnin<! Long Island, 20 mil 
ocl Nowego jorku). gdzie Echvard spędził clziecir1stwo. panował ustrój ma
t1iarchalny. Reed był mężcz1czną niedużego wzrostu. małornównvm. ust.:,·pu
jącvrn we wszystkim 7.nac7.llie od niego młodszej żonie. Rządziła domem 
Franccs. przvsrojna kobieta posągowej postaci, elokwenrna i nic zno.SL)Ca 
sp1-zeci1vu. Wielka amatorka konnej Jazdy, chodziła na co clz1eń 1Y stroju jeź
dzieckim, meloniku i ze s1p1crurą 1v ręce. 

Chłopcu nio.ego nie brakowało. W clomu roiło się ocl służhv. na w11ę wy
jcżclżano na Floryclę. lata spędzali na jachcie. \Xi nicclzielc s1.ofcr 1v liberii 
woził małego panio.a rolb-rovcem na poranki teatralne do l\'01vego jorku. 
Ale wszvstko ro wcale Edwarda nie bawiło. Czuł się samorm. N ie.~miak ma
łomó1vny, lubił czvrać. :Vlatka chciała go wvchmvac' na prawcl1.1wcgo m<,:i.czv-
7.llę, przvmus7.ała do janly konnej - nie bvto wr nim ani trucht.; sportowego 
ciucha. \\'\,chowJ\vczvm zakusom matki stawiał bierm· op(lr. 

Gdy skończvł 11 lar. rodzice wysłali go do szkoły z 1nrernarcm. w nadz1e1. 
7.e tam 1.mbi4 z niego c7.łowieka. Nie na \"\'1ele się ro 7.dato. Edward rn1at lar 
6. kiecly postanowił zostać pisarzem. Jeszcze w dornu zaczził pisa(' niesamo
wite opowiaclarna i wiersze. W s1.kolc odclat sit.; z 1.apałern remu za1ęciu. Lek
cje opuszczał. do nauki się nie pczvkłaclał. spra1vował s1~· ile, najw1doc7.ll1cj 
chciał, żebv go \V)Tzucono. czego po pciłtora roku się douekat. Marka bvła 
uparta. Oddała go do szkołv wojskowej w Vallcv Forge (stan Penwlwania). 
Czas spędzom' tam. Echvard wspominał porem. jak kmzmarnv sen. 

W krn'lcu rodzice zrezvgnmvali z edukacji wojskowej i p17en1eśli go do 
szkoły cvwilnej. \Xiprawdz1e 1Ite1«1ck1e pn'Jbv Eclwarcla nie zrobiły 1vTażenia 

na jego nauczvcicl:ich. ale pisał bez 1v1-1chrncrn~1. nieraz po 18 godzin na clo
bt.,:. Powstała wredv wielka rozmiarami pmvie.g(' ('i_'.)8 stron). mnóstwo \V1cr

vv i opmv1aclar1. Bvh ro cl?icła pełne gmyczy. gniewu - i nienawiści do ko
biet - porworó1v. Nic 7. tego rne 7.ustału opublikowane. 

Przez półtora roku Albee srucl1owal w harrfcmb.kim "Jilnity College. Dlu-
7.ej nic wvu-zvmat. \Xirócił do Larchrnonr. Rok. spęd7.orn· w domu ruc\7.iców 
by{ bardzo hu17.li1v\-. 



Albee skumał St(,' z mic jscmq cvgancn;1. $\vol>oclm· t r l'h życ ia ml od ego 
człow1ek:t bard7o nic poclobal się nutce. na tvm tle duchocl1ilo rnięcl<:\· n1-
rn1 cło gwałtownvch scen . 

Próbował jakoś 'il(,: p1-z1sto~01\a(. nal\'Ct 7.an,:czd St(,'<: 111iehcm1·ą pann4 
na wnlaniu. lecz ;,z\'bkn zc1wal za ręczym·. Armosfcra \\. domu twla t:ik na

p1(,'ta. i.c pe\\nego ranka ruku 1918. po sp1-Lcc<:ce /. rn:1t k<1. spakO\\ <d książ
ki 1 phw 1 opu.śc 1ł 1·c1.\ ·clc ncię ixzvbr·a rwch r·ocl1.1ców na ;,aw.v.e. 

W !\'o'.Vyrn Jorku \'\Ynajął pokój 11· pobliżu Greenwich Vil l:ige 1 ;.;urneszkat 
tam /. p1-Lvjac 1 e ł em z dziec i1'brwa. P1-1.c1. rok wsz\ >tko si.to jak najlepiej. Do
stawa! 200 dolarów 111iesięo.rne. 1apisanc mu przez babkę lv!ógf pisal' clo 
wol1. !31·lv to powieści rnakahrvo:ne. Ale gch spadek się 111·czerpal. tr7cba 
bvln roLejrLtl' s i ę za praq. 

W tvrn rnnic1 więcej cza> ie pu711 ; 1ł Wdharna Flanagana. ko111pu~1ora r 111u
zvkologa. P17C7 następnych ') lat 1rnes1kal1 razcrn. Flanagan wprowad7. ił gu 
w .Ś \\lat anvs tvczny i literacki. !\'a :i\·c1c L<1rah1ał AJbee na różne sposolw. Bd 
m1<;d71· innymi sp rzedawcą pl\'t. kclncn:rn , 1T>i'.nosic ielem telegram,)w. Na 
pisanie niewicie 1.osta\vałn czasu. \Vra<: 7. f'lanag:1nern 1.111ien1ali często adres. 

za kai.clvlll ra<:em był ro nt;dmv puko1k. h\naj111niej nie 7.achc;c1j;1c\' clo pra
cy· w dornu. Albee \\'ieuoram i dyskurował o l1 rcrar urLe \\ k:1\Y1arn1ach Gre
enwich Vilk1ge. nocami \\'łóczd s i ę po uliokach tej dnclnicy C\·ganerii . C?(,: 

sro z grolllacl<1 młocl\'ch poeró\' pr7vgn">\aj:icych na banjo Po sanl\>tnych 
latach \V dornu i szkola1·h nie brakow;du rnu teraz tm\a1-Lystwa S1ybko jed
nak i to orouenie śmicncln1c go znucl<:do. Po c donocnc j \\ lc)c1.c;dze o ,;\\' I
cie. Albee po7.b)wal się towa11.\·S7)' w do.~<' cl1.i\\ll)' i ok.rut111· spm(>b. /.aha
wa polegała na f\'lll. 7.e sądz ił ich za nirnc pr7cw1nicn1a. pr-Lv LI\ 111 najci<,'Ż

s1.1·1ll oska1-.::enie111 bdo. 7.c .-.;1 nucln1. 'Ja kogo zapadł wnuk ś mierci. tcn lllU
s i ał się \'\)'nosić. l'nnivs ł swkarna ofian- \Y najbliższrn1 otoo:eniu i d1'\('7t·11u 
jej poci po<:orern 1abawv udu\vał :ir<;: pc'>źn1ej echem w sztuce Kl'O Slf; BOI 
\X:fRGlf\11 \VOOLP 

Z\XlYCIĘSKI DEBIUT 

Bvł rok 19'i8. Albee \\iciclł i.vcie rozpaulm·1c .-;111utnc \X'łciud sit; bc1 ce

lu . clui.n pił. pisa ł niewicie. Wspnminaj;jc re uas1·. p i.•.,;u-/ rnów1: „C:w łem :, i(,:. 
jakb)· poci ogromn;1 ~zklan ; 1 kopuł ; 1 . Otaczała mnie srras1 liwa ciemno~ć„ . 

Pewnej nocv Albee s1ecl/ 1ał \\ ku chn; 1.garbiorn naci maszyrq do pisan ia. 

Z<lC-'.<]ł pisał .<,ztukę o be1nad11c1n1L' .'i<Hl1llfł1\'lll rnłudvrn C1.lc>1\icku 11 1\1cl
k1rn mn>\\·isku ILKlzk im -Eik - \Y ci<1gu _) t1·gnclni - po\\'~ ta łu 01'0\X.' IADA.;'i !E 
O i':OO Albee puka1ał JL' Flanag:uh>W1. 

f\owojorsk11ll procluccnturn OPO\X1J\DA'\JlE O i'.00 \\Ylbll> sic; iedn;1k 
n;ubvr śmiałe. ahv warto hyło ITZ\'ko\\'aĆ pienqclze !_):1.i~ ki majorno.~c1om 

f"lanagana s1tuka dornfa do Bnltna i':achodnicgu, gd1 1,: spotkał; 1 si<,· 1 cn
tu<:jast\Un;i oceną P1·e łlli c n,· \'\'\7.nau.ono na rok 19"i9. 

To posrawilo Alhee'gu na nogi. !<jedv w marcu 19";8 roku skończvi lat 
n-Lyclzieści, nU-L)'I1lał dość pokaźny spadek. ;\fr1f na jakiś czas zapewniorni 

eg-0·stencjt;:. Mó~rł pisać 
Na okładce płyty 7 blucsowv!lli pio~enkarn1 słvnnej Il1Ul'7.)'ńsk1ej śp1e

waok i 1 lar trącl z i esrvch . Bessie Smith. przec7l1a ł o jej śłll1erci. Bessie. ci<;7-
ko ranna w wvpacłku sałll ochodmvvrn. zrnada z upły,vu krn'1 poci bramą 
s7.p1rala. do którego nic p1-Lyjęto jej. bo była czarna. \Xiz!ll1anka o śmierci 

murzyrisk1ej śp1ewauk1 natchrn;:ła Albee'go mvś l <1 o nap1san1u dramaru na 
temat ni~1czvc1e l s kiej siły pt7esądów ra'iO\wch. 

Szruka nosi prusrv. realistvcznv rytuł Ś:\l!ERC: BESSIE SMITH. Jak mówi 
autor. cłramar w trakcie pisania ro1w1n:.1l SI(,: w „oględzinv innych jes<:cze 
śn11erci - .śmie rci idealizmu, ambicji i naclz1e1 wśród luclz1 w szpitalu dla b1a
ł vch " 

Światowa rm:m1cra ś:-.IJERC:I BESSIE SJ\IITH ocłbvła sit;: w Berlinie. kr<'it
ko po wvsraw1eniu tarn OPOWIADANIA O 7:00. króre odniosło wielki suk
ces i mumfaln1c obiegło scenv europejskie. Sł ;l\va łllludego au tora dotarła 
1 clo Sranów 7.jednocmnvch. Ame1vka11ska pre1rnera OPOWIAO,\i'\ IA 
O i'.00 odbyła 'i ię w styczn iu 1960 roku. W ren sposób u progu lar s7.eść
clzies iąr)1Ch na scernc amervkańskicj poja\vił się nowy auror, który niew;it· 
pliwie sral s ię w f\'ch latach clominuj<Jq postaCią współczesnego amervka11-
skiego dramaru . 

,WSlYSTKO W OGRODZIE" 

\Xi roku 196K Albee ukończvł lat 40. Po sukcesie CHW1EJNEJ HÓ\VNO\XIA
GI. rne po1bawioncj nll[v all[orsk icgo wspóluuc1a cłla żalosnvch . ob1jaj<1-

cvch s ię w pustce dustam1cgn żvoa. bohaterów sztuki. "'''dawać się mogło. 

7.c auror Wil{G!Nll \\\'001.F, wszedł w wiek męski nie 1)1lkn uzbrojom· 

w św i e rn\· wars7.rat. ale i <: właśc1w'l dojrLałelllu wickowi sl<lonnośCI ;! cln 
ust<;pst\\'. A może 1 7 wyc1 ;1gn 1 ęrą n; k;1 do 1goclv z o fiarami jego dol)'choa
srmYch 1acickkch ataków. n1cwolmków dola 1·;1. Na niebie i 1icmi uka<:ałl' s i ę 

[storne znaki, krórc b1· na to rnuhr/\· wskazw;ać K1cch· rozeszła si~ w1c.~ć. że 

we 1d41snym - i'.a ło101wm p1·Lez Albee'go wespół 7 dwoma prLvjaciółmi . pro
ducentami , R.!charclem Barrcrn i Clintonem Wiklerem - teau-Le pod na1w;1 
„Theat re J 968" autor przygotowuje szruk~ poci tl'Włern \VSZYSTKO 

W OGRODZIE. koja17.<jG\ sit; 7 miłv111 <:apachcm kwiatów. publ1cznnśl' 

Brnadwavu. rekrurująca s i ~· 7 .śc iś l e okrcś lnmch sfer sytego 1111es7.c7.ańsm'a . 

lllot,r/a się spod7.1cw;H' tego rod1.aj u zaba\'\Y. jakiej nie s1u.<;cl1.1 jej. za ciężkie 
p1enqclzc. naJ\'\'ięks71· w .świecie ośrodek teatraln ego bl7nesu. 

( ... ) Nic znała ocz1wiśuc si.tuki pol l l'\'lll sanwm t\·wtcm , napisanej p1-;.cz 

niedawno zmadcgo p1s;u-1,a angielskiego. G1lcsa Coopera. króq Alhee za
adaptn\\'al i p1·Len iósł na grurn amt.Tvka1l.'iki Snuk1 opartej zreszq na praw-



d7i\·ve1 histo rii . jaka sic; me rak dawno \\'yclarzyla na Long bl:md. w drogiej 
llli ejscmvośc 1 pod Nrnvvlll Jorkiem. zamics7kałej przez bardzo nobli\VC ro 
\\'arzysrwo. Co ro lw ia za hisco1ia. o l\rn widz dowie sic,: ze szruki AJbee'go. 

Tak w ięc historia. ktć>ra powswla na scenie amervkaris\aego życ i a, wróc1 -
t;1 - pi-Lez Loncl\'n -na amervka 11 ską sccnc;•tcHral ną. 

( ... ) Komed ia Coopera. który przedtem dat się poznać jako auror \v1elu 
ambitm·ch i ciekawvch sztuk rad10\vych i telewizyjnych, wscata po raz 
p1e1·wszy wystawiona 1J marca 1962 rok u p17.e7 Roval Shakespean: Compa-
1w na lomh-ński ej scenie tego sta,vncgo teatru (w Ans Theatre) . 

( ... )Ameryka11ską adaptacje; sztuki Coopera Albee dedykowal pamięci an 
gielskiego ko legi po pió17e i wspótbojownika \Y \valu: z robakiem. któn· si<; 
lęgnie \V bujnvm kv\c1ecie. 

Auror W1RGil\ll \X100LF nic l\'lko paeniósl sztuk<; Coopera na grunt 
amervka1iski. ale - zacho-;vu j;1c 1ei treść. postaci i konstrukcję - poddał ją 

gruntmvncj obróbce. co się wyra1do nic: l\'lko \V amerykańsk i ch realiach 
1 amc 1vkańskim icl1om1e. ale 1 we wlrt~ci\vym Albee'mu sarkaźmie, rym ra -
7.em \\' rękawio.kach. 1 cienkośc i pióra dotykającego grubego tematu. 

PO\VStab \vięc nowa sztuka. lllenagannie skro jona - z drastycznym rtem 
ukazanvm z dvskrccją clop7ałcgo 1 - chcia łoby sit;: pcnvicdzieć - subtelnego 
pisai-La. 

l'17eciw czem u jest skierowane osrre pióro Albec'go - nic t17.eba wyja

śnia(·_ Wystarcz\· 1cclno zdanie : oto tilarv społec7.c1istwa. Okreśłerne to ko -
1 a rą sic,: / Ibsenem 1 Shawem. 

Na te parantele zwrócili U\Vag<:; niekrckzv amerykańscy krytvcv 
Autor opo,viada nam. co s ię ' ' ')'cla1-Ldn \V clobrvm amervkańskim rowa

rZ\Stwie. 111e l\'iko dlatego. że h1sruna jest ciekawa i rnm10 wsz1·stko. uues2-
n;1. Parabolio:m· sen~ szwk1 jest OCL)'.visLy. ·1ui pod pmloq żyoa na wyso
k1CJ stopie krvj<! s1<:; lxu-dzo hi-Lycl ki e sprmvv. do zbrodni włączni e. Głównym 

oska1701w111 jest dolar, jako mia1·a wszelkich wanośc1. 

Fl'onr ataku ~'\biega daleko poza urnuą willow<! miejscowośl' poci No
wvm jorkiem. gdzie żvj<J closrarn10 zacni. svu i zadowoleni z siebie obw,·a
rek: - \vśr<'Jd z1elc11J 1 kwiatów pieczołowicie uprawiam'ch ogrodów Sen~ ko
medii Albcc'go jest jasnv. jak s łońce . które śmcc 1 rvm wzormvvm żonom
markom 1 ich m<:;żom . 

KV.l ~ IJEI\/. l'IOTRO\X-:::> KJ 

Po l ską prapremier<; sztuki '~lszystko w ogrodzie 

przygotował w Starym Teatcl'.e w Krakowie 

Jerzy Jaroc ki 24.Vl970; 

w ciągu najblii.s7.ych rnicsic,:cy s1.tuka 

7.osrała zreali zowa na \N 

Lcxl7.i (leatr im. Jaraua, 

rei.. Halina Machulska, 24.Vl1 070), 

w Wa rszawie (Tea rr Are ne un-1 , 

reż. Janusz Warmińs ki, 15 .XU 970), 

w Katow icach (Tearr Rcmnai to.~c i , 

re i.. Mieuysław Górkiewic7, 29.XII.J 970), 

w S7.c7.ecinie (Pańsrwowe learry Dramaryune, 

rc7.. Czesław Staszewski, 4.Il.1971) 

i w Poznaniu (learr Po lsk i, 

rei .. Stanisław Bre jdyga nc , 21.IV 1971). 
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