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WOOLF? . 
Who's Afraid of Virginia Woolf? 





Sztuko ma się JOzgiywo/ w jednym pomieszueniu . . Oo pewnego stopnia b0em 
chyba pod w1oieniem sztuki Sortie' o Puydrzwioch1omkniętych, ole przypuszczam 
lei, ie b0o Io swego JOdzoju odpowiedz no inny kloust1ofobiczny d1omo1 -
Przyjd1ie no pewno O' Neilla. Przyjdzie no pewno mówi, ie po to, by p11eży(, t11e
bo mieć mo11enio albo przyna jmniej zludzenia. Kto się hoi Virginii Woolf? nalo
miast, by/ może jest o tym, ie mo11enio i zludzenio noleży miel, ole 11zebo też by/ 
śwJOdomym, ze IQ one folszywe i p11eżyć wiedzqc, że się żyje polród folszu . 
Edward Albee 

Kto się boi VJ/g1nii Woolf? opowiada o obda11onych ponadp11eciętnq inlel igencjq 
lu dziach, osiqgo jqcych pu nkt, w klóiym nie mogq już dłuże j zn i eść gie1, sztuczek 
i il uzji. Obolo1q więc co l ą lę niemoż l i wą do ulfZYmonio s l iu klu 1 ę. W jej miejS<e 
może pow110( coś nowego. Ale nie musi. WsryS<y jednak g1ojq Wydoje mi się, że 
giy, jakie uprovnala moja 1odzino, były znounie bmdziej konwencjonalne ... Moja 
sztuko jesr obrazem n iszczących sił wynikających z fałszów, jokie is1niejq 
w zwiqzkoc~ międzyludzkich, bqdź 1q efektem 1omooszukiwonio się . 
Edward Albee 

Jeśl i dziecko z Vi!ginii Woolf jest jedynie liickiem, Io jest nim 1ównież dziko kou
ka, wiśn i ov,y sad, len IJOmwoj o dziwnej nazwie, o także nasz s1oiy, wymykający ~ę 
PfZYIOOel - Godol. Ale llfuko Albee, ego nie jesl o dziecku (tok jok Godot nie jesl 
o Godocie, lecz o czekaniu no niego) lecz o ludziach, którzy stwalZ'1li je na 
podobieństwo kuli dlo ich własnego kalectwo i niew'fllmuolności, a 1e1az muszą je 
odiZuci by zna leić somodzielnq d1ogę, o ile loka dmgo bez niego islnieje. 
Alan Schneider 

Kto się boi Virginii Wo/f?po1ożo i okazuje się za ćmiewającym WSZ'fl lko inne o~ąg
n1ęc i em, poniewoz jej si lo bie1ze się z p 11eżytego bólu, o dziko ene1gio z prawdzi
wej mzpocry. 
Walter Kerr 

Sziuko jest niewypowiedzianie komiuno o zomzem niewypowiedzianie smutno. 
f ... J Ameiykonie sq najlepsi, gdy g1oją samych siebie. A lu włąśnie g 1oją siebie 
w Ameiyce o.d . 1962, w Ameiyce JOzmów PIZY kieliszku, nocnych spowiedzi 
sprowokowanych alkoholem, lęków p1zed somolnościq . loko Ameiykę i takich ludzi 
ze smutkiem zaprawionym i 1o n ią molu je Albee. lud~, klófZY mojq ~siko Io, co 
w myśl w pewnień agenlów 1eklomowych powinno im dać szuęście, a któfZY nie 
wiedzą, co pouq( z innymi, o p1zede WIZ'fllkim z sobą. 
Hans Sohl 

U Albee, ego, colkiem jok u Shakespeme'a (choćby w Poskromieniu zlośnicn sympa
tio publiczności co chwilę jest po s11anie innego z p101ogonislów. To oczywiście za leży 
16wnież od osobowości oklorów. Ale l eż, jok chce f1omm (w zgodzie z jego po1l11e
goniem milości) czy jak u O'Neillo (w Zmierzchu długiego dnia) ź1ódlem nasrych 
wzru szeń IQ glębokie cie1pienio obo jga boha1e16w, wyni kojQce z ... miloŚl:i . Tok, ro k, 
oni dla pa rtne10 skladojq ofio1ę ze swoich cie1pień. Bo kochojq si ę ponad wszelką 
mia1ę. I tylko dla lego mogQ ro WIZ'fllko wyl1rymo( 
Mike Nichols 

Nowa szluko Albee' ego je11 kMową rozgiywkQ, w kJ61ej b1oniq IQ słQW{) : zlośliwe, 
okrulne, upokarzające, ś mieszne, uniceslwaijQce. W dlugiej i mzdziemjQcej hi1lo1ii 
walk rod~nnych na S<enie, nie b0o dorqd niczego, ca by w swej niepohamowanej 
dzikości d1ównywoło lej szluce. Tu nie widać ludzkiego se1co, ole widz wychodzi 
p11eświodczony, że widziol ludzkie wnęl1znośc:i . 
Howard Toubmon 

Kro się boi Virginii Wo/{? je11 jedną z nojba1dziej optymistyunych sztuk. U p odłoża 
tych wyniszuojQcych gie1ek l eży p11ecież ożywczo milośl, j ednocząco grocry. 
Matthew C.Raudane 

Każda z moich llfuk jest okiem optynuzmu, ponieważ zakladam, że możliwe j~I 
po1ozu111ienie się z innymi ludźmi . Ci. którzy uważa ją Kro się bai Virgimi' Woo/f?zo 
h i stor ię o miłości, IQ bl iżej prawtly, n iż ci, klórzy bio1q IQ za tragedię. W tym 
ma łżeństwie istnieje p1zynojmniej jaki~ po1ozu 111ienie. 
Edward Albee 

Kto się bai Virginii Woo/f?ro p11ede ~111 sztuko a milości, jej dmemności i nie
nasyrnn iu ~ienowiść jest w niej tylko odwióconą po11ociq milośc:i, 1esentymenlem 
jaki rodzą wielkie uczucia - nieodwzajemnione, wzgardzone uy niezoUl'lllżone. Siła 
AlbEii' ego zosodio się na mchu, okej i, si le języka, na uslowicrnej poloiyrocji mięclzy 
b1eguno111i fulszu i pmwdy, zludzenio i fll!Cl'fNislości. 
Bronisław Mamoń 

Być może u!Y.~r Albee'ego wzbudza zoinlciesowonic podobne do tych, jakie 
lowo1zyszyia przed stuleciami publicznym egzekucjom lub wtJ lkom gladiatorów. 
Bohalemwie llfuki nie są co prnwdo podobni oni do glodialorów, ani do twior
lowonych lo11zyków, ole obdziernjQ się ze skóiy, godności i czlowieaeństwa bm
dzo dokladnie. 
Józef Smowiński 

To okiutna llfuka, ukazująca obnożojqcych się p11ed sohQ, ponad grnnice roZSQd
ku i szcze1ości ludzi. Ale przy tym Io llfuko glębako wz1uszojqca; mówi o 11euy
wislej wartości uuuć. 

Carson Me Cullm 

Tytvl Io i1oniuno ~oweslocjo iefienu omeiykońskiej piosenki Trzy mole śwrnkiTedo 
Sem~ z muzykq Frnnko Chu1chillo, znanej choćby z fi lmu Były sobie świnki l1zy 
Wolto Disney'a. lfZY umue świn ki śpiewoly lam o wielkim zlym wilku ze sianu 
Vi1ginio (klóiy pojawiał się już wcześniej w liunych bajkach) : „Who'1 olmid o big 
bod wo lf" (co no polski z ręunie przeriumacz0 Morion Hemar ,,Klo by tom się wiłko 
bar). Ten lylul budzi też skojarzenia z dziec ięcą grq Boicie 'ilę czarnego luda? 
A Virginio Woo lf? Słynna angielsko powielciopiso1ko (Oo latarni morskiei Fale, 
Orlando) i eseistko. DwudzieslOYi;eano emoncyponlłco i leministka. Depres~na 
eksperymentatorko, minimolizujarn znaczenie oktji zewnętrznej na 11ea slrumienio 
świadomości, twórczo rozwijająca 1elo1mo101skie zdobyae Prouslo i Joyce'a dla 
tworzenia psychologicznego port:elu nowej kobiety, autorko foscynujqcych mono
logów ~lrm~h, klórych boho1e1owie i świat zewnętrzny IQ pretekstem do 
układania symbolicznej mozaiki. Jej nazwisko b11mi po angielsku identyunie jak 
wilk. To gm słów symbaliunie lquy świa t dzieci i dorosłych, świol llfuki i zabawy, 
świot mdości i slmchu, życio i imie1ci. 

Zowmlo w [Kto się hoi Virginii Woolf1 pmwokocjo bazuje nie no p1zemżajqcych, 
nieobyczojnych porlioch dialogu, ole po prostu no tym, że alowiek po Io, by ohej1ze/ 
lmgedię, komedię lub fo1 sę ludzkiej egzystencji, sklonny i zdalny jesl w teatrz 
p1zyglqdać się sobie w duchu oi do przesady, aż po k l oakę. I 10 jest pro11,\lziwo 
p1owokocjo leo lru: człowiek Wllly się no Io, by len slek n iedorzecznośc i , kl61y zwie 
swoim życiem, sial się dzięki lealrowi świ a domy i gł ośny . 
Heinz Beckhmonn 

Wiwisekcjo dokonu1e się lu stopniowo, wms~xa po wo1slwie. Aż do obłędu. T~ko 
Dostojewski sięgal do takich ciemnych i obskurnych zakamarków dusry. 
August Grodzicki 

Mimo, że George i l.lorlha stmojq się znaleźć nowe fundamenty dla swojego związku, 
nie mogq się uwolnić od silnego uzależnienia od siebie i swoich poli1eb. Rychlo stoją 
wobec pustki . Kiedy dob1emonie1y i elementarne za~dy zosloly odiZucone, po b11wie 
pozostaje jedynie jalowo ziemia. Nie pojawi ~ę na niej żaden życ iod ajny st1umień . 
Rozpouliwa nulo nadziei, dźwięczqca zmzu w ich wzajemnych pretensjach, przcJO
dzo się iolob n ą pi~1\. 
Thomas E.Porter 



Edward Franklin Albee niemal oolychm~sl po przv1Ś!m no śv.101 - 12 mOlco 1928 - rosioł pof1\J
cooy p11ez 1WQ booiog1G11Q malkę . W dwu lygodnie późni~ 1oodop1~Ncl go bogaly p11edsięłii01co 
lrokolny, spa ·ny 1 logod11y Reed Albee, i iego mlod2a a poood d'Mldzie!W lot iooo, fmnras. 
Prz'ibmno mail<D, ca me poros!ulo bez wpJy.u no życie iet męża 1 Kh Jlf1Ybmneoo 1yno, o i no ™11-
aoi/. ię> d1ugiego, było kobielq włodaq, apociył<!yanj i domioojqcq_ Bardzo wysoko, a nmnei, 
posqgowej urodne, było en!U~ korrej ~idy Jej codziennym slmjem był jeidziedi uniform 
1 IOaek, norzędnem lłl""""""lllO władzy, nie lyfko nod końrri, llpicrultl. Dożyło dziewię/dDe!lę<iu 
killu ~t. 
Rolk-Roy<e, ~cliły, wokacje no flo r/dlie i sluibo w liberii, le WlzySlkie zoomiooo ome!'(końsloego 
~<!wa i dos!ollu, nie dowoly szaęicio oni 11a-„11odośd młodemu Edwordowi. Czuł się somalroy, 
wyobcowany i inroy_ A\niko prngnęlo wydiowol go no pmwdzr.'llgO ~lnego rnęiayznę. A on, gdy mial 
Sleśi lal, posloOO\\~ zoslal ~1mzem. Padilanroł masę ksiQżek i som pisoł. Jako ll!Mlsloiolek mia! 
ju ż w swoim dorablu pokainq 1lośi wiel\l'(, kil ko op<JWiidań i sztuk omz 538-slroroKov.i pov.;~ . 
W 1946 1oku 1eden ze 11kol11 ych magozyroów li leroc~ch opublikOYllll jego jednoaktówkę 5chi"11. 
Koleine 11koły, do których posyłało go molko, by 11rolizo"'1i S'Mlle zapędy, 1ozstowo-ly się z nim 
roojpóiroiej po lrzech semellroch_ On bo.-em rob1l Wll'(slko oby nie przedluial swojego w mch poby
IU "'1!JOM, roie uaył llę, był lunqb<roy 1 01ogoncki. No jchęmiej bmrol się z ortyllyanq cygor<ńq 
i nirokcoplOY11Jnymi odmieńcami. Ale bodaj oojpowoiniejlzym hódłem meuslonroydi konRik!ów 
z pl1'(bronq malkq był l'IJO nietJ iuyYllJny homoseksualizm. To oslaleanie kłiloło się z jej wymarzoroym 
modelem so nim. Gdy miol d'Mldzieścio lol rob<ol WlzySlkie swoje ksiQzlu, .lłlOkowoł swoie życie 
do jldnej I01by i poszedł sobie"_ Wyniósł się z rodzinroego domu roo ICWlle. lomieszkoł z pnyjocielem 
w polEJ llO'MljoMej dzielnicy ortyslów G.-eeflWidl Village. Paaq!kowa euforio llVbko jedook 

orner;koń!kiego loolru. ~ po 1oz pierll!lf 13 poltfziemikn 1962 no nieskorym do ryzyko 
Brmdwcy'u OllQll!lęło fonlOSlyalrf solu:!!!. WZ01cowo Wj!ezy5elll'MllM! p1Ze1 Alooo Schneidero p11ed
ll!lVrienie, 1 udlio lem Ufy Hoy•m i Alhu10 Hilki Diaz Ile ndy D1lloo 1 Geocge'o Ginordo, piZez kilko1e1 
~ów roie schoclnło z ońsro . lolo szelidziesrqle la 1riu mlolny pocMd przez 1<eroy mlego !wiolo 
o lube ~oiny, osmrowt Im Mike'o NK!dsa 1 Efirobeth Toylar i Richardem Bu~onem omz Sondy 
llemis i Georgef!r Segolem, łorog 1ofOY11Jny1111 paez Haskrllo Wexlero. Hie ~~o zresńq chylwi Jednego 
mku, w ;oi aterdzies1ole111Ch dz~~ch IU!lliaroych, w k!ór/fll me powsrołołJi ~ lu! rwe prredslawie 
roie. l'lllsko proprerrteto molo miej11e w !Jl!ońskim lrolrze l'i'1lirzeie, \4 lutego 1965 1oku w l!zySerii 
Jerzego Gol1/Qiego i !CeOO!Jrufo Franciszlui S!or~ego. Jesme w tym samym roku Virginio 
w zogoloio „ kilku 1111rych nmodi; llO~ 1ozy!01 zysl;oły przedslowienio w wo112awskim 
leolrze Vl1Pó laim~n wież_ Jerzego Kreamo10 1 ~akowskim S1o~m - Zygmunlo Hubnero. 

GEOIM ~Jo 1obi111y, llolko o kiody już p11ejdiiesi pm1 skór ę, prze; wszy!lkie lrzy wa 111wy 

skóry, pottm pll/!2 mięV11e, ~edy dllupllQ wycięle ~ll'f le, które jeszae pM)Slo~ do wyciroomo, 
oaywMe i dojdr.esz do lwi<1, 10 wiesz, co wtedy1 
ŻABCIA Hill! 
GEORGE Kiely dojdziesz do lwici, 10 wmle nie jell kooiec. Jesl jeszae cal wewoqlrz kośti 1.1pik. 
i do 1ę>lntbo doili 

Mam wroieoie, ie i w Europie, i w Sianach Zjednoaonych tyłeż somo ludzi chodzi do leolru 
po Io, by uciec od siebie, jak i po Io by wejil w siebie_ 
Edward Albee 

ustq pilo miejsca pooorej rzeaywrstości . Nie oo dJugo wyslorczyły ropisone mu w 1estame00e przez 
bobkę ~en~dze, o ponieważ nie udowolo mu się opublikowol żadnego ze 1W01ch 1ekslów p11ez blisko 
dziesięć lal procOY11Jł ~ko goniec, lj)lzedowm płyt, księgarz, bo1mon, urzędnik pońllwoWy . Sporo 
wówaus p~ i niewiele ~soł. 
Przed popadnięciem w kamplelnq opo11ę 1 depresję urolawolo go (ro rndq Thoinlono Wildem} próbo 
napisonio Gegoś o sobie, o beznadziejnie sornolnym mlodym człowieku, somolnym w wiel~m 
mieście. Opowradonie o Zoo (The !oo Srol)) po bedi1\sk ie1 prapremierze w 1959 i nowo1or;kie1 pre
mierze w 1960 spolkoło 'ę z enluzjoslyaroym payję<iem _ W1ęklloSi opubliko'Mlnych w loloch 
11~dzie1iq1ydi sztuk: Amery/cońsh ideo! (The Amenmn Drrom), Wll)11ko w ogrodzie ( Evertfhing in 
the Garden), Maleń/w Alicjo (Tiny Ali~ o przede wszy1ikJm Kto ~ę boi Virginii Woolf? uaynrlo zeń 
pie1W2oploroo"'l polloi amerykańskiej dmmo1U1gii . Sloroowil ~raz ze ~ol\l'(nl od 'ebie Tennessee 
Williomsem i Artflurem Millerem wielką kójcę nojchętm~ grywonydl, oojaęściei nog1odroroydi i . 
nojostrz~ kryiykoworoych d1omolop isorzy IWl!1J1l kmju _ Smególnie osll~ kry1yłu dolwi<ldaoł w lolmh 
I 975-B3, kiedy Io opublikawol Seoscope, The lady from Dubuque, The Mon Whv Hod Three Alms. 
Jego lriumfalroy powrÓI roo oojbmdziej p1e11iiowe l«lll'f lv.>Jla odbył się w 1994 1oku zo lfllO"l 
oopisoroych kzy lola waeiniej f!ledr "f'llkich kobiet(ich polsko propremiern w Teolrze Powechroym 
w 1996 roku)_ 
Kro się boi Virginii Woolf'. klol'(aoo juz dzil pozycjo amerykańskiej d1omolu1gii, uznono zostolo zo 
kol~ne eg101cyzniowonie przez Albee' ego jego lęków; lęków przed kobie«r>cil ogr"'l'\WlQ i kostru
[qcq l'(ITlbolizDYlllnq przez Martę 0101 bezwolnq i niebezpiearoie blu11Gowa1Q, uposlaoowonq przez 
Zobdę. Mimo, iż dopoll'f""OO ~ę powiroowoctw ze S!nndbergiem, l ~roem, Beigmoroem, Sortrem, 
O'N~llem 1 przynajmniej luzinem innych, Io uznana jq zo d11elo wyb11ne 1 przelomowe w histo1ii 
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