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Kto się boi Virginii Woolf? je t ztuką wybitną. To 
nic ulega już dziś żadnej wątpliwości. Po jej nowo
JOi ·kicj pren~icrzc Edward Albee stał się z dnia na 
dzień czołow) m dramaturgiem amcrykafu>kim i sławą 
światową. Sztuka obi gła później wicie krajów, a te
raz przywędrowała do Pol ki. J -t okrutna, krok za 
krokiem zdziera et:rkiety, przyklejone do ludzkich 
twarzy, demaskuje swych bohaterów bezlltośnie aż 

do dna. Brak jej wła ciwie akcji w tradycyjnym tego 
. Io a znaczeniu. A jednak pełna j t napięcia. Co 
chwila wybuchają w niej konflikty między ludźmi, 

których obserwujemy p. 7.ez trzy dlugie akty. Wszy t
ko tkwi tu w dialogu, który j t rzeczywi cie mi
strzow_ki. Od cz u Strindberga i Ibsena, wielkich 
R jan i O'Ncilla nikt nic umiał lak pisać dialogu, 
jak Albee. Je t soczysty i wz.ięty z życia, a zarazem 
głęboki, pełen podtekstów. Daje ogromne pole do 
popisu aktorom, a przy tym słucha się go tak, jakby 
i·totnic międq sceną i widownią i tniała czwarta 
' ciana. A przy tym zaprawiony jest gorzkim, rzjadli
wym humorem wspólcz -ncj literatury. Pusty, ba
nalny j~zyk, jakim rozmawiają ze sobą dwa małżeń
s twa w czasie całono ncj pijatyki ma w sobie coś ze 
zjadliwej ironii i szyderstwa dialogu Ionesro z Lekcji, 
cz.y Łysej śpiewaczki. Tylko, że jest konkretniejszy, 
mocniej osa zony w realiach kraju i czasu, w jakim 
ię sztuka rozgrywa. 

Kto się boi Virginii Woolf? je t bowiem dramatem 
głęboko realistycznym. W cz ie koszmarnej nocy 
szczerości opadają z ludzkich twarzy ma ki. To nie
prawda, że w tej pozłacanej klat , w owym kraju 
samochodów i lodów k , ciuchów i koktajlów ludzie 
są szcz.ęśliv. i. Za pozłacaną kurtyną kryje się bowiem 
unicc twieni człowieka , zduszenie jego osobowości, 

podporządkowanie w z chwładzy pieniądza, która 
kreśla jego byt, świadomość i drogę życia. czło-

wiek tego nie chce, buntuje się pn.eciw narzuconym 
mu en itutom, chce wyrwa~ się z tego diabelskiego 
kręgu. I nic moż . Tuk rodzą się kompleksy, schorze
nia p~ychicznc, prowadzące go na skraj obłędu . Kto 
obejrzy tę sz.tukę, ten zrozumie, dlaczego tyle w USA 
chorób p ychicznych, dlaczego takie fortuny robią tam 
psychoanalitycy. Cała sztuka jest wielką psychoana
lizą czterech osób w niej wy tępujących. Każda z nich 
jest inna, ale każda podlega tym samym prawom 



i każda usilujc równie bezskutecznie szamotać si~ 

z nimi, by w końcu poddać się ich naci ko i z rezy
gnacją. !bee roz,wija w tej sztuce swój morderczy 
atak przeciw amcrykań kiornu stylowi ży ia, rozpo
częty w Amerykańskim ideale i Opowiadaniu o Zoo. 
Pokia2ujc prawdTLiwe konfliklty i trag die ludzi żyją

cych w amerykańskim raju, kic-d opadnie z ich twa
rzy maska. W daje się mówić patrzcie, owe rpi knc 
reportaże z L if 'ów i Look'ów, obrcw.ki z amcrykań
skiich filmów i wj cia uśmiechniętych twarzy z re
klam pasty do z bów, o t lko malowany falsz, obrazki. 
Prawda jest zupełnie inna: tragiczna, okrutna, bez 
perspektyw, bez wyjścia. Oi ludzie, pozbawieni idea
łów życiowych, złamani, zgn:eceni p!"'lez potworną 

machinę do robienia pieniędzy, •nie v idzą w życiu 

żadnego celu, nie widzą WY'jścia, są głęboko i nie
odwołalrue nieszczęśliwi, skazani na wegetację w bo
gatych mieszkaniach i luks owych na et warunkach. 

Fragment recenzji Romana Szydłowskiego 

pt. : „Czarowna noc po amerykańsku" 
Trybuna L udu, 26. III. 1965 
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