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nKto się boi Wirginii Woolf? 11 to historia pewnego towarzyskiego spotkania, które staje 
się dla jego uczestników wielka, burz,cą ich dotychczasowy porządek psychodramą. 

George i Marta, nieprzeci~tnie inteligentne, a co czesto za tym idzie w parze, 
zdystansowane od kulturowo przyj~tych ról płci mafżenstwo, prowadzi na oczach urażonej, 
stereotypowej i pozornie bezkonfliktowej pary psychologiczną wojn~ o niesłychanej mocy 
rażenia. Prezentują oni przed swoimi gośćmi okrutny, utkany z fikcji i rzeczywistości 
spektakl· Nick i Żabcia znajdują się w potrzasku towarzyskim i konsekwentnie zostaj~ 
wciagni~ci w wir konfliktów i nikczemności. George i Marta, obsesyjnie uzależnieni od 

zabawy w upokarzanie siebie nawzajem, testuja sie do granic wytrzymafoŚci, zadając 
sobie co chwil~ wyrafinowane ciosy. 

Gra, którą toczą między sobą, wymyka się spod kontroli, prowadzi do szalenstwa, 
burzy cafy ich dotychczasow~, zbudowany na iluzji Świat. 

Ten dramat zawiera w sobie niezwyklą ilośc pięter interpretacyjnych. Geneza konfliktu 
mi~dzy Georgiem i Martą jest tak skomplikowana jak ludzka natura. Dotyczy problemów 

duchowych, społecznych, biologicznych i kulturowych. Relacje jakie wytwarzaj9 się 
między czwórką bohaterów są zaskakujące, a zarazem gf~boko wiarygodne. 

11 
11Kto się boi Wirginii Woolf?" to utwór o porazajacej sile. Doskonała konstrukcja 

dramaturgiczna, zaskakująca akcja, wnikliwe obnażenie czfowieczej natury 
i mistrzowskie operowanie emocjami sprawiaj,, że dramat ten klasyfikowany jest jako 

arcydzie~o sztuki teatralnej. Monika Martini-Madej 

Przekład: Krystyna Jurasz-D~mbska 
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Reżyseria, scenografia, kostiumy: 

Monika Martini-Madej 
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Licencja na wystawienie utworu zosta~a wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 



Edward Franklin Albee urodzif się w 1928 roku w Waszyngtonie. 
Debiutowar jednoaktówk9 "Opowiadanie o zoo". 

Jest autorem wielu znanych i nagradzanych sztuk m.in. "Amerykanski ideaf" C1961), 
"Chwiejna równowaga" <1966), "Pejzai morski" <1975), "Trzy wysokie kobiety" C1994>· 

Światow' sensacj' repertuarow~ stara się pierwsza pefnospektaklowa, 
z czasem także sfilmowana <nagrodzona pięcioma Oskarami produkcja z Elizabeth Taylor 

i Richardem Burtonem w rolach gfównych> sztuka Albee'ego: 
"Kto się boi Wirginii Woolfr" <-> 

Sfynny krytyk paryski Gabriel Marcel napisaf, że wydaje sie ona wyższa od wszystkiego, 
co do dziś dnia dafa nam awangarda. 

Sztukę można wystawiać i rozumieć na różne sposoby. ( ... ) Mimo częstych wulgaryzmów 
i drastyczności w utworze tym wyczówa sie podskórny nurt egzystencjalnego dramatu 
wiecznej samotności czfowieka, a zarazem jego potrzeby posiadania bliskiej osoby, 

potrzeby absolutnej, za któr~ warto zapfacić każd' cenę: 
udreczęnia, Śmieszności, pogardy. 

W niektórych teatrach grano te "sztuke malzenska" w obsadzie wylacznie meskiej, co pod
kreslalo z jednej strony uniwersalnosc utworu, z drugiej jego perwersje. 

Sprawe nader zlozona stanowi juz sam tytuł. W brzmieniu angielskim jest to trawestacja 
dzieciecej piosenki ze znanego filmu Walta Disneya "Trzy Swinki" - i nalezaloby go 

wlasciwie przetlumaczyc: " Kto by sie tam wilka balr" <Symbolicznym wilkiem sa według 
niektórych wypowiedzi autora iluzje i stereotypy społeczne - przyp. M.M.M> Komizm 

I absurdalnosc tytułu oryginalnego polega równiez na tym, ze przenosi skojarzenia ze 
znakomita pisarka pierwszej polowy wieku Wirginia Woolf, autorka drazacych I demagogicznych 

analiz psychologicznych"· <Na podstawie Przewodnika Teatralnego Stanisława Marczak-Oborskiego> 




