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AMERYl{AŃSl{IE 
„ICH CZWORO" 

D ZIĘKI premierze „Chwiej
nej równowagi" wrocław
ska publiczność po raz 

pierwszy uzyskala mcżliwość bez
pośredniego kontaktu z twórczo
ścią jednego z najmodniejszych 
współczesnych amerykańskich 
dramaturgów Edwarda Al-
bee'go. Mam jednak wątpliwości, 
czy zaprezentowana na Scenie 
Kameralnej sztuka potwierdza na 
ogól pochlebne, a czasem wręcz 
entuzjastyczne opinie krytyki o 
autorze. 

Ze wnystkich jego utworów o
sobiście najbardziej lubię i cenię 
debiutancką jednoaktówkę - „O
powiadanie o ZOO", w której 
Albee zademonstrował zadziwia
jącą jak mt debiut dojrzałość 
warsztatową, gęstość dialogu i 
rzadki zmysł konstrukcji. Tej 
perfekcji i ZEtrazem czystości sty
lu me osiągnal dotąd w swych 
sztukach Pełnospektaklowych. 

Najgłośniejsza z nich - „Kto się 

boi Wirginii Woolt?" uzyskała 

rekordowy sukces kasowy, stała 

się scenicznym bestsellerem, za
fascynowała wiekszość krytyków. 
W moim jednak przynajmniej 
przekonaniu jest to utwór napi
sany wprawdzie z dużą zręczno

ścią i wyczuciem efektu, ale przy 
tym drażniąco pretensjonalny, z 
podejrzan11 powagą i patosem 
rozprawiający o ltlopotliwych dy
lematach sexu i tycia rodzinn~ 
go. „Maleńka Alicja" - następ

na sztuka pisarza - już nie po
wtórzyta 1ukcesu „ Wirginii 
Woolf". To z pewnością frapują
ce, wielowarstwowe 1tudium „czy-
stych modeli" postaw charaktery
stycznych dla współczesnego świa
t11 ·- okazało 1ię ma:skaradą.:i:byt 

wyra!inowaną 1 ekskluzywn11. 
Wszystkie niezawodnie pikantne 
i szokujące pomysły tym razem 

nie dały już efektu, Pozostały u
kryte w gąszczu trudnych do roz
szyf.rowama metaforycznych zna
czeń i podtekstów. 

„Chwiejna równowaga" stano
wi właściwie swoistą repetycję 

„Wirginii Woolf", op~ruje jej 
schematem fabularnym, powiela 
jej motywy. Jest jej skromniej
szą, złagodzoną, można by nawet 
powiedzieć - uszlachetnioną wer
sją. Tylko nie me w niej pasji, 
zwartości i brutalności - tych 
wszystkich cech, które były atu
tem „Wirginii Woolf". Ne tamtą 
sztukę można się denerwować, 

zżymać, reagować sceptycznie lub 
z niesmakiem, ale one nie nudzi
ła ani przez moment. „Chwiejna 
równowaga" jest przynajmniej 
przez dwa akty nieudaną, nie
znośnie rozrzedzoną opowieścią o 
smutnym losie wewnętrznie wy
palonych, skrachowanych ludzi. 

Utwór ten wyrasta oczywiście z 
konkretnej i ciętej obserwacji 
realiów współczesnej amerykań
skiej rzeczywistości obyczajowej 
i społecznej. Oto chDrakterystycz
na galeria· postaci sztuki - nie
uleczalna alkoholiczka, bierny i 
zrezygnowany ojciec rodziny, cór
ka - wiecznie sfrustrowana i z 
żelazną konsekwencją porzucają

ca mężów, wreszcie matka z de
sperackim 1pokojem czy uporem 
utrzymująca mit domu, ow11 
„chwiejną równowagę", dzięki 

której może funkcjonować ten 
cały świat kompleksów, kłamstw, 
iluzji i pozorów. Analiza jego 
psychologicznych mechanizmów 
wydaje ml się jednak naskórko
wa i uproszczona. Nie pogłębia

ją jej ·też zawarte w tekście o
gólnikowe aluzje do „chińskiej 

bomoy", mające usprawiedliwic 
psychozę osaczenia i lęku towa
rzyszącą nieodmiennie bohaterom 
dramatu. Jego zamysł trudno 
11resztą •kwitować negatywnie. 

„Chwiejna równowaga" to prze
cież rozpaczliwe wołanie o au
tentyczność więzi międzyludzkich, 
to niemaskowany wyraz buntu 
przeciwko zachodniej cywilizacji, 
przeciwko światu bez wartości, 
skazanemu na niemoc, jałowość i 
pustkę. 

go, zrezygnowanego safandułę. 

to z Pewnością zubożyło portrP. 
Tobiasza. Również Halina Buyn 
zbudowała postać prawdziw 
psychologicznie, lecz zbyt u 
proszczoną w rysunku. Pod ma 
ska, wypracowanej przez lat 
oschłości Agnieszki nie dość czu 
ło się dramatyzm i intensywnoś 

Jest w tej sztuce jeden rys odczuć. W pozostałych rolac 
ciekawy i :i:asługujący na uwagę, wystąpili Zdzisława i Artur Młod 
to, że autor zszedł z koturnów, niccy. Uderzająco jasne w kolo 
przestał celebrować dramaty rycie scenografia Marcina Wenz 
swych bohaterów, spojrzał na la była celnym, świadomie do
nich z pewnego dystansu, nie bez branym kontrepilnktem dla kll
grymasu kpiny, nie bez akcen- natu utworu. 
tów satyry, groteski i parodii. • 
Cóż jednak z tego, skoro „Chwiej
nej równowadze" brak gęstości 
obserwacji, atrakcyjności fabuły 

Teatr wyszedł więc w sumie 
obronną ręką z próby scenicznej, 
prezentacji tej nie najbardziej 
wdzięcznej i odkrywczej sztuki. 
Wprawdzie zamiast pozycji współ
czesnej dramaturgii awangardo
wej oglądaliśmy tylko amerykań
skie „Ich czworo" lat sześćdzie
siątych, ale była to tym samym 
pożyteczna konfrontacja naro
słych na temat twórczości Al
bee'go mit(iw z rzeczywistością. 

i siły wyrazu. Jest po prostu 
nudna, i to w sposób Pospolity, 
tradycyjny, bez żadnego dodat
kowego alibi. 

Do reżyserii trudno mieć w 
tym przedstawieniu pretensję. 

Maria Straszewska zmontowała 

spektakl czysty, sprawny, na tyle 
żywy, na ile pozwala! na to tekst. 
Trafnie przy tym położyła na
cisk na nurt komediowy, kon
sekwentnie, a nie natarczywie 
wykorzystując wszystkie tkwiące 

w nim możliwości. Dzięki temu 
przedstawienie nabrało pewnej 
soczystości i werwy. 

Spo~ród wykonawców najbar
dziej przekonywająco wypadły: 

Iga Mayr - świetna, bogata w 
odcienie, precyzyjna w każdym 

geście i reakcji, pełna wewnętn:
nej wibracji Klara oraz Irena 
Remiszewska, która zagrała Ju
lię ostro, wyraziście, bez udziw
nień. Zdzisław Karczewski kre
ował trudną rolę Tobiasza w 
sposób •wiadomle rodzajowy, 
ciepły, 1 umiarem i 1wobodą, ale 
chyba zbyt jednostronnie. Kar
czewski nie potrafił przekazać 
ewolucji postaci, zrezygnował 1 

wybuchu w trzecim akcie, do 
kańca utrzymał się w tej 1amej 
to ej!, do końca grał mlękkie-
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JERZY BAJDOR 

Edward AlbE'e: ,,Chwiejnlł rów-
nowaga". Frzeklad Kazimier z 
Piotrowsi.1. P. eżyseria Maria 
Straszewska. Scenogratia - Ą.iar
cln Wenzel. Premiera - p«żclzier
nik 1968 na Scenie Kameralnej. 


