
WIECZORY TEATRALNE 

K I R ED pięciu Jaty w cza. 
sie pobytu w Polsce 35-letni 
dramaturg amerykański, ED-

WARD ALBEE odwiedził w Warsza
wie redakcję miesięcznika „Dialog·•, w 
czasie zaaranżowanej tam rozmowy o 
problemach teatralnych wypowiedział 
opinię, którą w pewnym sensie uwa
żać można za klucz do jego własnej 
twórczości. „Mam wrażenie - stwier
dził Albee - że i w Europie i w 
Stanach Zjednoczonych tyl~ż samo lu
dzi chodzi do teatru po fo, by uciec 
od siebie, jak i po to, by wej §ć w 
siebie". Sondując podtekst tej wypo
wiedzi, można dojść do prawdopodol:r 
nego wniosku, że i twórczość drama· 
tyczna Albee'go jest odbiciem tyc:i 
dwu, tym razem jednak zintegrowa· 
nych, tendencji: ucieczki od siebie i 
penetracji własnego wnętrza. W pew
nym zakresie utwierdza ten wniosek 
znajomość biografii Albee'go. Już w 
jego dzieciństwie zaobserwować można 
wyraźne przejawy nieprzystosowania 
i chęć oderwania się bd rzeczywistoś
ci. W miarę upływu lat konflikt po
między nim a przybranymi rodzicami 
pogłębiał się 1 skończył w 20 ro
ku życia ostatecznym rozstaniem. 

To wszakże nie decyduje jeszcze o 
niczym. Intrygująca jest bardziej 
wewnętrzna konieczność ucieczki od 
rzeczywistości, która sześcioletniemu 
Edwardowi podsuwa myśl zostania pi
sarzem. Nieodgadle i mroczne są 

źródła wczesnorolodzieńczego pisar-
. stwa tego wychowanego w dobroby

cie, a nawet luksusie, dziecka. Pisar
stwa pełnego akcentów buntu, rozgo
ryczenia i \llienawiści. Na drogach ja
kich doświadczeń obrosło ono pogardą 
do ludzi i świata? Było ucieczką czy 
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W kręgu :Przegranyc 
atakiem? Może jednym i drugim jed
nocześnie. Psychoanalityk nazwałby je 
obsesyjnym. 
Już w swojej pierwszej pełnospek

taklowej sztuce „Kto się boi Virginii 
Woolf" poruszył Albee drażniący te
mat rozkładu rodziny, jej wewnętrzne
go rozdarcia, w którym wzaj11mna nie
nawiść jest jedynym liczącym się ele
mentem. 

Trawestacji tego tematu utrzymanej 
w złagodzonej, mniej drapieżnej to
nacji dokona! autor w „Chwiejnej 
równowadze" •) sztuce, którą Teatry 
Dramatyczne we Wrocławiu otworzy. 
ty sezon na scc"1ie kameralnej. 

O LSNIEWAJĄCE schludnością 
wnętrze. W lewej ścianie wmu
rowany obrotowy barek, fotel pa

na domu, na prawo podest, na któ
rym stoi kanapa, ulubiona przystań 
pani domv, na podłodze rozścielona 
puszysta skóra. Co mają sobie do po
wiedzenia mieszkańcy tego domu po 
czterdziestu latach małżeństwa? Pierw
sze wrażenie jest nieco niesamowite. 
Pani domu zastanawia się, co zrobi 
jej mąż, kiedy ona zwariuje. Zasta
nawia się nawet, jaka forma obłąkania 
jest lepsza: paranoja czy schizofrenia. 
Mąż słucha tych wynurzeń roztargnio
ny i obojętny, widać przywykły do 
nich. 

Ale ta pierwsza prezentacja nie od
siania pełnej osobowości bohaterów. 
Kandydatka na wariatkę okaże się 

tą, która za wszelką cenę zachować 

zechce chwiejną równowagę między 
kształtem a Istotą małżeństwa, między 

pozorem a prawdą. Dawno już w ro
dzinie zaznaczyły się pęknięcia. żona 
podejrzewa, że zaczęło się to wszystko 

od śmierci syna; my domyślamy się 
jeszcze innych poszlak. Jaka tajemni
ca wiąże Tobiasza z Klarą? Dlaczego, 
najinteligentniejsza z przeciętnych, 
Klara jest nałogową alkoholiczką? 
Czemu kolejne rozwody Julii nie ro
bią na jej rodzicach żadnego wraże
nia? Co wyjałowiło tak doszczętnie ży
cie tych czworga ludzi, co sprowadzllo 
ich byt do form owadziej wegetacji? 
Czy Istnieje jakaś możliwość wzbu. 
rzenia tego zatęchłego bajora? 

Wstrząs nadchodzi w formie nieocze
kiwanej i dziwacznej. „Spokój" ro
dziny naruszą przybysze, których z 
własnego domu wygnał irracjonalny 
lęk. Ta inwazja stanie się przyczyną 

zachwiania równowagi, katalizatorem 
krystalizacji postaw życiowych i ognio
wą próbą sprawdzenia wartości ludz
kich charakterów. Uwzględniając róż· 
nice środowiska, epoki i światopoglą· 
dów, można w „Chwiejnej równowa· 
dze" dosłuchać się ech beznadziei· 
ności, jaką przepojone jest „Na dnie" 
Gorkiego. 
Wartość artystyczną sztuka Albee'go 

zawdzięcza doskonałemu dialogowi, 
dowcipnym ripostem i świetnie na
szkicowanej galerii figur. 

Z AGRANO JĄ na scenie naszej 
więcej niż poprawnie. W akcie 
pierwszym doskonale „podkręco-

no" nastrój aż do punktu kulminacyj
nego; dobrze również, choć nie tak 
przekonywająco, zabrzmiała „niema" 
wymowa finału. 

Z niejednakową szczodrością skreślił 
autor sylwetki swoich bohaterów. Naj
lepiej udała mu się Klara - nałogowa 

alkoholiczka obdarzona dowcipem, bły
skotliwą inteligencją i nierozwikłanym 

splotem kompleksów. Postać tę nie
zwykle plastycznie powołała do ży
cia IGA MAYR, przydając jej wiele 
osobistego wdzięku. Dopełnieniem Kla
ry jest Tobiasz. Milczący, jakby od. 
dalony od otaczającej go rzeczywi
stości, zasklepiający w sobie złoża 
zdobytych rozczarowań, zrezygnowany 
I bierny, niezdolny nie tylko do zry
wu, ale do samodzielnej decyzji. Wcie
lił się w tę postać w sposób przekony
wający ZDZISLA W KARCZEWSKI. 

Matka rodziny, Agnieszka, jest po
stacią złożoną. Akcentuje to już jej 
pierwsza wypowiedź kolidująca z 
trzeźwym pozornie stanowiskiem zaj
mowanym w dalszym ciągu akcji. HA
LINA BUWO, predestynowana do 
ról komediowych, miała trudne zada
nie; możliwości komediowej interpre
tacji postać ta nie nastręczała. Odkry
cie maskowanej pustki wewnętrznej 

udało się aktorce jedynie połowicznie. 
Postać Julii doskonale określa w o
statnim akcie Klara, mówiąc o niej 
„dożywotnia„." Nie, tego słowa nie 
napiszę. Ciekawych zachęćam do wy
słuchania go na spektaklu. Stwierdzam 
jedynie, że tę „dożywotnią„." dobrze 
zagrała IRENA REMISZEWSKA. 
Galerię przegranych uzupełniali 

ZDZISLA W A i ARTUR MLODNICCY. 
Klimat środowiska zaś doskonale u
wypuklał stale stojący do dyspozyr.:ji 
bohaterów dramatu obrotowy barek. 

TADEUSZ BANAS 

•) Edward Albee: „Chwiejna równo. 
waga", Przekład Kazimierza Piotrow
skiego, reżyseria Marli Straszewskiej1 
scenografia Marcina Wenzla. Teatr 
Kameralny we Wrocławiu, paźdzlerniJt 
1968 r. 
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