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„Szklana menażeria" Tennessee Williamsa 

„Więc naprzód odwracam czas. Cofam się do tego dziwnego 
okresu końca lat trzydziestych, kiedy ogromne masy ludzkie 
średniej klasy w Ameryce wpisywały się dobro~olnie do 
szkół dla ślepców. 

Oczy im nie dopisywały, lub oni nie dopisyw3.li oczom, 
więc po omacku gubili się w alfabecie rozpada jącej się gospo
darki społecznej. W Hiszpanii była rewolucja. U nas były 
tylko krzyki i zamęt. W Hiszpanii była wojna domowa. 
U nas rozruchy robotnicze, czasem wc:ile burzliwP w miastach 
zresztą spokojnych jak Chicago, Cleveland lub Saint Luis . . . 

Takie jest tło społeczne tej sztuki ... " 

(T. Williams „Szklana menażeria") 

Sztuka Williamsa nawiązując do lat trzydziestych naszego 
stulecia, odzwierciedla specyficzny charakter tego czasu. 
Zmieniony układ sił politycznych po I Wojnie Swiatowej, 
gwałtowny r'Jzwój wszystkich form industrializacji i zaostrza
jące się w związku z tym konflikty społeczne - oto ogólne 
wyznaczniki tego okresu. 

Dojście faszyzmu do władzy stawia Europę przed groźbą 
II wojny śwbtowej. 

W nieco odmienny sposób przebiegają te procesy w Ame
ryce. Tam po depresji gospodarczej z 1929 roku szybki i bujny 
wzrost uprzemysłowienia jeszcze bardziej zaostrza wynikające 
konflikty społeczne. 

Wyraz temu daje ówczesna dramaturgia amerykańska. 
W ówczesnych sztukach przeważa problematyka społeczna 
od zagadnień dyskryminacji rasowej - do strajków robotni-
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czych. Tematykę tę zapoczątkuje słynna sztuka Elmera Ric'a 
„1\,faszyna do pisania", podejmująca protest przeciwko nisz
czącym człowieka skutkom cywilizacji przemysłowej. Tematykę 
tę kontynuują pisarze: John Wexley, Clifforde Odets, znako
mity dramaturg Maxwel Anderson, Thorton Wilder i inni. 

Do tej atmosfery nawiązuje „Szklana menażeria" Tennessee 
Williamsa, autora znanej jeszcze u nas i. tłumaczonej sztuki 
„Tramwaj zwany pożądaniem". 

Zawrotne tempo rozwoju cywilizacji przemysłowej przy 
nierównomiernym układzie sił społecznych ogłusza i zatraca 
człowieka wprzągniętego w tryby pot~żnego organizmu mono
polistycznej gospodarki. Dokonuje się proces atomizacji spo
łeczeństwa, rozbijając go na pojedyncze komórki rodzin czy 
jednostek, pozornie zrośniętych z ciałem olbrzymiego orga
nizmu, w gruncie rzeczy wyobcowanych, zamkniętych w ma
łym światku własnych mieszkań, skazanych na sz.irą, mono
tonną egzystencję. 

„ W oficynach budynku mieszkają te masy małomieszczań
skie, niewolniczym trybem amerykańskiego społeczeństwa, 

lgnące do automatyzrau i 3kupiania się w środowiskach 

pozbawionych wszelkiego zróżniczkowania". 

(Williams - Szklana Menażeria) 

W związk•J z tym zrozumiałym staje się dochodzący coraz 
bardziej do głosu problem samotności człowieka, zagubionego 
w wielkim świecie, który kształtują procesy automatyzacji 
i mechanizacji życia. 

Stąd rodzi się rów11ież zagadnienie prot~stu w formie 
mniej lub bardziej złożonej ucieczki od tego beznadziejne.go, 
bezcelowego kręgu -=odziennej egzystencji. Historia rodziny 
Wingfield mimo swej dziwności nie jest odosobniona. Boha~ 
terowie sztuki, pozbawieni jakichwolwiek perspektyw, skazani 
na nudną, b2zcelową egzystencję, ilustr-ują jakiś ogólny proces: 
Cała sp;·awa sprowadza się w gruncie rzeczy do banalne] 
b.wtorii rodzinnej nie pozbawionej tradycji. 
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Matka, Amanda Wingfield usiłuje córkę Laurę, dziewczynę 
chorobliwie nieśmiałą, kalekę, wydać za mąż. Przewidzianym 
kandydatem ma być kolega brata Laury, Tom. Historia koflczy 
się fiaskiem. Domniemany kandydat na męża Dżym ma już 

narzeczoną. 

Projektowane przez Amandę małżeństwo to nie tylko chęć 
uchronienia córki od losu starej panny, to ~ednocześnie ocz?
kiwana gorąco szansa jakiejś zasadniczej zmiany w dotyC'h
czasowym, szarym trybie ży~ia. Po odejściu Dżyma, tego 
(w mniemaniu rodziny Wingfield) em!sariusza z jakiegoś 

właściwego nurtu życia - nic już nie może nastąpić. Laura 
powróci znowu do swego światka szklanej menażerii, Amanda 
po staremu ~dzie wspominać siedemr.astu dżentelmenów, 

ubiegających się niegdyś o jej względy . Jeden Tom w pełni 
odczuwa cały ciężar swej beznadziejnej codzienności. Pragnie 
śladem wspominanego stale ojca uciec za wszelką cenę . Po 
odejściu Dżyma odejdzie ze swym n•2urastenicznym buntem 
i chęcią przygód. Ucieczka Toma ma tu szczególną wymowę . 

Mamy dokładnie określony charakter tej ucieczki. Tom gotów 
jest wyrwać si ę z tego wszystkiego, nawet kosztem okrutnej 
~rzygody wojennej. Dojście do władzy faszyzmu otwierało 
perspektywę takich przygód. Młodzi ludzie skazani na ogłu
piającą pracę w skłcidach obuwia, czy gdzie indziej, nie wid~ieli 
w tym możliwości zasadniczych zmian . Tym młodym ludz10m 
nie wystarczało już kino „Gdzie ludzie :dą p3trzeć na ruch, 
zamiast samemu si rusza ć . Hollywood stwarza przygody dla 
całej Ameryki, a każdy Amerykanin widzi w .tym ciemny~ 
teatrze i podziwia te przygody. . . aż na komec przychodzi 
wojna. Wówczas nareszcie przygody stają się dostępne dla 
mas ludzkich. Stają się strawą dla każdego, nie tylko dla 
Clark Gabla. Wtedy ludzie z czarnego teatru wychodzą na 
9wiaf i mają własne przygody". 

Oczywiście młodzi Amerykanie odsunięci w jakimś sensie 

00 praktyki ideologii faszystowskiej, widzieli w tym tylko 
przygodę. Dopiero II wojna światowa miała nadać właściwy 
sens tym przygodom. Zresztą problem faszyzacji nie jest 

najistotniejszy. 

' 

„Szklana menażeria" to sztuka o ludzkiej samotności, bezna
dziejnej egzystencji, pozbawionej wszelkich perspektyw. Cho
robliwa nieśmiałość Laury jest symptomem klimatu, jaki 
panuJe w całej sztuce . Szklana menażeria, w kręgu której 
żyje Laura, <>ymbolizuje martwotę i nierealność świata rodziny 
Wingfield. lragizm tkwi w bezsilności bezsensowności 
wszystkich poczynań. Zarówno kino Toma, uczestniczenie 
Amandy w zebraniach Cór Amerykańskiej Rewolucji. -· czy 
szklana menażeria Laury - to wyraz tej samej pasywności, 
której nie było w stanie uratować nawet małżeństwo Laury. 

Ciekawie pomyślana jest konstrukcja teJ ~ztuki. J est to 
• jakby ciąg wspomnień Toma ilustrowany konkretnymi scenami 

sztuki, włączanymi przez Toma do jego komentarzy. Można 
oczywiście przy szczegółowej analizie zes;;awić i porównać 
sztukę Williamsa z Becketem czy Jonescu, płaszczyz11ą bowiem 
tych porównań była analogiczna problematyka tak aktualna 
w dzisiejszej dramaturgii. 

Sztuka mimo akcentów egzystencjalistycznych nosi piętno 
jakiejś maniery ekspr€SJonistycznej. 

Zbliża jednak do nas „Szklaną menażerię" problematyka. 
Nie jest to z pewnością obraz dzisiejszej Ameryki, od której 

dzieli sztukę Williamsa jakiś już dystans historyczny. Dystans 
ten jtdnak nie razi w zetkni~ciu z naszą dzisiejszą rzeczy
wistością, stąd ta dziwna sztuka jest n &m bliska i zrozumiała . 

a. b. 
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