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SZKLANE ZWIERZĄIKA 

TENNESSEE WILL llAMSA 
Stany Zj,ednoczone są krajem, w którym istnieje mnóstwo 

pięknych i doskonale wyposażonych gmachów i sal teatral
nych, a równocześnie Stany Zjednoczone są krajem, w któ
rym ... nie ma teatru. Przynajmniej nie ma go w tym sensie, 
w jakim my, Europejczycy, teatr pojmujemy: w sensie ist
nienia stałych , zorganizowanych zespołów aktorskich, dzia
łających pod stałym kierownictwem, w oparciu o pewne 
tradycje historyczne i artystyczne, w oparciu o - próby 
przynajmniej - wypracowania własnego, narodowego stylu. 
W ciągu niemal dwustu lat swej niepodległości Stany Zjedno
czone takiego teatru stworzyć nie potrafiły, a wszystkie do
tychczasowe próby utworzenia go, kończyły się niepowo
dzeniem. Żywot tzw. „teatrów repertuarowych" bywał nie
długi i obym się mylił, wróżąc bynajmniej nie świetlaną 

przyszłość także niedawno otwartemu w Nowym Jorku 
teatrowi w tzw. „Lincoln Center", którym kieruje Elia Kazan, 
a który w styczniu 1964 zainaugurował swą działalność wy
stawieniem osławionej sztuki Arthura Millera Ajter the Fall 
(Po upadku). 

Przyczyny tego stanu rzeczy leżą oczywiście w absolutnym 
skomercjalizowaniu całego życia Stanów, a więc także ich 
życia artystycznego. Przyczyny leżą poza tym w idealnej 
obojętności ogromnej większości amerykańskiego społeczeń-
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stwa dla spraw kultury i sztuki, a warto zaznaczyć, że i ta 
część amerykańskiej burżuazji, która zainteresowanie tymi 
sprawami objawia, czyni to w znacznej mierze ze względów 
snobistycznych. I wierzcie mi: jeśli grany obecnie w Lunt
Fontanne Theatre na nowojorskim Broadwayu Hamlet w słyn
nej inscenizacji Giełguda cieszy się olbrzymim powodzeniem 
to nie należy uważać tego bynajmniej za triumf nieboszczyka 
Szekspira na ziemi Waszyngtona i Lincolna . Dzieje się tak 
po prostu dlatego, że rolę duńskiego księcia gra w tym 
spektaklu Richard Burton, aktualny mąż Elizabeth Taylor. 
A ponieważ „boska Liz" bywa niemal co wieczór na widowni, 
więc tłumy nowojorczyków ciągną także co wieczór na 
Hamleta z nadzieją zobaczenia z bliska słynnej gwiazdy. 

To, co piszę, może komuś wydać się brutalne, a]e tak jest 
w rzeczywistości. Amerykańska burżuazja (to wyświechtane 
określenie jest tu jednak jaknajbardziej na miejscu), otóż 

amerykańska burżuazja swojego narodowego teatru nie stwo
rzyła, ponieważ amerykańskiej burżuazji, zadyszanej w po
goni za dolarem, teatr - poza najbardziej prymitywnym 
teatrem rozrywkowym - jest po prostu niepotrzebny. Dzia
łają tu wreszcie także - niesłusznie przez nieświadomych 

ich istotnej wagi Europejczyków lekceważone - pozostałości 

tradycji purytańskich . 

Istotną i przemożną potrzebę teatru odczuwa natomiast 
lud amerykański. I tym tłumaczy się powstawanie dziesiątków 
i setek grup amatorskich, działających na własną rękę, nie
dostrzeganych przez potentatów „show business'u" wielkich 
ośrodków, takich jak Nowy .Jork, Boston, Chicago, czy San 
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Fra ncisco, a stojących nieraz na bardzo wysokim poziomie. 
T vm tłumaczy się także coraz potężniej rozwijający się 

a~rntorski ru~h teatralny w uniwersytetach. I stamtąd 
właśnie - z uniwersyteckich „kółek" amatorskich wyszli 
liczni późniejsi znakomici aktorzy, a także wszyscy niemal 
wielcy twórcy współczesnej amerykańskiej dramaturgii: od 
la ureata Nobla Eugene O'Neilla, do Tennessee Williamsa 
i uważanego już za jego następcę, autora popularnej także 

u nas sztuki Kto się boi Virginii Woolf?, Edwarda Albee. 

.Test to zresztą - w swych naprawdę oryginalnych osiąg
nięciach - dramaturgia bardzo świeżego chowu. To prawda, 
co pisze jeden z jej przedstawicieli, Elmer Rice, że „dramat 
amerykański niemal nie istniał przed końcem dziewiętnastego 
stulecia, a pozostawał daleko w tyle na początku pierwszej 
wojny światowej", aż wreszcie ,„ .. osiągnął pełnoletność w se
zonie 1919/20 przez wystawienie w jednym z teatrów na 
Broadwayu sztuki Za horyzontem (Beyond the Horizon) 
Eugene O'Neilla". To prawda też, że plejada dramatopi
sa rzy, którzy po O'Neillu pokusili się o zdobycie co ambit
ni jszych amerykańskich scen i zainteresowanie swoją twór
czością nielicznej choćby, lecz myślącej publiczności , 

m a swemu poprzednikowi wiele do zawdzięczenia. 

.Jednym z t ej p]ejady - i to jednym z największych -
jest Thomas Lanier Williams, którego przodkowie pochodzili 
ze stanu Tennessee, dlatego nazwę tego stanu uczynił później 
dramaturg swym przybranym imieniem. On sam urodził się 

w Columbus w stanie Mississippi w roku 1914. We wczesnej 
młodości, jak większość jego rodaków-kolegów po piórze, 
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cierpiał biedę i imał się najrozmaitszych zajęć, żeby przetrwać 
i żeby - co więcej - móc sobie pozwolić choćby na fragmen
taryczne studia. Wcześnie wszedł w środowisko nowoorle
ańskiej cyganerii. Z tych czasów pochodzi informacja o tym, 
jak to młody poeta pracował przez pewien czas jako portier
„ wykidajło" w pewnej knajpie w starej dzielnicy miasta, 
słynnnym „Vieux Carre" i żeby wyglądać groźniej, prze
słonił sobie jedno oko czarną przepaską, a żeby było dziwniej, 
namalował na tej1 przepasce białą farbą właśnie„. oko, szeroko 
otwarte, wytrzeszczone. Z czasów późniejszych pochodzi m. in. 
informacja o tym, jak znany już autor zniknął na parę dni 
z grona przyjaciół (owo „znikanie" stało się później jego 
okresowym zwyczajem), a kiedy zaniepokojeni towarzysze 
odszukali go wreszcie w jakimś ustronnym barze nad szklanką 
whisky, Williams zwrócił się do nich z wyrzutem: „Czemu nie 
pozwolicie mi spokojnie umrzeć?" 

Obie te informacje mogą być - wydaje mi się - dość 
pomocne dla scharakteryzowania osobowości Williamsa, chęt
nie udziwniającego sobie codzienną rzeczywistość, m. in. dla
tego, że tylko z największym trudem potrafi się do niej -
i to nie zawsze - przystosować. Z całej jego bogatej i na 
pewno bardzo oryginalnej, choć nierównej pod względem 

artystycznym twórczości przebija owa trudność przystosowania 
się właściwa samemu poecie, typowemu „misfit" i dlatego 
obierającemu za bohaterów swych sztuk podobnych sobie 
„misfits" („nieprzystosowanych"). Twórczość tę przenikają 

zresztą także inne obsesje, ale o nich za chwilę. Wróćmy na 
razie do początków kariery pisarza. 
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Wiersze i krótkie opowiadania, od których zaczął swoją 

przygodę z literaturą, nie przyniosły mu żadnego powodzenia. 
Dopiero cztery jednoaktówki pod wspólnym tytułem American 
Blues przyniosły mu w r. 1939 nagrodę „Group Theatre". 
W rok później za sztukę Battle of Angels (Walka aniołów) 

otrzymał stypendium Rockefellera, które wreszcie umożliwiło 
mu przyzwoite studia i zapewniło mu jakie takiE• warunki 
finansowe. W znacznie lepszej już zatem sytuacji życiowej 

pisze Williams pierwszą ze swych wielkich sztuk Szklaną 

menażerię (The Glass Menagerie), której prapremiera w nowo
jorskim „Playhouse" stała się sensacją nietylko amerykańską, 
lecz światową. W samym Nowym Jorku sztuka ta miała 

wówczas 536 przedstawień. A wkrótce po prapremierze 
sięgnęły po nią sceny pozaamerykańskie. Narodził się nowy, 
wybitny twórca współczesnego amerykańskiego dramatu. 
W ciągu następnych lat Tennessee Williams, zwany następcą 
O'N eilla, będzie jedynym na scenach amerykańskich po
ważnym współzawodnikiem Arthura Millera. Twórczość tych 
dwóch dramatopisarzy będzie się zresztą w pewien sposób 
nawzajem uzupełniać. 

Nie mam zamiaru streszczać tutaj Szklanej mena że ii, 
którą czytelnicy tych słów mają właśnie sposobność oglądać 
w reżyserii Lidii Zamkow. Chciałbym tylko zwrócić uwagę 

na jej wątki autobiograficzne i na pewne ogólne rysy za
wartej w niej pesymistycznej filozofii WiUiamsa, które to 
rysy w rozmaitych wariantach odnaleźć można także w póź

niejszej jego twórczości. .Już samo miejsce akcji - St. Louis -
jest autobiograficzną reminiscencją, gdyż właśnie w St. Louis 
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mieszkał pisarz wraz z rodziną w czasach, kiedy jego ojcu 
komiwojażerowi fabryki obuwia - wiodło się najgorzej, 
a jemu samemu nie śniło s~ę nawet o późniejszych sukcesach 
literackich. Zbiór szklanych zwierzątek Laury Wingfield miał 
swój autentyczny odpowiednik - o identycznej „funkcji" -
w zbiorze siostry pisarza, a jego własnym porte-parole jest 
oczywi~cie Tom Wingfield . W osobie Jima O'Connor ucie
leśnia Williams to wszystko właśnie, z czym w swym rodzin
nym kraju nie może - i nie chce - nawiązać duchowego 
kontaktu, to wszystko, co czyni go „nieprzystosowanym". 
Zapewne: mając do wyboru ucieczkę w nierealną krainę 

szklanych zwierzątek, a rzucenie się - bo wszystko lepsze 
od codziennej jałowości i brutalności życia - w „wielką 

przygodę", za jaką większość Amerykanów uważa wojnę, 

sam Williams - wraz ze swą Laurą Wingfield - uciekłby 

do „szklanej menażerii". Gdyby jego „szklaną menażerią" nie 
stało się pisanie. Inaczej - pozostałoby mu tylko rzeczywiście 
„spokojnie umrzeć". 

Są to pewne uproszczenia, naturalnie, niemniej pozostaje 

faktem jeśli nie bezpośrednie, to przynajmniej pośrednie, ale 
wyraźne oskarżenie nie tylko obyczajowóści, lecz także tzw. 
ideologii „amerykanizmu", przewijające się - od Szklanej 
menażerii począwszy - przez całą twórczość pisarza. Faktem 
jest też, że już od czasu O'Neilla wszyscy ci autorzy, two
rzący pod wpływem najpierw ekspresjonizmu, a później teorii 
Freuda i1 Junga, z upodobaniem - w krytyce obyGzajów ~ 
śledzili zagadnienia i 'Konflikty seksualne, stawiające ich boha
terów w sytuacjach dramatycznych. Sprawy te u Williamsa 
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nabierają wymiarów obsesji. Widocznej już w Szklanej mena
żerii, a natrętnie i z wzmożoną siłą powracającej w Tramwaju, 
zwanym pożądaniem, Tatuowanej róży, Kotce na gorącym 

blaszanym dachu, Słodkim ptaku młodości i innych - wszyst
kich niemal - sztukach późniejszych. 

Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że ta obsesja jest 
w owych późniejszych sztukach czymś w rodzaju namiastki 
szklanych zwierzątek, wśród których chroni się przed brudem 
i złem świata - sama krucha, jak one ~ Laura Wingfield. 
Innymi słowy, że Williams, podejmując określoną tematykę 

psychologiczno-obyczajową, badając wnętrze swoich postaci 
(przeważają wśród nich ludzie prości, naiwni, czasem w ten 
lub inny sposób upośledzeni, a zawsze godni współczucia), 

stwarza sobie wciąż na nowo własną „szklaną menażerię", 

do której ucieka, nie chcąc, czy nie czując się na siłach uderzać 
wprost w przyczyny, powodujące ów brud i zło otaczającego 

go świata, a zwłaszcza znanego mu najlepiej świata Stanów 
południowych i kształtujące tak właśnie a nie inaczej psy
chikę jego bohaterek i bohaterów. 

„ 

Szklana menażeria w obecnej realizacji Lidii Zamkow jest 
drugim z rzędu wprowadzeniem na afisz tej sztuki w naszvm 
kraju. Polska prapremiera Szklanej menażerii odbyła „się 
w sezonie 1946/47 w Kameralnym Teatrze Domu żołnierza 

w Łodzi, w reżyserii Erwina Axera i upamiętniła się przede 
wszystkim znakomitymi kreacjami Zofii Mrozowskiej w roli 
Laury i Janusza Jaronia w roli Toma Wingfielda. Axer 
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pokazywał wówczas ten spektakl goscmnie w kilku miastach 
Polski, mieliśmy sposobność oglądać go także w Krakowie 
na scenie Teatru Starego. Interesujące było przyjęcie Szklanej 
menażerii przez ówczesną krytykę. W licznych recenzjach 
odbijała się przeważnie... nasza mała znajomość ogólnych 
nurtów nowej dramaturgii amerykańskiej, w czym zresztą 

nie było nic dziwnego, zważywszy dokładną izolację, w jakiej 
pozostawaliśmy w stosunku do tych zagadnień w latach 
wojny. Dzieło Williamsa zostało więc przyjęte jako twór 
dość egzotyczny, szokujący zarówno samym ustawieniem za
sadniczych problemów, jak i pewnymi chwytami formalnymi. 
Bawiło mnie niedawne przeglądanie krytyk z tamtego czasu, 
w których spotykało się sądy najsprzeczniejsze: od brutalnych 
wymyślań Axerowi za samo wprowadzenie tej sztuki do 
repertuaru i (dodatkowo) za jej nieudaną rzekomo inscenizację 
i reżyserię - do wyrażanych w superlatywach pochwał za ... 
to samo. Było to zabawne, dopóki w grę wchodziły niewiele 
mówiące nazwiska recenzentów. Gdy jednak zdecydowanie 
różne poglądy wyrazili tacy - już wtedy - koryfeusze 
krytyki, jak Jan Kott i Edward Csato, stało się to jedynie 
dowodem na to, jak pobudzający, nowatorski i kontrowersyjny 
był sam utwór i nadany mu przez Axera kształt sceniczny. 

• 

W wanmkach pełnej komercjalizacji życia artystycznego -
a przede wszystkim teatralnego - Stanów Zjednoczonych, 
o czym wspomniałem na wstępie, działalność pisarzy takich, 
jak O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Elmer 
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Rice, Tennessee Williams, Arthur Miller, Robert Emmet 
Sherwood, Lillian Hellmann, William Saroyan, a ostatnio 
Edward Albee, stanowi potężny wyłom, którego skutków dla 
e\ventualnej zmiany tych warunków nie należy jednak prze
ceniać. Popularność tych pisarzy jest o wiele większa w Eu
ropie, niż w ich własnej ojczyźnie. To samo dotyczy zasięgu 
ich oddziaływania. 

• 

Na zakończenie tych uwag, a zarazem jako jeden jeszcze 
przyczynek do ogólnych informacji o osobie autora Szklanej 
menażerii, pragnę opowiedzieć osobistą przygodę, jaka mnie 
w związku z nim spotkała. Jako tłumacz Tatuowanej róży 

i Camino Real zżyłem się z dramaturgią Williamsa dość 

blisko, toteż z zadowo]eniem przyjąłem propozycję przekładu 
najnowszej wówczas - było to w r. 1960 - jego sztuki, 
mianowicie Słodkiego ptaka młodości. Propozycja wyszła od 
jednego z krakowskich reżyserów, który tę sztukę - graną 

już wtedy od roku na Broadwayu i dostępną w wydaniach 
książkowych w całych USA i w całej Europie zachodniej -
pragnął jaknajszybciej wystawić. Przetłumaczyłem zatem 
Słodkiego ptaka i tak się złożyło, że niemal zaraz po ukoń
czeniu przekładu wyjechałem do Stanów Zj

1
ednoczonych. 

W N owym Jorku dopadła mnie rozpaczliwa depesza od mo
jego reżysera, donosząca, że Williams zabronił ostatnio wy
stawiania tej sztuki na jakichkolwiek scenach i prosząca 

mnie o wyjaśnienie tej sprawy. Wybrałem się więc do nowo
jorskiej agentki Williamsa, urzędującej w okazałym gmachu 
przy Madison Avenue. I dowiedziałem się od niej, że istotnie, 
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autor Słodkiego ptaka polecił zdjąć tę sztukę z afiszów i nie 
zgadza się na jej wystawianie, ponieważ... przestał mu się 
podobać drugi akt, który ma zamiar poprawić. Po roku grania 
sztuki i po jej licznych wydaniach książkowych! Zapytałem, 
czy mógłbym porozumieć się z samym Williamsem. Uprzejma 
agentka odparła, że to niestety niemożliwe, ponieważ p. Wil
liams wyjechał do Key West, nikogo nie przyjmuj.e, nie odpo
wiada na listy, nie odbiera telefonów i nawet ona sama, 
agentka, reprezentująca przecież jego interesy, już od długich 
tygodni nie jest w stanie nawiązać z nim żadnego kontaktu. 

Key West - to maleńka wysepka na Zatoce Meksykań
skiej u wybrzeży Florydy. A więc to ona stała się miejscem 
ostatniego - wówczas - „zniknięcia" Tennessee Williamsa. 
\Vychodząc z okazałego gmachu przy Madison Avenue, zasta
nawiałem się nad tym, czy autor Szklanej menaterii odnalazł 
na Key West swoje szklane zwierzątka . 

Juliusz Kydry11ski 
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