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SZKLANA MENAŻERIA 

Tennessee Williams dorastał w okresie wielkiego kry
zysu. Życiorys jego jest jedn.ak dosyć typowym dla 
twórców amerykańskich. Przerwane kilkakrotnie studia, 
pn~cróżne doryw<:ze zajęcia, jakich się później chwytał 
i włóczęga po rozległych przestrzeniach państwa-molocha 
- te doświadczenia wspólne są wielu p~rzom. Tennessee 
zgłębiał materię teatralną w czasie pracy na scenie i na 
kursach dramaturgii prowadzonych przez Erwina Pisca
tor,9. Rzemiosło Williamsa jest najwyższej próby. Nie 
powstało ono z niczego ani też nie pojawiło się nagle. 
Pierwszy sukces pporzedziły dotkliwe klęski. Droga Wil
liamsa to ciągle poszukiwanie właściwej formy (również 
możliwie najbardziej atrakcyjnej). Nie porzucał pracy 
nad utwor.ami ani po odniesionej klęsce, ani po osiąg
niętym sukcesie. Każdą szukę wypróbowywał na pro.
wincji, by po roku, czy nawet dłuższym okresie czasu, 
podjąć ryzyko premiery na Broadwayu. Taką drogę 
prze była też „Szklana menażeria". 

Na początku pows~ała nowela „Szklany portret dziew
czyny", pożniej Williams napisał dla wytwórni MGM 
scenariusz „Szanowny gość". Dopiero na końcu powstała 
wersja sceniczna tematu, która też miała kilk,9 wariantów. 

Michał Sprusiński uważał, iż Williamsa charakteryzo
wał ten pęd do przemiano 'ływania. Pierwszą czynnością 
tegn typu była zmiana własnego imienia. Nazywał ·ę 
właściwie Thomas Lanier Williams, przydomek poetycki 
przybrał od nazwy jednej z wielkich rzek. Sam będąc 
dzieckiem Mississippi, przybrał miano niedalekiej Ten
nessc·c, przyznajmy bardziej dźwięczne i atrakcyjne. 

Podobnym zabieg poddawał swe utwory. Lecz 
w tyin pr;dzie do nagłych zmian o wiele bardziej zasta
r1a wiajqca jest uporczywość w trzymaniu się opracowy
wanego materiału. Powodem nie był brak inwencji w 
tworzeniu nowych zdarz.eń, lecz silny związek autora 
z przedst.awionym światem. 



Tenne e Williams nadał „Szklanej menażerii" bo
gatą oprawę inscenizacyjną. Dziejom rodziny Wingfiel
dów „dopisał" też tło społeczne. Obydwa te zabiegi 

racily ą tr.akcyjność. Trudno dzisiejszego widza 
ep to ać świateł, projekcją napisów i obrazów, przy-
łonami ze szkl nych taflL Tło społeczne nie oparłoby 

się eptycyzmowi odbiorców, gdyż wydaJe ·ę być „zro
bione n wyrost''. Re liz torzy skupiają swą uw,agę na 
kamer lnym dtamacie Wingfieldów. 

W przed cji umie ił utor historię rodziny. Da się 
ona streścić n ępująco: Amanda żyła szczę liwie w do
mu rodzinnym 11'1 Południu USA otoczona onem 
wielbicieli. Pewnie wybrałaby jednego z nich i wiodła 
dostatnie życie, lecz uległa czarowi przybysza, urokli
wego Wingfielda. 

Rodzinie Wingfieldów nie wiodło się najlepiej. Znie
chęcony mężczyzna porzucił żonę i dzieci. Tom i Laura 
niewiele o ią nęli ~ wym życiu. Ona tak daleko zaszła 
w swym chorobliwym przewrażliwieniu, że 1 ie jest zdol
n do fun cjonowama poza rodziną. Główny ciężar 
utrzymania matki i iostry spoczywa na b kfich Tom , 
poety o upodobaniach do włóczęgi. ,Praca w magazyme 
butów nuży go równie Jak przywiązanie do j dnego 
mi J ca. Amand.a pozo ała infantylną panną z Południa. 
Nie może oder ać myśli od krainy swych erotycznych 
sukcesów. D leka od prawdziwego życia i nie potrafiąc! 
sprostać j go wymaganiom, jest jednak osobą energiczną 
i zdecydowaną. Porzucona przez męża OJą zachłanną 
miłość przelała l1a dzieci. Spętała je tym uczuciem, przy-
viąz ła do iebie. 

Sytuacja uwięzienia, spętania jest widoczna najwy
rnżniej n początku sztuki. Tom pracuje w znienawidzo
nym in azynie, I cz wieczory spędza poza domem. 
Laura coraz bardzieJ pogrąża · w apatię. Próba wyr-

ania l j z postępuj cego zoboJę ·enia skończyła się 
fiaskiem. Laura po pierwszych niepowodzeniach porzu
ciła zkołę pisania na maszynie. Amanda wyczekuje teraz 
przybyci,a zbawcy: mężczyzny, który pojąłby Laurę za 
żonę i przejął opiekę nad nią. Tom, który podjął już 
decyzję o porzuceniu domu, czyni ustępstwo wobec 
matki i zaprasza kol gę z pracy. 

' I 

Wizyta Jima wnosi do sztuki przyspieszenie kcji i 
nagłej jej oamiany. Ożywają nadzicJe Amandy. Pochla
ni.ają ją przygotowania. Stara się uatrakcyjnić wygląd 
córki, wzbogacić go atrybutami kobiecości. Przybycie 
Jima powoduje wycofanie się Laury, jej paniczną uciecz
kę w łąb mieszkania. Spotykają się dopi ro po zakoń
czeniu posiłku. Okolicznośc1, które temu towarzyszą, są 
niezwykle sprzyjające. Nawet napięcie w przyrodzie, 

ki zwykło poprzedzać burzę, rozładowuje się, a n 
zie ę ływają strugi deszczu. Obce, bezo obowe światło 
ele tryczne zastępuje ciepły, przyjazny blask płon cych 

'ee. Z pobliskiego dancingu dobiegają dźwięki muzyki. 
Prze zeń dotychczas tak Laurze wrog kurczy się o 
rozmiarów znanego jej dobrze pokoju. P ota Jima 
i zpo ednio również sprzyjają ośmiel niu Laury. 
Odżywa rozkwita uczucie, które ży iła dl Jima jeszcz 
w szkole. Obydwoje młodzi daj ię sch tać w pułapkę. 
Jima pono i adu two i pycha. ierzy, iż może pomóc 

urze. W rzeczywistości jedn k igra j j los m. Czuje, 
ż Laur.a ulega j o wply ·owi, odd je się mu \ opie 
zawierza mu. On za , zdnj:}c sob' ra' z znistni le o 
nieporozumienia, przeciaga tę tuo.c) poza 
możliwości. 

Dopiero dy L ura slf.ljc si m zupełnie powolna, 
ycofuje się i ngle, opowi da o vych zobo riązaniach 

wobec inn j. SpieS'Lnie t ż opu zez Win -
fieldów. 

Przed wiany bieg wydarz ń po i da cechy tragedii. 
Doda.Jmy od razu - tragedii miE'szcza1\ ·kiej. cja o
brazuje moment bliski katastrofy. Zdarzenia czasami 
zdają się odwlekać jej nadef cie, perypetl łudzą per
spektywą zczęśliwego zakoI'1czcnia, by końcu pchnąć 
dramat ku nieszczęściu. Rozwiązanie konfliktu me wy$je 
• ę nam tak tragiczne. Bo cói się wło. ci ie dzi Je: młody 

bohater zwodzi dziewcz •nę, kradnie jej całusa i ucieka. 

Czujemy jednak, że te niewinne z pozo,ru zdarzenia 
z~czą bardzo dużo w życiu nadwrażliwej i płochliwej 
Laury. Ucieczka z osaczenia przez ż. cie okazała ·ę dla 
niej niemożliwa. Jedyny, który mógł jej w tym pomóc, 
okazał się oszustem. 



Paralelizm losów Laury i szklanej figurki jednorożca 
jest rodzajem symbolicznego komentarza. Jednorożec to 
zwierzę tak płochliwe, że myśliwi mogą je schwytać "je
dynie wystawiając przynętę w postaci niewinnej dziew
czyny, drog(\ wzbudzenia jego ufności. Kiedy da się 
zwieść, ginie, choć jedyną tego przyczyną jest róg, róż
niący je od innych stworzeń. Tak mówi(\ $re legendy • 

. 
W utwórze Williamsa zwierzątko po odtłuczeniu mu 

szklanego rogu pozornie upodabnia się do innych stwo
rzeń szklanej menażerii. Czy można jednak uwierzyć, 
że i Laura upodobniła się do innych ludzi, ze po tej 
stracie jest jeszcze w stanie żyć? 

Niedopowiedzenia dramatu i wypowiadanie się po
przez zawoalowane znaczenia symboli wynikają z tego, 
że zdarzenia nie są przedstawione obiektywnie. Widzimy 
je takimi, jakimi ukazuje je Tom. Właściwą, wspókzesną 
akcją jest jego powrót do wspomnień. W niedługi czas 
po niefortunnych odwiedzin.ach stracił pracę i opuścił 
dom. $wiadomość zdrady nie daje mu spokoju. Mimo 
upływu lat w myślach ciągle powraca do obrazu opusz
czonej siostry. Niekonsekwencje przedstawienia wynikają 
z tego, że Tom cofa się przed powiedzeniem wszystkiego 
do końca. Czujemy jedynie, że wina jego była większa. 
Zapiera się prawdy. Obraz kształtuje tak, aby we włas
nych oczach usprawiedliwić swoje postępowanie. W swych 
wahianiach przerzuca się od samooskarżeń do uniewinnień 
i przemilczeń. 

Kim jest Tom? Nazwiskiem i imieniem upodobnił go 
Williams do samego siebie. Chciał chyba byśmy widzieli 
w kreowanej postaci jego alter ego. Jakiś drugi ja, bliski, 
prezentuje (to znaczy uzewnętrznia) swój dramat. „Szkla„ 
na mcnaieria" jest pierwsLą tak ukształtowaną postacią 
świata Tennessee Williamsa. Przedstawiany później w 
formie bardziej jawnej, bez tylu niedopowiedzien, w na
syceniu zdarzeniami gwłatownyrni i drastycznymi, nie 
miał już nigdy tego ściszenia, kameralności i delikatności, 
tego zawahania przed ukazaniem całej ohydy, jakiej w 
naszych oczach nabiei:a świat. 

W. Paszkowskl 
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TENNESSEE WILLIAMS 

(włai:c. Thomas Lanier Williams, ur. 26 III 1914 w Co
lumbc;, zm. 25 II 1983 w Nowym Jorku) był synem komi
WOJaźcra fabryki obuwia. Matka pochodziła z rodziny 
ud dawna zasiedziałej w stanie Tennessee. W 1918 rodzice 
Thomasa przenieśli się do St. Louis. Tutaj spędził swoje 
d7.i •ciń ·two i lata szkolne. W okresie 1930-1938 tudio
wal nu kilku uniwersytetach: najpierw dziennikarstwo 
w Columbii, potem w St. Louis i Iowa. Od 1936 wystę
powal w teatrze, pracował też jako kelner, .vindziarz, 
bileter w kinie. Był także urzędnikiem w fabryce, w 
którcJ pracował jego 03ciec. Wiedzę o teatrze i dramacie 
p ·1gh;bial w Dramatic Workshop Erwina PIScatora. W 
1 !J39 cztery jednoaktówki Williamsa wygrały w konkur
sie ogło zonym przez Group Theatre. W roku następnym 
j go p lnospektaklowa sztuka „Bitwa aniołów" zrobiła 
kła )t:;. Uznanie przyniosła mu dopiero nowojorska pre
miera ,SzklaneJ menażerii" w 1945 r. Sztuka była grana 
561 raz , została też sfilmowana przez Elię Kazana. 
Williams zasłynął jako autor sztuki: „Tramwaj zwany 
pożądaniem" (1947), „Tatuowana róża" (1950), ,,Kotka na 
gorącj,n blaszanym dachu" .1955), ,,Nagle ostatniego la
ta" (1958), „Słodki ptak młodości'' (1959), „Noc iguany '' 
(1961). 
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