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DREWNIANA MISKA - WIDMEM STAROŚCI 
CZYLI O „NIEPOTRZEBNYCH" 

Starość. Tej epoce w życiu człowieka posw1ęco
nych jest wiele utworów literackich twórców wyso
kiej miary, poczynając od Balzaka a kończąc na He
mingway'u. Niewiele jednakże jest sztuk teatral
nych, szczególnie współczesnych, które ukazałyby 

. dramat człowieka starego. Trudny to temat i wy-
dawałoby się - niewdzięczny. · 
Człowiek u schyłku swoich dni schodzi przeważ

nie z areny życia społecznego. Jego istnienie, wraz 
z ograniczeniem sprawności fizycznej i umysłowej, 
staje się z konieczności marginesowe. Absorbuje 
nadto otoczenie, gdyż starzec wymaga starań i tro
ski, podobnie jak dziecko. Dla osób, które będąc 
w pełni sił, prowadziły aktywny tryb życia jest to 
głęboką tragedią. A dla otoczenia, rodziny? - trud
nym egzaminem, który nie zawsze zdaje pomyślnie. 
Przepaść między pokoleniem starszym i młod

szym, zazwyczaj i tak głęboka, choćby dla zupeł
nie różnych treści obyczajowych, intelektualnych 
i społecznych jakie wypełniały ich życie, powiększa 
się wobec wzmożonego tempa pracy i ogólnego bra
ku czasu. Na tle tych różnic i wynikłych stąd kon
trowersji, problem starości rysuje się szczególnie 
ostro. Ale autor „Drewnianej miski" nie zabrnął aż 
tak daleko, nie pokazał konfliktu, lecz stale pogłę
biającą się obcość pokoleń. 
Niewątpliwą zasługą Morrisa jest podjęcie i prze

kazanie w formie scenicznej zagadnienia godnego 
ze wszech miar rozpatrzenia, oraz wywarcie pewne
go nacisku w kierunku rewizji naszych sądów czy 
postępowania. Każdy z nas bowiem styka się z po
dobnymi sprawami na codzień - chociaż nie w tak 
jaskrawej formie. 

„Drewniana miska", jak stąd wynika, jest drama
tem o bardzo ludzkim i wszędzie aktualnym proble
mie, nie wykraczającym daleko poza sprawy ro
dzinne, niemniej o wyraźnym aspekcie społecz
nym. Napisana w sposób komunikatywny i prosty 
doskonale spełnia swoje zadanie. 

Sztuka nie jest pozbawiona wielu zalet; postacie 
żywe i przekonywujące powstały jako wynik nieco 
drobiazgowej lecz bystrej obserwacji, role napisane 

ryce - interesem, tym ohydniejszym, że żerują
cym na ubogiej starości pod szyldem dobroczynno
ści i troski społecznej. 

A jak jest u nas? 
Mimo sporadycznych wypadków jaskrawych za

niedbań, o których czytamy na łamach prasy, czy 
nawet krwawych dramatów, powstałych z winy 
osobników dość prymitywnych, o znieczulonej wra
żliwości - sytuacja ogólna jest bardziej optymistycz
na, dzięki zagwarantowaniu przez państwo praw, 
rent i emerytur. Ażeby jednak znaleźć zadowalające 
rozwiązanie wiele jeszcze należałoby zrobić. 

Ale to nie wszystko. Zarówno w sztuce Edmunda 
Morrisa, jak i w życiu, wyłania się oprócz material
nej strony rzeczy inny aspekt zagadnienia. Może 
trudniejszy do sprecyzowania, lecz chyba bardziej 
cenny niż łyżka strawy, która w naszych warun
kach - bądźmy szczerzy - zawsze się znajdzie. 
To ... najpiękniejszy gest okazania ludziom zniszczo
nym życiem i pracą dla nas, że są jeszcze w spo
łeczeństwie, czy w rodzinie potrzebni, by cień „dre
wnianej miski" nie padł na ostatnie ich lata. 

Danuta Piotrowska 
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z nerwem scenicznym, nasuwają myśl o wpły
wie dramaturgii Williamsa, a nawet Millera 
(„Smierć komiwojażera"). Zagadnienie potraktowa
ne emocjonalnie, nawet z pewną pasją demaskato
ra, nadaje sztuce nieco barwy i odkrywa, może tro
chę niespodziewanie dla samego autora, podszewkę 
życia szarego człowieka w Ameryce. 

Akcja „Drewnianej miski" rozgrywa się w Teksa
sie. Morris wkracza wraz z nami w dom przeciętąe
go Amerykanina, ciężko pracującego na utrzyma
nie rodziny. Dom ten przytłacza monotonia i sza
rzyzna codzienności, bez nadziei na lepsze jutro. 
Stary,. niedołężny Lon jest nie tylko ciężarem ma
terialnym dla rodziny, lecz, a nawet raczej symbo
lem niemożliwości wyjścia z impasu - „zakwasza" 
atmosferę doml:l. Klara, kobieta o niewyżytych tę
sknotach i wyraźnej predyspozycji do marzeń, wy
obraża sobie, że wraz ze zniknięciem nieznośnego 
dla niej starca, którym musi się opiekować, zmie
ni się wszystko na lepsze, odżyje miłość, może na
wet uśi:niechnie się fortuna - jednym słowem zy
ska to wszystko, czego w życiu nie mogła osiągnąć 
bynajmniej nie z powodu Lona. Glenn, najmocniej ze 
wszystkich dzieci zaangażowany uczuciowo po stro
nie ojca, z pewnością wartościowego człowieka, 
o bohaterskiej nawet przeszłości - musi się cofnąć 
nie tylko w imię osobistego szczęścia, ale dla rato
wania domowego ogniska. A inne dzieci Lona, win
ne ojcu choćby materialną pomoc? Rozproszone po 
świecie nie troszczą się o starca, nie piszą nawet do 
niego od wielu dziesiątków lat. Porwał je wir in
teresów. Włączeni w tryby życia, w którym już dla 
Lona nie ma miejsca, niewiele czasu mają nawet 
dla siebie. Królestwo dolara rządzi się bezwzględ
nymi prawami i uczy bezwzględności ludzi, którzy 
w nim żyją. Pogoń za pieniądzem niszczy małą ko
mórkę, jaką jest rodzina, rozbija na szereg samo
tnych jednostek, poruszających się w orbicie ego
istycznych interesów, pozbawia człowieka cienła, 
normalnych uczuć, unicestwia zdrowe tradycje. Syn 
jest obcy ojcu i vice versa. Wnuki nie znają wła
snego dziadka. 
Można by mniemać, że osoby dramatu grze

szą specjalnym okrucieństwem, że Morris wpro
wadził nas w sytuację wyjątkową. Tak jednak 
nie jest. Przeciętni ludzie pracy ze środowiska 
Dennisonów, którzy nie zdołali zrobić kariery ani 
zdobyć majątku, z obawą myślą o przyszłości, jak 
Flcyd, który ze skromnego domowego budżetu mu
si wykroić składkę ubezpieczeniową, lub odłożyć 
coś na lata dość wczesnej w Ameryce starości. Na 
nikogo bowiem nie może liczyć. A jeśli mu się nie 
uda, tak jak Glennowi? Dramat ojca powtórzy się 
w następnym pokoleniu. Wtedy, mogą się zamknąć 
również i za nim wrota jakiegoś zakładu, w rodza
ju „Przystani dla osób starszych na wzgórzu Ala
mo", zakładu, który będzie jak wszystko w Arne-
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