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Requiem po amerykańsku -

Urodził się na południu - • .na plebanii ko-
cioła episkopalnego w starym mieście Colum

bus nad rzeką Tombigbee w Missisipii", gdtle 
dziadek sprawował funkcję pastora. „Ojciec, 
Korneliusz Coilin - przerażające imię („trumna 
- J.B.) - Williams pochodził z rodziny wywo
dzącej się po mieczu od pionierów, którzy kolo
nizowali Tennesse, po kądzieli od wczesnych 
osadnjków z wyspy Nantucket w Nowej Anglii' ' 
- napisze po latach, już jako człowiek slawn~· 

i bogaty 

,,!Vfialcm jakie d ~·anaście lat, kiedy mój 
ojciec, komiwojażer zasiał przeniesiony do pra
cy biurowej w St. Loui . Opu.·ciliśmy ~·ięc pk
banię, przenosząc ię na północ. Przcpro\ ·adzka 
okazała się tragiczna, gdyż ani moja siostra, 
ani ja nie potrafiliśmy się przystosowal: do 
tycia w wielkim mieście na Srodkowym Za
chodzie. 

Te dwa momenty biografii Williamsa stano
wią klucz do zrozumienia jego twórczoścL Po
łudnie bowiem, wyidealizowana ojczyzna dzie
ciństwa, i z drugiej strony nienawistna Północ 
- urosną w niej do rangi s v m b o 1 i . Z cza
sem wystąpią jako dwa przeciwstawne sobie 
światy, dwa style życia i antagonistyczne sy
stemy wartosci. Konfliktem między Połudnlem 
a Północą i apokaliptyczną wizją triumfalnego 
pochodu Północy żyje teatr Tennesse Williamsa, 
sztuka, którą od początku do końca określa ą 

przeciwieństwa: naturalistyczna kopia Ameryki 
zaskakująco przeradza su~ w symboliczną. wy
kładnię losu człowieka w erze cywilizacji ma
sowej , najprawdziwsza poezja błądzi na mano
wce poetyckiego blichtru, tragedii towarzyszy 
melodramatyczna farsa. Ofiarowuje nam Wil
liams przedziwnie wymieszane ingriediencje 



:81!lga 1 sex, psyeheanaliJ:ę i klasowe podziały, 

humanizm 1 egzotykę. Przed oczyma widzów 
stawla bohaterów, którzy upadek społeczny 

łączą z arystokralyzmcm ducha, bohaterów na
piętnowanych ułomnością ciała bądź gorszym 
kalectwem - moralnym, usuniętych na margi
nes amerykańskiego życia. Toż to kram nieo
mal jarmarczny. Ale wyrasta z tego wizja świa
ta bardzo osobista, zadziwiająco konsekwentna 
1 przejmująca. 

„Kraj Dwóch Rzek zachorował na chorob-: 
neonów" (Orfeusz zstępujący). Poetycka me
tafora wprowadza w istotę konfliktu: Południe, 
zmitologizowane i archaiczne, jedyna ziem.la, 
gdzie ludzie potraI!U cenić romantyczność 

i kochać, gdzie istniały cnoty zdolne się prze
ciwstawić chamstwu i brutalności, gdzie istnia
ły stany, na których granicy nie umieszczono 
tablic z napisem „:\ilurzynle, dobrze zrobisz 
opuszczając ten stan przed zachodem słońca" -
to Południe musi skapitulować, przed Północą. 
A triumf Północy oznacza „dobrodztejstwa" cy
wilizacji masowej - skomercjalizowane my
ślenle i skomercjalizowane uczucia, powielone 
w mil ionach egzemplarzy wzorce smutków I ra
dości, ogładzone prostactwo, zamaskowaną prze
moc i wielką wy przedaż. indywidualizmu. PóJnoc 
u rbanizuje przy rorlę l two rzy nowy krajobraz 
moralny, w zuniformizowanym społeczeństwie 

wprowadza uniwersalną miarę wszelkich war
tości - dolar. 

W tę tak bardzo amerykańską projekcję 

świata wpisani są wszyscy bohaterowie Wil
liamsa - chamy i rycerze, dziwki i tiziewice, 
„policjanci'' i ,,złodzieje". Tragedia „szlachet
nych" polega przede wszystk im na tym, że 

wbrew własnej woli osadzeni zostali w rzeczy
wistości, przed którą pragn~ uciec, podczas gdy 
możliwość ucieczki nie istnieje. Wegetują więc 
w świecie poz.bawionym dla nich sensu i twa
rzy, w mikrokosmosie świństwa, którego nawet 
nie potrafią nazwać. Tylko „niekończący silil 
szereg drobnych zdarzeń upewnia, że życie 
jeszcze trwa". Jałowe są także manifestacje 
buntu. „Kilroy jest tutaj, ale nie ma zamiaru 
tu być. Gdyby mógł coś na to poradzić.„ "(„Ca
mino Real"). 

Pułapka skonstruowana została p~emyślnle 
i z perfidią, nie ma ucieczki nawet w mlloścl. 

„Wyciągamy do siebie ręce w ciemności, od 
której nie możemy uciec - kochamy się z sobą 
dla jakiejś jałowej przyjemności - i to wła
śnie uchodzi za miłość na tym końcowym od
cinku drogi, która niegdyś była drogą królew
ską" („Camino Real"). 

Mimo wszystko, wbrew logice, bohaterowie 
szukają wyjścia. W splugawionym świecie usi
łują tworzyć jego przeciwwagę - świat iluzo
ryczny, prywatny azyl. Tak czyni Laura w 
„Szklanej menażerii". Ale nie tędy droga -
szkło jest przecieź kruchym tworzywem ... Usi
łują zbliżyć się do siebie - obok wyrasta Poll
cjan t . Bo to również zostało przewidziane 
w okrutnej konstrukcji tego świata. Wyciągają 
do siebie ręce - ciemność zagęszcza się, dłonie 
mijają ... Przejdą tak obok siebie Laura I Jim 
(„Szklana menażeria"), Alma i John („Lato 
i dym") Blanche i Mitch („Tramwaj, zwany 
pożądaniem''), „Lady z Jabem" („Orfeusz zstę
pujący"), WTeszcle Hana z Shannonem („Noc 
iguany"). Muszą przegrywać bo są i n n i. Są 

Inni, a więc nie potrafią się p r z y s to s o w ać. 

Uginając się pod ciężarem kompleksów, trwają 
przy swoim „. Ilssisipii" skazan1 na zagładę. 

W pierwszych sztukach Williamsa zaowalo
wany, pótniej ten obraz świata nabierze ostro
ści. Pastelowa tonacja „Szklanej menażerii" 

ustąpi miejsca barwom jaskrawym, szept prze
rodzi się w krzyk w scenach pełnych gwałtu, 
okrutnych. Aż wreszcie ostatnia sztuka - „Noc 
iguany" - przyniesie spełnienie tragedii rozpo
czętej melancholijnym: „żegnaj Misslsipii". Sto
pniowo zanikają normalne objawy życia: celo we 
gesty przechodzą w szamotanie, słowa w bełkot. 

Bohaterom nie starcza już sil, by walczyć 

o wydostanie się z pułapki. Beznadziejność sy
tuacji została im uświadomiona do końca. Na 
sznurze miota się iguana, wielka jaszczurka, 
której rankiem wyłupi się żywcem oczy, przy
piecze ogon, powoli zamęczy. Oni w i e dz ą, ze 
są w takim samym położeniu. I wtedy „Shan
non pójdzie z maczetą i przetnie sznur, żeby 
ta przeklęta jaszczurka mogla wrócić w swoje 
zarośla. Bóg tego nie chce zrobić, więc my aię 
zabawimy w Boga („Noc iguany"). 
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W tym stwierdzeniu, w tym geście zam
knęło się nowe, jakże okrutne spojrzenie na 
los człowieka . Społeczeństwo ludzkie zgubiło 

miarę, którą można by określić wag i sens 
jednostki, jednostka po prostu przestała się li
czyć i Williams wskazuje... udręczonego gada. 
Dopiero oglądany z pozycji iguany - bohater 
zyskuje potwierdzenie swego człowieczeństwa, 

- oto ostatnia pachlebna dlań perspektywa -
i jedyna istniejąca miara humanizmu. 

Jest to requiem dla szlachetnej i pięknej 

przeszłości, reguiem dla bohaterów. Dalszego 
ciągu nie będzie. 

T. B. 

SZKLANA MENAŻERIA 

. ,Szklana menażeria" Tennesse Williamsa 
jest wzorowym melodramatem. Przynajmniej 
na to wskazuje schemat tabularny: dziewczyna, 
której kalectwo uniemożliwiło normalne życie, 

jej porzucona przez ojca matka, syn, który spro
wadza z pracy kandydata na męża dla siostry ... 
Schemat niesłychanie banalny, sentymentalny 
nawet płaski w swej nadmiernej prostocie. 
„Szklana menażeria jest melodramatem; ale po
siada też warstwę znaczeń symbolicznych. Dzię
ki nim sztuka jest nie tylko opawiaslką o smut
nym epizodzie z czyjegoś nieudanego życia, Jest 
próbą uogólnienia sytuacji człowieka we współ
czesnym świecie. I praktyką, właśnie przez wie
loznaczność słów i przedmiotów, palemiką z tym 
nie najlepiej urządzonym ze światów . Polemiką, 

która w rezultacie i tak nic nie zmieni, która 
jednak jest potrzebna, gdyż uświadamia ogra
niczenia, dwoistość życia ludzkiego. 

Dobrodziejstwa cywilizacji można wyliczać 

nieomalże w nieskończoność. Równie długa 

lista chorób cywilizacyjnych. Gwaltownc roz
przestrzenianie chorób psychicznych, schizofre
nię, frustrację, różnego rodzaju nerwice w du
żej mierze ludzkość „zawdz.ięcza" szybkiemu 

rozwojowi techniki, postępowi c lllzac jnemu. 
Zjawiskom stricte medycznym towarzyszą rów
nie przemiany społeczne. Rozpadają się więzi 
międzyludzkie, zanika osobowo· ć , wszechogar
ma1ąca standaryzacja prowadzi do powstania 
długich serii zupełnie identycznych przedmio
tów. W tym także ludzi. Ten proces odczłowie
czenia, zatapiania się w grupie osobników po
dobnych, szczególnie ostro występuje w krajach, 
gdzie postępowi cywilizacyjnemu nie towarzy
szy rozwój myśli społecznej, gdzie nie porząd
kuje go ideologia... Więc przede wszystkim 
w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich. 
Akcja „Szklanej menażerii" rozgrywa się w 
Stanach Zjednoczonych. 

Dwie są formy ucleczki przed niepokojem. 
Pierwsza z nich to ucieczka w codzienność, 
konformistyczna akceptacja istniejącego stanu 
rzeczy, ograniczone - i przez to moźliwe do 
spełnienia - pragnienia i cele. Taki jest Jim, 
dla którego wszelkie problemy ulegną rozwią
zaniu w momencie ukończenia kursu radiotech
nicznego 1 opanowaniu sztuki przemawiania . 
Dzięki tej - skądinąd chwa ebnej - ambicji 
k zta!('('nia się, osi gnie swoje małe prywatne 
szczęście. I tyllco lylc; będzie jednym z serii 
dalsze jego kłopoty, będą się Ju.t sprowadzały 
tylko do lego, by mi c r •nie nowoczesnv sa
mochód, lodówkę, telc \•izor, j k sąsiad z prze
ciwnej strony ulicy. B 'cizie żył w świecie upo
rządkowanym, zrozumiałym, ale jednocześnie 
zamkniętvm . 

!\:rożna inaczej. Laura ucieka w nierzeczy
wisty świat starych, zdartych płyt i figurek, 
szklanej menażerii. Jej nieprzystosowanie ma 
motywację realistyczną: jest kaleką. Ale kalec
two fizyczne można przezwyciężyć; zjawienie 
się Jima. prz jazna, życzliwa rozmowa, wre
szcie miłość uwalnia Ją od wcwnętrznvch za
hamowań. I wtedy następuje krach; Jim jest 
przypisany do innego świa a. Z marzenia o 
szczęściu, miłości zos je tylko szklana mena-
2eria; kalectwo fizyczne nabiera s •mbolic7.ne o 
sensu ułomności moralnej. 

Klęska Laury jest również porażką jej mat
ki, Amandy. Ze wszystkich występujących w 
„Szklanej menażerii" postaci jest ona najbar-



dziej psychologicznie zlotona Wywiera presję 

na dzieci aby były jak Inni, aby dążyły do 
osiągnięcia szczęścia na własny użytek 1 jedno
cze ·nie pamięcią powraca w krainę lat pięknych 
- w młodo ć. Przypominanie zdarzeń z Blue 

ountam jest próbą okre lenia siebie poprzez 
wspomnienie, więcej - próbą ucieczki od siebie 
we wspomnienie. Równie iluzoryczną jest szkla
na menażeria Laury... Dlatego właśnie, mą

drze;sza o doświadczenia, pragnie odzwyczaić 

dzieci od marzeń. Z dwóch możliwa ci: powsze
dniości między obcymi ludźmi i samotności e 
własnym urojonym świecie, ta di-uga wydaj 
ię jej znacznie gorsza. Emocjonalnie oliska 

Laurze i Tomowi , przez rozsądek skłania je do 
przyjęcia postawy Jima. 

Ucieczka przed niepokojem powszedniosci 
wiodą Amandę i Laurę w świat wyobraźni · 

i wspomnień. Jedynym, który ucieka w en ie 
dosłownym jest Tom. Opuszcza dom, miasto ru
sza na poszukiwanie ś iata, który poznał z po
drótniczych i przygodowych filmów. Ale i ta 
ucieczka śladami ojca, piątego, nie występują
cego na scenie bohatera sztuki, którego gest 
sprzed wielu lat symbolizował wolno ć ludzką, 
kończy się klęską. W końcowym monologu Tom
Narrator mówi; „o, Lauro, Lauro, chciałem 

cię porzucić, ale jestem ci wierniejszy, niż to 
sobie postanowiłem. „Swia jest jeden, nie ma 
innego świata, tylko rzeczywistość jest pod
wóJna, ta dotykalna i ta kreowana przez wyo
bratnię, wyrastaJąca z marzeń. Na tym jedy
nym ze światów marzyciele muszą przegryw.ać. 

I przegrywają. 

„Szklana menażeria" Tennesse Williamsa 
jest sztuką bez bohaterów; wszyscy przegrywa
ją. Jim świadomie, pozostała trójka ma pełną 
'wiadomość własnego upadku. Nie podejrze
wam by założeniem Williamsa było napisanie 
si:lukl o potrzebie ideologii, Ale my ją możemy 
tak rozumieć. Osiągnąć pełnię człowieczeństwa 
można tylko bardzo w coś wierząc, w coś 

mniej kruchego niż szklana menażeria, posia
dając ideę, która nadawałaby sens i porządko
wala ludzkie działania. 
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