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Nie in tere ują mnie „sztuki modne", sztuki robi pod publikę. 
Chcę być szczery wobec siebie, 1 wierzę, ze 1C1JdZ1 • s choć jeden 
widz, lnóry podzieli moje zamteresowania , ~t ry powie sob e 
„jestem adresatem" tej histori i . Uważam, ż potrzeba teatrow 
metafory, wrażliwości, a zarazem prostoty ję l czytelnego 
przekazu a to oferuje tekst Williamsa. Akcja :ktonej Menazeni 
dz1e1e się w momencie przelomu , ksztattowan s1e współczesnego 
kapitalizmu w Ameryce, to czas niepewności J ra ?bliża) l' $1 
wo1ny, wywrócenia ladu moralnego i spoleczn Wkraczam 
w swiat Toma, Amandy, Laury ludzi wrazliwych u pchni 
na margines przez otaczającą ich rzeczywistość, ludi.i , którzy 
nie potrafią znalezc sobie w mei m1e1sca , me ma)a cech potnebnych 
do osiągnięcia sukcesu w nowoczesnej gospodarce. Williams opowi da 
o rzeczyw1stośc1 bliskiej nam dzisiaj wywróci! się r jny model 
rodztny niektórzy pozo tają zagubieni, tkwią caly w minionym 
porządku spolecznym. Nagradzane jest cwaniactwo t , 

przebo1owośC to są atrybuty swiata, w klorym rzą 
Defensywa Jest znaką slaboki. Ja me oceniam pos 
yuppies, ja chcę opowiedZieć za Williamsem o Lych, ·orey nie 
wyznaczaią kierunkó" zmian, ktorzy 111e mogą albo nie c 
się w główny nur rzeczyw1stośc1. Sw1at. w ktorym żyj przed tn 
Polak bhzszy jest obrazowi stworzonemu prze autora Szklanej 
menażerii niz realiom serwowanym przez telenowele 1 lu ludzi 
żyjąc w naszym kraJu może się czuć dokladnie Lak Jak Ują się 

bohaterowie Szklane) menazer ii; wyrzuceni na margines gdzieś 
w malych mie1scowo5c1ach albo na obrzezarh wielkich m1as kwią 

te ludzkie byty wc1snięte w jakąś matnię 1 probuią się z mej 
rozpaczl1w1e wydostać. 

To intymny dramat kazdego z Wmgheldów 1 najwazn1e1sze pytanie 
w tekscie pytanie o uczucia. Tom - glówny bohater sp I da n s DJ 
zyc1e po la ach z perspektywy powoiennej wraca do r mów, k ore 
wtedy wyda waty mu się nieistotne, bez znaczenia , któ h unika!. 
Tom wie JUŻ, że czlow1ek sklada się z okruchńw swojej pa l, 
z przedmiolów, do klórych się przyw1ązal , z ludzi. obok który zyl 
a których me dostrzegat. „Tom z przeszlości" nie potrafi! uozum1ec 
Laury swoiej siostry funkcjonu1ące1 w swoim wlasny śWleae, 

zbudowanym ze strachu przed rzeczywistością. Laury uc1eka1ącej 
w gląb s1eb1e w przestrzeli. w które) czuie się bezp1 2111e, gdzie 
nikl jej nie ocenia. Ocena tych postaci nie 1est wcale taka 
jednoznaczna, zadnej z nich nie mozna byleby obar y 
odpow1edzialnośc1ą za to.co się stalo z rodzi ną, ich rzen1 ml 
i uczuCtami. Na początku Szklana menazeria to o co zyciu, 
o tym Jak próbujemy rozmawiac, jak się staramy o 
marzenia, jak staiemy ię coraz bardzie) chaotycz 
w swoim cierpieniu, jak trudno Jest nam wyrazie n "- · mysll 
jak trudno jest powi edzieć ludziom bliskim, o tym r.o tak naprawdl,' 
czujemy, Jak me znajdujemy dla tych stanow ani oopow1edmch stów, 
ani odpowiedniego momentu, aby o nich opowiedz1ec. Nie potrafimy 
wyrazac swoich uczuć. nie „slyszymy się" zatop1en1 egoistyczme 
w swoim cierpieniu. Każde z nas okazuje s1ę gotowe w innym c:zasfe, 
aby coś prawdziwego o sobie pow1edz1eć. ale czasami skrywamy to, 
co się w nas dzieie tak długo , ze w końcu nie umiemy 1uz okreslK 
nawet dla siebie samych , tego, co się z nami dz1e1e 1 tego wlaśc1wego 
momentu. Kiedy w k ńcu jest ten wlaściwy moment , to okazuje się. 
ze jest JUZ za pozno i tych osob juz me ma 

Laura do Jima: Nie przepracowuję się. Och, proszę nie myśleć, 
że siedzę z założonymi rękami! Moja szklana kolekcja zajmuje 
mi masę czasu. Szkło wymaga starannej opieki . 

Anna Rokita o Laurze: 
PoP a 1 Laury byle dla mnie czym~ wyiątl<.owym. Na początku 
wyaawala ,., się bardzo obca i pełna znaków zapytania. Z czasem 
okaz to się, e na]wazmejszy jest jeJ swiat wewnętrzny, w którym 
2 pe iest częstszym gościem niż u siebie w domu! Wypychana 
przez m tk światu rzeczywistemu, postrzegana przez brata jako 
„dziwna" hron1la się glęboko w sobie z p~wfadczeniern , że jest 
niewiele wart Jedyny, ktory dostrzega w mej kogos bardzie) 
interesując ~ wrazliwszego i barwnie1szego, 1~st Jim. Wielka miłośł 
Laury pojawi lę na moment, by zniknąć podo tP jak jej 01ciec 
wiele lal temu. Odkr)'Wame Laury to byla podróz. w ,wiat, o którym 
aęsro zapomma . To świat na1J)fostszych uczuć zam i ty 

meodpowiedm 1111ewypow1 1anych słowach, m rosygnalacn 
ktore kazda postac wysyła proszą zy wręcz blaga o vazum m • 

Amanda do Toma: Jesteś jedynym młodym człowiekiem, który nie 
zdaje sobie sprawy, ie przyszłość staje się teraźniejszością, chwila 
obecna przyszłością, a przeszłość zamienia się w ustawiczny żal, 
jeżeli się zawczasu o niej nie pomyśli! 

Agnieszka Mandat o Amandzie: 
Amanda jest postaC1ą, któr zawsze 
ka zda chciałaby Ją zagrać Dl mnie A 
które) nie umie we właściwy sposób u 1 
wszyst~1 dookoła , swo1e dzieci, męż 
bardzo wietk potrzebę bycia adorowa 
z.1pow1adal byla pelna wdzięku, mial 
ale zakochala się w jednym niezbyt dob 
m zayinh' Wynika stad, ze me kierow 
1nLeresE vlko emoqamL Młode maiże 
ale one 1ę nie spelniaią Nie mogą dosta 
!ę me udaje. W m1ędzyczas1e pojawia si 

zaczyna uaekac w marzenia, ona us1lu1e 

e emocje wśród aktorek, 
a w sob1e nadmiar m1lości 
ać 1 unie zczi;śliwia 
szedł. Am<'!nda ma 

ię d?lećmi . Wymaga od nich pracy, bo wi 
wyksztalcem, nie będą 1m1el1 walczyć os Je to zgm, 
Coraz bardziej wywiera na nie presję, dz1e 1 

w pewnym momencie ucieka w swoją st 1 ' Lm ur1 a w szklane 
figurki i w sw1at niesamowitych wyobrazen, u ktoryth 1 ,l a me ma 
dostępu. W swóJ śvnat - tylko przy pomocy ·,, d teka '.>w ież Tom. 
I metka, która zestala porzucona przez. męz, ~.tor boi ~1 pa iczme 
o dzieci, postanawia 1m wyrezyserowac Ich i 1 Nie ctajc 1m ansy 
na wolność lngeru1e w teh życie, popycha je n 1 popy, Jia 111\,li 
i wydaje jej się , ze jesl1 ich me popraw dzi, t 111SZLzy Ich 'i 1 
To będą meszczęWwi. W innych wers1ach Szk/ n"J mpnf);IPrii ~•< l bilam 
Amandy, bo byla sucha, despotyczna, pozbawi 1 d c1epla zgorkni a. 
surowa, wymagająca, trochę jak paliqantka. Mu111Amanda1esr . 5!1 bmna. 
robi krzywdę dzieciom z mtłoscl do ni·h . czyli z 111ru..w1adom1011egu 
kompleksu jakim iest brak m1tośc1 wobec sameJ ~rebte ?..e strachu 
1 z m1lośc1 można również wyrządzić wielką krzy ć , 

Tom do Amandy: Słuchaj! Czy tobie się zdaje, że dla mnie praca 
w magazynie butów to rozkosz? Myślisz , że ja się kocham w europejskich 
szewcach? Że mam zamiar spędzić pięćdziesiąt pięć lat w tych patentowe 
izolowanych komórkach z ... jarzeniowym oświetleniem! Wiesz co? Wolałbym, 
żeby mi ktoś łomem żelaznym rozwali/ glowę - byłoby to lepsze niż co rano 
tam chodzić! A jednak chodzę! Ilekroć wchodzisz rano i drzesz się jak 
nieboskie stworzenie: „Wstań , moje słoneczko! ", myślę sobie: „Jacy 
szczęśliwi są nieboszczycy! " Ale wstaję . Za sześćdziesiąt pięć dolarów 
na miesiąc rezygnuję ze wszystkich moich marzeń i zamiarów na przyszłość! 
A ty mówisz, ie myślę a sobie ... tylko o sobie. Słuchaj, gdybym rzeczywiście 
myślał o sobie, byłbym już tam, gdzie on! (pokazuje fotografię ojca). Tam , 
dokqd sięga światowa sieć komunikacyjna! 

Wojciech Leonowicz o Tomie: 
li , a pozu j m ~i y I rdzo mlody, kiedy me widzial przyszlośc1 
dlas1eb1e, Wt.I;rfy posta UCJec . To iest Jak obsesja: jeśli me wyjadę, 
nie uc ł<n~ od lk1 od s1 · to zwanuję. Takich ludzi jak on iest wielu. 
Mam otegow ;o: szkol)I ktor m1eszka;ą w Lidzbarku Warmuiskim. Wielu 

n eh s 01 o 1 tawowkę, potem poszli do zawodówki, musieli zacząć 
sklepie, na budowie, bo któreś z rodziców byto alkoholikami, 

wczesnie zmarto. l tak koncząs1ę marzenia . Ale marzenia koriczą się 
również, kiedy się ucieka. Tom, który patrzy na swoie zyc1e z perspektywy 
czlowieka, ktory wraca do swoje) przeulosc1, w1d21 , ze przegapi! 
na;ważniejsze momenty ~he stuchal ma ki, chciał się buntować, a po latach 
stwierdza, ze tyle razy miała raqę . Tylko trzeba bylo cierpliwie jej wystuchac. 
Nie zauwazał siostry, bo byla inna. Kazdy z nich pozostał sam . 

Jim do Laury: Ludzie przy bliższym poznaniu nie są tacy straszni . O tym 
powinnaś pamiętać! Kaidy ma jakieś kłopoty, nie tylko ty: w gruncie rzeczy, 
wszyscy mają trudności. Myślisz, i e tylko tobie się nie wiedzie, ie tylko ciebie 
spotykają zawody. Ale rozejrzyj się wokół , a zobaczysz mnóstwo ludzi tak samo 
zawiedzonych jak ty. Na przykład ja - jako uczeń myślałem, że w sześć lat 
po szkole zajdę dalej. Właśnie minęło sześć lat . Czy pamiętasz , jaką wspaniałą 

przyszłość wróżono mi w naszym szkolnym piśmie „Pochodnia"? .. . Pisali omie, 
ie w jakimkolwiek pójdę kierunku , wybiję się na pewno! 

Marcin Sianko o Jimie: 
Jun nie musi me udawać. Przychodzi do domu Wingfieldow i 1est Jak psycholog., 
ktory leczy chore duS"Ze. Ale choroba 1est JUZ zbyt zaawansowana I Jak to często 
bywa w takich sytuaqath, nawet lekarz nie może s11;• przed nią uchronić . 

Marcin Sianko 1 Anna Rokita 
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. ·A na Ro\<.ita 
Wojciech Leonowici: ' n 

Rodzicielstwo i życie rodzinne dotyczą każdego. Większość 
ludzi , najpierw jako dzieci, a dwadzieścia lub trzydzieści lat 
póżniej jako rodzice, poznaje obie strony tego doświadczenia. 
Wielu zachowuje mile wspomnienia życia rodzinnego i wielu 
ma takie, o których wolałoby nie pamiętać. Ani dzieciństwo, 
ani rodzicielstwo nie jest łatwe, i od czasu do czasu nawet 
w najbardziej zgodnych rodzinach trudności i napięcia życia 
codziennego dają znać o sobie. Dla niektórych ludzi życie 
rodzinne to właściwie regularna walka. W mniejszej lub 
większej mierze we wszystkich rodzinach dz i e c i 
oznaczają wojny. 

Robin Baker. Elizabeth Oram; Wojny dziecięce, 
Dom WydawnlCZY Rebis, Poznań 2001 

Wojciech Leonowicz 
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