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S

zklana menaterla" grana przez
ZPSpół Teatru im. J. Słowackiego w salce na ul. Filipa nie
U
· wzbudi!ła zainteresowanią krytyki, mimo, że • afi~z podpisała Lidia
zamkow. O Ile łódzka prapremiera w
sezonie 1946/47 w rezysent Axera wywołała

szeroką

dyskusję

zam~mu

sztukę ..WU!~a...,w,pt.O-WaMłłil uh!jiikao
• po pu la r nego repe rtuaru. Dla odbi orr.ów, którym b lis k ie s ą audycj e „ Matysiaków" i „W Jezioranach „ .
. .
Nie gardząc weryzmem Wiliamsa 1ZamkQW chciaia, zdaje się, rozegrać dramat
Laury w takich kategoriach, aby stał si~
bliski temu widzpwi polskiemu, ~tóry
chętnłe
lubi podglądać Intymne życie
rodziny z jego wszystkimi perturbacjami. I to ujęcie zawa~yło c)'lyba na obrazie całości spektaklu, w którym dom inuje realizm Wiliam6a, pozbawiony jednak owej swoistej poezji, którą emanują
bohaterowie „Szklanej menażerii".
Brutalność. życia
spychająca
postaci
sztuki Wiliamsa na marginesie odosobniehia ·i wyobcowania, typ egzys tencji
wyznaczonej mniej~ym lub większym
nasileniem kompleksów - wszystko to
posiada w „Szklanej me.nażerit'! swoje

źródło w rzeczywistości amerykańskiej.
I to zupełnie wyraźnie określonej przez
autora: akcja sztuki rotgrywa się w latach trzydziestych, a więc w czasach

bezrobocia i kryzysu. Wycis~enie . z.wiąz_k ów psychologicznych i obycza3owych
.z konkretną sytuacją społeczną i polltyczńą zatarło w jakimś stopniu mechanizm rząc;lz~cy oohaterami Wiliamsa. A
przede wsz~·stkim jego złożoność 1
'Skomplikowanie. Bo • każda z postaci
„Szkl~nej menderi!'• hoduje W sobie
nie tylko. narosłe kompleksy, ale też
sporą dawkę bliżej nieokreślonej tę. sknoty za czymś, czego brak w • j.ch szarej,
beznadżiejnej co'dzienności. Nie wahał-

..
bym si~ nazwa~ tych Włfśnle t~sknot
próbą tworzenia innej sfery rzeczywistosci , gdzie dostęp ma poezja, przynoSZ/łC
ulgę czy chwilowe zapomnienie.
,
I tych momentów zabrakło ml w spek•
taklu krakowskim, wypełnionym ostrą,
miejscami brutalną grą środków teatrdlP''?IB
_ !' ob y w a ją cych bez nadziejną monotonl ę I ~szarpaninę ludzką. Nie 1nógł
przecie ż zastąpić tego braku piruet taneczn y kalek ie1 La u ry w stroju baletnicy, która: jaw i s i ę 'Tomowi ·w ostatniej
scenie spektaklu.
:
Tom (M. Nowakow~kl) rozgrywający
swoje sceny w zamroczen iu al)<oholow ym nie wydobył całej , złożpności sytuacji człowieka · zagubionego, nie rozumianego 'ani przez własną .matkę, ani
przez środowisko. Gbryt:zą narosły ból
i rozczarowanie, targa .ląJ::e . jego· psychiką
nie uzyskało waloru tragizmu ani
prżejmującego losu ludzkiego. Również
postać Jima (T. Szybowski) otrzymała
wymiar jednoznaczny. ,Obrrsowany tylko biologiczną tężyznĄ t witalno·ścią,
radością życia t' umle~ętnością pn;ystosowan1a się,, Bez dystansu t bez. subtel· ·
noścl gry. Cala . . więc kulminacyjna scena między n im a Laurą · - owa próba
unices twfenla szklan~j mehażertl - nie
mogła zabrzmieć jak metafora~ Doitłow·
· ność odebrała tt?j scenie głębię l poez § ~.
mimo delikatnej gry• A. · Gprskiej (Laura). Jedynie ·z. Jaroszewska (Amapda)
potrafił.a uc;hwycić klimat sztuki Wiliamsa. Obdarzyła Amandę s?:eroką ska-lą
psycholog\cznych wcielt>ń, była w
swoich obsesjach l .kompleksacl_1 p~łna
zaborczości I zarazem ·.bezracłqosci, do·bra l zła , ·wylewna · ł podstępha·, zgrywająca się i dumna, t.tawion!ł ambicją .
nawet -· żądzą zmiany łosu !" cói:'ki. Zawsze godna współczuoi~. I - wzruszająca
swoim garbem . klęsk' l niepowodzeń. '
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