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Pomysł inscenizacyjny Jana Nowary na Szklaną menażerię Tennessee 

Williamsa jest nader trafny. Umieszczenie akcji na scenie obudowanej 

planszami, na których zmieniają się obrazy adekwatnie do nastroju akcji  

dramatu, buduje i dopełnia klimat wartko biegnących wydarzeń. Ten 

scenograficzny zabieg Magdaleny Gajewskiej sprawdza się znakomicie. 

Podobnie jak dwa plany – ten, gdzie rozgrywa się właściwa akcja, i owa jakby 

antresola wokół wyżej, gdzie aktorzy albo oczekują na przeźroczystych 

krzesłach (w domyśle niewidoczni za umowną niby-kulisą, wszak jednak 

wizualnie obecni), albo wygłaszają stamtąd pewne kwestie jakby z innej 

przestrzeni czy pokoju. A w tym wszystkim na równym poziomie z bohaterami 

sceny wokół my, widzowie, w pewnej interakcyjnej sytuacji, gdy wielokrotnie 

stajemy się jakby partnerami bohatera sceny, co czynił wielokrotnie Tom, tak 

znakomicie kreowany przez debiutującego gościnnie Mateusza Marczydłę, 

który w swych wywodach „rozmawiał” wręcz z konkretnymi osobami  

z widowni.  

Widzowie śledzą akcję, ale mimo woli śledzą też chyba bezwiednie  

i reakcje tych, którzy siedzą po przeciwnej stronie miejsca wydarzeń 

scenicznych. Bo wszyscy– aktorzy i widzowie – są na jednej wszak 

płaszczyźnie. I niejako twórca widowiska jeszcze wyraziściej wciąga 

obserwatorów w te obrazy scenicznej rodziny. Wyzwala refleksje i skojarzenia, 

że to poniekąd może być opowieść o nas samych. To ciekawe, jak współcześnie 

docierają w tym widowisku Nowary problemy, które dramaturg zapisał przecież 

ponad siedemdziesiąt lat temu. Pokoleniowe spory i zachowania ciągle są i będą 

zapewne w przyszłości.  



Ale w tym wszystkim jak zawsze największą wartością są aktorzy, 

bez których żaden spektakl teatralny zaistnieć nie może. Poczynając  

od przewodzącej matriarchalnie w tym widowisku Anny Demczuk, która raczy 

widzów owocami swego talentu od 35 lat, co po przedstawieniu z honorem 

i kwiatami przypomniała wszystkim Dagny Cipora, jej młodsza, a też sławna już 

koleżanka z zespołu Siemaszkowej. W roli Matki Amandy Wingfield Anna 

Demczuk budziła podziw aktorską maestrią, przywodząc m.in. skojarzenia  

z jej wybitną kreacją Matki Courage przed laty na tej scenie. Wzruszała i teraz, 

gdy niczym markietanka dowodziła i ustawiała swoje sceniczne „niezwykłe 

dzieci”, jak i w obrazach marzeń o latach przeszłych bohaterki, o rozległych 

towarzyskich przygodach czy adoratorach jej urody. A w tej realnej bliskości  

z widzem nie tylko ona musiała być prawdziwsza artystycznie, gdyż każdy gest, 

każdy szczegół, każdy grymas jest bardziej widoczny niż przy tradycyjnym 

kontakcie sceny i odległych rzędów widowni. Jakże subtelną rolę zbudowała 

Joanna Baran, sceniczna córka Amandy. Tak sugestywnie zagrane wszystkie 

etapy przemiany postaci Laury, od zagubionej, odizolowanej, wręcz zalęknionej 

niczym maleńka dziewczynka wymagająca opieki matczynej, żyjąca w swym 

zamkniętym świecie szklanych zabawek, postaci i zwierząt, po wyzwolenie 

miłością i odmianę duchową i zewnętrzną. Michał Chołka, jej partner w roli 

Gościa Jima O’Connora, niedługo jest obecny na planie, ale w tym czasie potrafi 

wręcz zawładnąć uwagą obserwatorów. Ten choćby jego ekspresowy monolog, 

w którym każde słowo docierało czytelnie, a wymowa nie tylko literacko tak 

przekonująco odmieniała Laurę, budził uznanie. I jakże wspaniale oboje Michał 

z Joanną namalowali ten sceniczny obraz wielkiej miłości, która nagle wybuchła 

nieokiełznanie i na zawsze wyzwoliła oraz odmieniła Laurę.  

A wracając do debiutanta, bo studenta jeszcze – Mateusz Marczydło ma  

w sobie nie tylko młodzieńczą witalność, ale i niezwykłe aktorskie wyczucie 

sceny, na której absorbuje uwagę niczym filmowy młody Brad Pitt. Gra 

żywiołowo, ale nie szarżuje i to on w każdej prawie sekwencji widowiska, nie 



tylko z racji literackiej roli, wydaje się być najważniejszy. W tej scenicznej 

rodzinie, którą ojciec opuścił szesnaście lat wcześniej, jemu mężczyźnie 

przypada opiekować się i nieco nieporadną, upośledzoną także i fizycznie 

siostrą, ale i pomagać matce, co niepokorny Tom nie zawsze znosi i werbalnie 

wręcz buntowniczo wyraża. W tej postaci młodego człowieka o aspiracjach 

szerszych niż praca w hurtowni obuwia, dążącego do przeżycia przygody,  

z poetyckimi marzeniami, niejeden jego rówieśnik na widowni być może 

odszuka i potwierdzi siebie. 

Spektakl Jana Nowary (premiera 6 maja 2017), bez kwadransa 

dwugodzinny, zda się trwać chwilę. Frapuje uwagę i wyzwala emocje wartką 

akcją i artystycznym pięknem oprawy scenograficznej, budowanej również 

owymi projekcjami tła filmowego, o co zadbał Marcin Pawełczak, muzyczną 

oprawą widowiska przez Pawła Nafusa i płynnością oraz plastycznością postaci 

na scenie, w czym artystom pomagał Tomasz Dajewski. Widowisko to zmusza 

do stawiania pytań o sens i kierunki postępowania każdemu, kto uczestniczy  

w tym znakomitym artystycznie przekazie wartości. 
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