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Zaczniemy od tego, że cofnę czas. Przeniosę was 
do dziwnego okresu, jakim były lata trzydzieste, kie
dy to niezmiernie liczna, średnia warstwa amery
kańskiego społeczeństwa znalazła się w szkole dla 
ociemniałych. Utracili wzrok, -ezy sami się oślepili, 

kurczowo więc przyciskali palce do piekącego alfa
betu Braille'a - abecadła gospodarki w stanie roz
kładu. 

W Hiszpanii była wojna domowa. Tutaj ~ tylko 
wrzawa i zamieszanie. W Hiszpanii była Guernica. 
W naszym kraju - rozruchy robotnicze, czasem 
burzliwe, w skądinąd spokojnych miastach, jak Chi
cago, Cleveland, Saint Louis ... 
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Oto społeczne tło tej sztuki. 

(z wypowiadanego przez Toma prologu do „Szklanej 
menażerii") 

• 

Tennessee Williams 



Tennessee lVillian1s 

o sobie 

Urodziłem się na plebanii w Columbus, Missisipi, w tym 
mieście starym i tak zakamieniałym, że sąsiad do sąs iada 

nie uśmiechnie się przez cały rok. Dziadek mój był du
chownym. Ojciec mój (o pompatycznych imionach Cor
nelius, Coffin, Williams) wywodził się ze starego rodu pio
nierów z Tennessee i z pierwszych kolonistów z Nantucket 
Island. Matka pochodziła z kwakrów. Ta burzliwa miesza
nina w mojej krwi, jaka powstała z połączenia cech pury
tańskich i rycerskich, tłumaczy niejeden konflikt, jaki prze
żywają moi bohaterowie. -

Ochrzczono mnie Thomas Lanier Williams. To bardzo 
miłe imiona - nieco zbyt miłe. Dobre w sam raz dla poety 
płodzącego sonety na temat wiosny. Tak też i było. Pierwsze 
honorarium literackie wypłacił mi klub kobiecy za trzy so
nety o wiośnie. Pragnę dodać, że byłem wtedy bardzo 
miody. 

Pod tym rozkosznym imieniem wydałem jeszcze sporo 
poezji lirycznej. odpowiednio marnej, o czym przekonałem 
się z biegiem czasu. Stwierdziwszy, że skompromitowałem 

w ten sposób swoją „firmę'', zmieniłem ją na Tennessee 
Williams. Wywiodłem to imię z faktu, że Williamsowie wal
czyli z Indianami o Tennesse oraz z porównania życia mło
dego pisarza do wiecznej walki. 

Ze względu na interesy ojca, który był komiwojażerem, 

wyjechaliśmy na Północ, do St. Louis. Dla nas wszystkich 
było to tragiczne. Nie mogliśmy się przyzwyczaić do zmie
nionych warunków życia . Na Południu nie odczuwaliśmy 

różnic majątkowych między nami i sąsiadami. Teraz nagle 
odkryliśmy, że są dwa rodzaje ludzi: bogaci i biedni, i że 

my należymy do tych ostatnich. 
Wrażenie było tak sill'\e i gwałtowne, że zaciążyło na d 

całym moim dzieci!'lstwem i młodością, a potem · i nad moj<J 
twórczością. 

J estem jednak zadowolony z tych gorzkich doświad

czeń młodości, sądzę bowiem, że niewiele ma do powiedze
nia pisarz, który nie zakosztował gorzkiego smaku nierów
ności pomiędzy ludżmi. 
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Nie jestem działaczem politycznym ani społecznym. 

Jeśli mnie spytacie o moje poglądy polityczne odpowiem: 
jestem humanistą. 

Do szkoły chodziłem podczas wielkiego kryzys u ame~ 
rykańskiego, toteż nic dziwnego, że wkrótce musiałem rzu
cić szkołę i zająć się pracą urzędniczą w zakładach obuwia. 

Była to straszna męka dla mnie - jako człowieka i za
razem świetna lekcja dla mnie - jako pisarza. Nocami 
pisywałem krótkie opowiadania, których nikt nie chciał ku
pić. Zachorowałem. Kiedyś z ulicy zabrano mnie do szpi·· 
tala . Musiałem zrezygnować z pracy i przeniosłem się na 
Południe do dziadków. Pisałem stale i wreszcie z pewnym 
powodzeniem. Stałem się samowystarczalny. Wznowiłem 

studia i ukończyłem je w roku 1938. Równocześnie praco
wałem zarobkowo w najrozmaitszy sposób. Życie moje było 
wtedy zawrotnym kalejdoskopem zdarzeń, którymi można 
by obdzielić z dziesięć osób. 

Pie rwszego prawdziwego uznania doznałem w roku 1940, 
kiedy dostałem stypendium Rockefellera i napisałem „Bitwę 
aniołów", wystawioną tegoż roku przez Theatre Guild. 

Tymczasem stan mojego zdrowia pogorszył się. Przec 
ciążony mnóstwem zajęć, pisałem stale nocami. Nie mogłem 
za niechać pisania: pisarstwo stało się dla mniej jedynym 
środkiem wyrażania rzeczy, które musiałem wypowiedzie(;:. 

Dalej w~zystko przyszło nagle. Znalazłem się w Holly
wood, gdzie w wytwórni Metro Goldwyn Mayer płacono mi 
250 dolarów tygodniowo. Zarobiłem tyle, że mogłem spou 
kojnie w ciągu kilku miesięcy pracować nad „Szklaną me~ 

nażerią". 

Napisałem sztuki: „Bitwa aniołów" (1940), „Schody na 
dach" (1941), „Szklana menażeria" (1943-44), „Lata i dym' 
(1945-47), „Tramwaj zwany pożądaniem" (1945-47), „Ta~ 

tuowana róża" (1950-51), „Camino Real" (1952-53) i „Kotka 
na rozpalonym dachu" (195S-56). 

P:sałem również krótkie sztuki, które wydałem w zbio
rze pt. „Dwadzieścia siedem wagonów bawełny oraz trochę 
opowiadai1 i poezji". 

(„Teatr", nr 7 - 1958) 

Ponadto w latach ostatnich Tennessee Williams opublikował 

cl rnmaty: „Rozkoszny ptak młodosci", „Orfeusz w WE;żowej skó
rze '\ „Okres przystosowania", „Nagle, zeszłego lata" i „Noc 
iguan y". 
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Dramaty nieprzystosowania 
Akcja dramatów Williamsa, zgodnie z dewizą naturaliz

mu, rozgrywa się w ściśle określonym środowis ku. Jest nim 
amerykańskie Południe, z całą niepowtarzalną odrębnością 

jego tradycji, przyzwyczajeń i schematów myślowych. Ten 
kraj, dziki, romantyczny i konserwatywny, a nie szare, 
zuniformizowane miasta Północy, których pisarz szczerze 
nienawidzi - fascynuje Williamsa i rodzi jego bohate rów, 
jak zrodził jego samego. Także język Williamsa, gwałtowny, 
wznosły i kwiecisty, tłumaczyć można w pewne j mierze 
oratorską tradycją Południa. Czyniąc miasteczko w delcie 
Missisipi tłem dla swych dramatów, uporczywie maluje 
Williams dwa jego przeciwstawne oblicza: z jedne.i strony 
romantyzm, elegancję i rycerskość, z drugie.i - kołtuństwo, 

brutalność i okrucieństwo. Zdaje sobie sprawę, że jego 
ukochana ziemia jest zarazem chrześcijań ska i barbarzyi'l
ska; jest kolebką dobrych obyczajów i łacińskiego wyrafi
nowania, a równocześnie kolebką zacofania i potworności. 

Z tych antytez wyrastają podstawowe konflikty dramatów 
Williamsa i dwie wciąż powracające, przeciwstawne grupy 
jego bohaterów. Ze spadkobiercami najlepszych tradyc,ii 
kultury Południa walczą - i wygrywają - zbrutalizowane 
„produkty" zacofania południowych obszarów. 

Wśród takich przeciwników rozgrywa Williams grę, 

w której stawkę stanowi zwykle życie ludzkie. 

Powtarzają się w różnych w ariantach układy o tej sa
me.i tematyce. Jest nią osamotnienie wrażliwej jednostki 
w społeczeństwie masowym. Wielokrotnie powraca np. sce·
na poznania się pary samotnych ludzi: oboje zaczynają się 

rozumieć, potrzebować lub kochać, ale nieuchronnie drogi 
ich się rozchodzą. Jednak, choć nie mogą być razem, prze
kraczają na chwilę magiczny krąg izolacji, osiągając auten
tyczne, aczkolwiek przelotne porozumienie. Rozmija si ę na 
drodze życia tak „dwoje ludzi składających sobie jedno
cześnie wizytę". Tak wygląda spotkanie Laury z Jimem 
(Szklana menażeria), Blanche z Mitchem (Tramwaj zwany 
pożqdaniem), Almy z Johnem (Lato i dym) i Hannah 
z Shanonem (Noc iguany). Pierwsza cz<;ść Rozkos:męgo pta
ka mlodości - rozmowa Chance'a z Aleksandrą - jest 
również tradgedią kruchości ludzkich przelotnych poro
zumień. 
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TENNESSEE WILLIAMS 

SZKLANA MENAZERIA 
(The Glass Menageric) 

sztuka w 2 częściach 

Przekład 

KAZIMIERZ PIOTROWSKI 

Reżyseria 

HALINA DZIEDUSZYCKA 

Scenografia 
JANUSZ TARYŁŁO 

Muzyka 
JERZY PAKULSKI 
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Inspicjent 
ZOFIA CYBULSKA 

OSOBY 

I 
MATKA RIA ZBYSZEWSKA 

SYN - JAROSŁAW KUSZEWSIU 

CORKA - AS.JA LAMTIUGINA 

GOSć - WOJCIECH NOWICKI 

Rzecz dzieje się w zaułku St. Louis 

Część I: przygotowania do przyjęcia Gościa 

Część II: Gość przychodzi z wizy tą 

Czas akcji : dziś i w przeszłości 

(prapremiera odbyła się 26 grudnia 1944) 

' 
Sufler 

H ALIN A NIEDŹWIEDZKA 
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V-Dyrektor JANUSZ PŁAWIŃSKI 

Kierownik Techniczny 
Jan Adrian Urban 

• 

Główny Elektryk 
Henryk Janowski 

* 

Kierownicy pracowni : 
K rawieckiej 
Eustachia Leś 
Józef Podolski 

• 

Perukarskiej 
Stanisło.w Kołodz iejczak 

Malarskiej 
Władysław Dach 

• 

Stolarskiej 
Józef Stepek 

• 

Akustyk 
Maciej Prasek 

Skomplikowana dla czytelnika w Europie symbolika 
Williamsa rozgrywa się na dwu co najmniej planach: ogól
nym, społeczno-kulturalnym (a także religijnym) oraz pry
watnym, freudowsko-psychologicznym. Plany te wciąż na
kładają się na siebie, przenikają się wzajemnie, dając sym
bolice pisarza bogatą wieloznaczność a zarazem organicz
ność i namiętną siłę wiz.ii, która jednoczy symbole z natu
ralistyczną obserwacją w sposób spontaniczny - symbolika 
nie jest tu intelektualną spekulacją, lecz odwołaniem się 

do archetypów, do tradycji purytańskiej, do freudowskich 
przebra1i, wreszcie do ameryka1iskiego mitu Południa. 

Pierwotność i romantykę ziemiańskiego, konserwatyw
nego Południa uznaje Williams za źródło nie stępionej wraż
liwości na dobro i zło, jaka zanika już pod wpływem urba
nizmu i industrializacji na zwycięskiej Północy. Południc 

symbolizuje życie pełne poezji ; Północ to świat bezlitosny, 
twardy i zmechanizowany, ale zarazem świat przyszłości, 

tak samo nieunikniony jak postępująca industrializacja 
agrarnej kultury Południa. 

Katastrofy wydarzające się w dramatach Williamsa 
mają swe źródła w pustce, która wytwarza się zwykle na 
pograniczu dwóch epok i generacji. Jak u Czechowa padają 
pod ciosem siekiery wiśniowe sady: stara generacja Połud
nia musi ustąpić miejsca następnej. Zaczyna się wielki dra
mat nieprzystosowania jednostek, które nie potrafią znaleźć 
sobie miejsca w nowej rzeczywistości. Ratują się ucieczką 

w krainę marzeń . Klęska tych ludzi wynika z rozbieżności 
między marzeniem a rzeczywistością; rozbieżność ta po
wstaje, gdy ludzie żyją w świecie fantacji, a działać muszą 
w sytuacji konkretnej - i nie są w stanie dostosować si~ 

do przemian współczesnego życia. Tylko nielicznym bo
haterom Williamsa, takim jak Tom w Szklanej menażeri.i , 

udaje się uciec do świata ludzi żywych. Większość zubo
żałych spadkobierców dawnej świetności Południa lęka się 

nowej rzeczywistości, chowa się w świat własnych urojeń 

i mrzonek. Dla Laury jest to mikrokosmos jej ukochanej 
szklanej menażerii, dla matki .ie.i. Amandy - iluzoryczni 
adoratorzy, pojawiający się w jej marzeniach - podob
nie jak później w marzeniach Blanche - jako rekwizyty 
wspaniałości Starego Południa z urokami jego eleganckich 
manier. 

Miniony świat Południa nie daje się wskrzesić. Zwy
cięża świat postępu i mechaniki, a nie małych, kruchych 
zwierzątek Laury. Ostają się bezmyślni i solidni konsumen-
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ci życia reprezentowani przez parę Stella-Stanley („Tram
wrij zwany pożqdaniem"). Zwycięstwo przypada światu ber
barzyńskiemu, ale żywotnemu i pełnemu poczucia r ealizmu. 
Ścielą s ię po drodze trupy tych wszystkich, którzy nie po
trafili dotrzymać im kroku. 

Jakkolwiek zwycięstwo przyzna je Williams ci emięży

cie lom, namiętnie staje w obronie istot delikatnych i oka
leczonych. Ma to swoją wykładnię także w planie fr eudow
sko-psychologicznym, sens tej obrony jest dwuznacz ny, n ie 
t y lko społeczny. Niewątpliwie .iednak w świecie nowego 
ładu czuje się Williams takż e kaleką. Motyw kalectwa 
pojawia s i ę w j go utworach z obsesyjną częstotliwością. 

Laura chodzi o kuli, j est niezręczna ; o tym, .iak nie pasuje 
do nowoczesnego świata, świadczy symbolicznie fa kt, że n ie 
potrafi się nawet posługiwać maszyną do pisania. 

KRYSTYNA PRZYBYLSKA 

(fragment )/ szldcu pt. „Tenne ssee Williams, c:uli p11ryta7'1sld 
melodramat" - ... Dialoa" nr lil9GJ.J 

Obok - Ben Shahna „Czerwone schody" (1944) 
schody" (1944) 

Na s. 16 - obraz Edwarda Hoppera „Nocne jastrzębie" (194 2) 
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Tennessee Willia1ns 
o sztuce 1 nwralności 

Tennessee Williams, jeden z najwybitniejszych współ
czesnych dramaturgów amerykańskich - autor słynnej 

sztuki „Tramwaj zwany pożądaniem" (A Streetcar named 
Desire), udzielił niedawno wywiadu przedstawicielowi „New 
York Herald Tribune". Oto fragmenty jego wypowiedzi: 

Pytanie: O jakim typie ludzi pisze pan najchętnej? 
Odpowiedź: O ludziach głęboko zatroskanych. Myślę, że 

większość z nas to tacy właśnie ludzie. Nasz wiek to wiek 
troski. Jeśli się dobrze przyglądamy innym, łatwo to do
strzec. Niestety, teatr nie zawsze próbuje głębiej analizować 
swych scenicznych bohaterów. Oczywiście, w komediach, 
wodewilach nie trzeba · tego robić. Mnie jednak ten rodzaj 
sztuki nie interesuje. Muszę pisać o takich ludziach, jakich 
znam. Sam jestem pełen niepokojów i trosk, i nie potrafię 
pisać o tym, czego nie przeżywam. 

Pytanie: Czy uważa się pan za moralistę? 
Odpowi.edź: Właściwie tak. Mam skłonności do porusza

nia kwestii moralnych, dobra i zła w życiu ludzkim. Myślę, 
że hipokryzję, zakłamanie uznać trzeba za nasze grzechy 
główne. Najbardziej ich nienawidzę. Wyrachowanie, zakła

manie, ugoda z fałszem to najbardziej niebezpieczne ze 
wszystkich ludzkich wad. Sztuki moje mają wykazywać, co 
uważam za nieprawdę. Przy tym wszystkim jednak nie 
pretenduję wcale do miana wielkiego moralizatora: Jestem 
dramaturgiem, a ten zawód postuluje przecież między in
nymi dostarczanie ludziom rozrywki. Nie tworzę jednak dla 
celów błahych. Zawsze piszę po to, by wyrażać siebie. 
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Pytanfo: Czy sztuki pana są wyrazem pesymizmu czy 
też optymizmu? 

Odpowiedź: Koniecznie, nieodzownie trzeba umieć od
szukać w życiu rzeczy, w które można wierzyć. Życie nie 
ma żadnego znaczenia, jeśli brak mu ideałów, którym by
libyśmy wierni, których byśmy pragnęli dla siebie, uznawa
li za wartościowe. W tym sensie jestem optymistą. Wierzę 
bardzo silnie w istnienie dobra. Wierzę, że uczci\VOŚĆ, wy
rozumiałość, współżycie, nawet pasja seksualna - są dobre. 

Sam Tennessee Williams podczas rozmowy z przedstawi
cielem „New York Herald Tribune" wspomniał o zarzucie 
stawianym mu przez wielu krytyków, że pisze sensacyjne 
sztuki w celach zarobkowych. 

- Nigdy nie pisałem dla pieniędzy, choć zawsze chętnie 
je przyjmuję. Nigdy też nie próbowałem szokować publicz
ności. Owszem, robię to, ale nie dla succes de scandale. 
Lubię mocne wrażenia, czasem może przebieram miarę, ale 
nigdy nie robię tego dla celów komercjalnych, lecz po to, 
by spotęgować oddziaływanie, zaakcentować pointy. 

(„Nowa Kultura", H. XII. 1958) 
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Początek przedstawiel'! wieczornych godz. 19.15 
Dyrekcja i Administracja Teatru 

Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

Telefon 
Centrala 
Dyrekcja 
Org. Widow. 

432-76 
387-73 
437~62 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Organiza
cji Sprzedaży od godz. 8 do 15. Telefon 437-62. Bilety indy
widualne w kasie teatru oi go:lz. 10 do 13 i oi 16 do 19.15. 
Przedsprzedaż biletów: „Orbis" - Rynek 38 codziennie 

oprócz niedziel i świąt w godz. 10-18. 
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