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J est zdumiewające, że najwybitniejszy współ

czesny dramaturg kraju, w którym sukces jest obo
wiązkiem i nikt dobrowolnie nie śmie przyznać się 
do porażki j st piewcą nieudaczników i przegra
nych. Bo tacy przecież są na ogól bohaterowie sztuk 
Tennessee Williamsa, pisarza, który swoją twór
czością dramatyczną wywarł ogromny wpływ na 
w>=półczesnych. Większość jego sztuk trafiła również 
na nasze 'sceny, albo też, w realizacjach filmowych, 
na ekrany kin, telewizorów. A więc przede wszys
tkim dwie pierwsze i do dziś chyba najchętniej gry
wane sztuki - „Szklana menażeria" i „Tramwaj 
zwany pożądaniem" dalej „ Tatuowana róża". „Kotka 
na gorącym, blaszanym dachu". „N oc iguany", „Slod-· 
ki ptak młodości:" - w Polsce pamiętne kreacjami 
Ireny Eichler ówny, Aleksandry Sląskiej, Zofii Mro
zowskiej, Jadwigi Barańskiej, a na świecie - Liz 
Taylor, Vivien Leigh, Avy Gardner, czy wreszcie 



„Oscarem'' Anny Magnani. Najpię~niejsze role pisze 
Williams dla kobiet, może dlatego, że zawsze patrzy 
na nie przez uczuciowy klimat własnego dzieciństwa 
z niezbyt kochaną matką i uwielbianą starszą siostrą, 
delikatną i wrażliwą, którą trzeba było v:r koii.cu 
umieścić w zakładzie dla obłąkanych. 

Thomas Lanier Williams bo tak brzmi prawdziwe 
imię i nazwisko pisarza - urodził się w mieście 

Columbus, w stanie Missisipi. „urodziłem się na ple- . 
banii w Columbus, Missisipi .:__ napisze o sobie -
w tym starym i tak zatwardziałym mieście, że są
siad do sąsiada nie uśmiecha się tutaj przez cały 

rok. Dziadek mój był duchownym. Ojciec wywodził 
się ze starego rodu pionierów z Tennessee i z pierw
szych kolonistów z Nantucket Island. Matka pocho
dziła z Kwakrów. Ta burzliwa mieszanina w mojej 
krwi, jaka powstała z cech purytańskich · i rycerskich, 

tłumaczy niejeden konflikt, jaki przezywają moi 
bo ha ter owie. 

Ochrzszczono mnie imionami Thomas Lanier. Pod 
tym rozkosznym imieniem wydałem sporo poezji 
lirycznych, odpowiednio marnych, o czym przeko
nałem się z biegiem czasu. Stwierdziwszy, że skom
promitowałem w ten sposób swoją „firmę", zmi 
nilem ją la Tenn€ssee Williams. Wywiodłem to imię 
z faktu, że Williamsowie walczyli z Indianami o Ten
nessee, oraz z porównania życia młodego pisarza do 
wiecznej \valki". 

W ten sposób, słowami samego pisarza, najlepiej 
wytłumaczyć genezę pseudonimu, jaki przyjął na 
długie lata twórczości. Trzeba jednak dodać kilka 
informacji, o których Williams nie pisze. Mały 

Thomas Lanier był chłopcem delikatnym i choro
witym i jako taki nie cieszył się sympatią ojca, pel-



nego temperamentu, wesołego p11aczyny i poke
rzysty, który zarabiał na życie jako komiwojażer 
w fabryce obuwia. Ojcic złośliwie nazywał synka 
„miss Nancy .. . " Rodzina szybko przeniosła się do 
St. Louis, gdzie dosyć względna zamożność szybko 
zamieniła się w biedę. Gdy Williams zaczął' studia, 
przyszedł wielki kryzys amerykaóski. Musiał porzu
cić naukę i pójść do ipracy - w firmie obuwniczej, 
podobnie jak ojciec. 
Były to dwa lata piekła, jak powie o tym okresie 
40 lat później w swojej , autobiografii, które dopro
wadziły do najsilniejszego załamania nerwov,.rego, 
jakie przeżywał. 
Były to u~razem lata niezwykłego rozwoju i og

romnej popularności psychoanalizy. Jako rodzaj te
rapii jest psychoanaliza w Stanach .najważniejszym 

subsytytutem przyjaźni, praktycznym sposobem na 
ustawienie stosunkó\;" międzyludzkich. Wówczas 

I 

była wielkim odkryciem, które pozwalało analizować 
człowieka, dotrzeć do głębin ludzkiej duszy. Po sza
leństwach ekspresjonizmu, który zachwiał wzajem
nym stosunkiem człowieka i świata, pozwalając, by 
świat przy1tloczył jednostkę, nowa nauka otwierała 

ogromne możliwości. Nie tylko lekarzom, ale i twór
com pozwalała lepiej opanować proces poznawania 
człowieka. Williams posług~je się jej metod'ami 
w sposób bezwzględny i po mistrzowsku. Każda 

z jego sztuk zaczyna się od widoku życia mniej lub 
bardziej uładzonego, pozostającego w zgodzie w każ
dym razie z powszechnie zwanym cnotliwym, zew
nętrznym obrazem Ameryki, kraju zadewolonych 
z siebie potencjalnych milionerów. Następnie, scena 
po scenie, Williams niszczy tę idyllę, gdyż burza jest 
w czlowieku i wystarczy czasem j_akieś nieznaczne 
poruszenie, by tę burzę wywalać. A w konstruowaniu 
systemu tych bodźców Williams jest mistrzem naj-



większym, dlak~go może tak niezwykle przejmują
cym i wzruszającym. Wydobywa na wierzch najgor
sze instynkty, które rządzą niejednokrotnie- postępo
waniem zwykłych ludzi i zawsze jest przekonujący 
i wstrząsający. Może dlatego, że czerpie z własnego 
doświadczenia życiowego, którego - jak sam kie
dyś powiedział - starczyłoby na obdzielenie kilku 
całkiem bogatych życiorysów. Prawdziwy sukces 
przyniosła mu „Szklana menażeria". Nagrodzona 
w roku 1945 nagrodą Pulitzera. Dalej już wszystko 
poszło niemal gładko. Może dlatego, że sam zna 
ciemne strony życia dosyć dobrze, obdarza swoich 
bohateról},r współczuciem, ze \VZruszeniem. opowią.da
jąc o ich tragicznych losach. „Są pisarze, którzy 
myślą - powie w jednym z wywiadów - i są tacy, 
którzy potrafią tylko czuć. Ja należę do tych dru
gich". 

Janina Kumaniecka 

Mieszkanie Wingfieldów wychodzi na podwórze ka
mienicy czynszowej, która jest .1ednym z owych -
podobnych do uli - wielkich skupisk jednostek 
mieszkalnych, złożonych z ciasnych komórek. Takie 
kamfenice plenią się, jak brodawki, w przeludnio
nych wielkomiejskich ośrodkach drobnomieszczań

skiej ludności i znamionu_ją niechęć tej najliczniej
szej i wlaściwie niewolniczej warstw,y amerykań

skiego społeczeństwa do płynności i zróżnicowania 

oraz jej popęd do wegetacji jako zautumatyzowana 
masa ludzka. 
Do mieszkania wchodzi się z zaulka po schodach 
przeciwpożarowych - konstrukcji, której nazwa 
kryje w sobie pewną poetycką prawdę: wszystkie 
te olbrzymie budynki stale płoną wolnym i nie
ublagalnym ogniem ludzkiej rozpaczy. Schody 
przeciwpożarowe wchodzą w skład dekoracji - to 
znaczy podest i schodki wiodące na dól. 



Miejsce akcji jest wspomnieniem i dlatego nie jest 
realistyczne. Wspomnienie ma w sobie wiele po
etyckiej swobody. Opuszcza pewne szczegóły, inne 
wyolbrzymia, zależnie od emocjonalnej wartości 

rzeczy, jakich dotyka, pamięć ludzka bowiem gnieź
dzi się glównie w sercu. Stąd wnętrze mieszkania 
jest zamglone, liryczne. 
Kiedy kurtyna idzie w górę, publiczność widzi ciem
ną, ponurą tylną ścianę kamienicy Wingfieldów. Ka
mienica stoi równolegle do rampy. Z obu je.1 stron· 
biegną ciemne, wąskie zaułki, zagłębiające się w ka
niony pełne splątanych sznurów na bieliznę, wia
der na śmieci i posępnego żelastwa sąsiednich scho
dów przeciwpożarowych. Wlaśnie tymi zaułkami 

będą nadchodzić i odchodzić postacie sztuki. Pod 
koniec U'Jstępnego komentarza Toma z ciemnego tla 

ściany kamienicy (gdy po oświetleniu se za na stanie 
~:i<ł przezroczysta) wynurzy się z wolna wnętrze 
mieszkania Wingfieldów, na pa;terze. Na pierwszym 
planie znajduje się pokó.i, który sluży również jako 
sypialnia Laury (rozkłada się kanapa zmieniając ją 
w lóżko). W głębi , pośrodku - jadalnia, oddzielona 
od pierwszego planu szerokim lukiem lub drugim 
proscenium z przezroczystymi, wyblakłymi zasłona
mi (albo drugą kurtyną). Na staromodnej . etażerce 
w pierwszym pokoju stoi dużo figurek zwierząt 

z przezroczystego szkła. Powiększona fotografia ojca 
wisi w tym pokoju, na wprost widowni, po lewej 
stronie luku. Jest to twarz bardzo przystojnego mło
dzieńca w czapce amerykaiiskiego strzelca z pierw
szej wo}ny światowej. Ojciec na fotografii uśmiecha 
się zabójczo i tak uporczywie, .iakby chciał powie
dzieć: „ Uśmiech ten nigdy nie zniknie mi z twarzy". 



Publiczność zrazu słyszy i widzi pierwszą scenę 

w jadalni poprzez przezroczystą czwartą ścianę domu 
i gazowe zasłony w luku jadalni. W toku tej sceny, 
kiedy sytuacja się ktaruje, czwarta ściana pomału 
idzie w górę i znika. Opuści się ona dopiero na sa
mym końcu przedstawienia, w czasie monologu 
Toma, zamykającego sztukę. 
Naf'rator jest niczym nie zamaskowaną konwencją 
tej sztuki. Odstępuje od normalnej konwencji te
atralnej, ilekf'oć ułatwia mu to wykonanie zadania. 

T. Williams - „Szklana menażerie" 

Zdjęcia zamieszczont> w programie pochodzą z prób. 
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Kierownik techniczny : AndTzej Ciesiel ki 

K i:..ro wnicy pracowni: 

krawieckiej damskie j: Anna Nalikowska 

kra wie ckiej męskiej Romuald Kaczyński 

perukarskiej: Halina Lewandowska 

mabr skiej:Ryszard Giecze iski 

stola rskiej: Józef Reszeć 

ślusarski ej: Aleksander Markowski 

tapicerskiej: Wiesław Wtorek 

r ekwizytorskiej: Eugeniusz Tylicki 

szewskiej: Gerard Foks 

prace farbiarskie: Aniela Rymkiewicz 

kierownik działu akustycznego: Wiesław Grabek 

k: ~rownik dzia?u elektrycznego: 
Mirosław Szostakowski 

brygadier sceny: Bogdan Cichy 

kierownik działu obsługi widzów : 
Elżbieta Woźniak (p.o.) 

ki erownik sceny objazdowej : Wojciech Stachowicz 

koordynacja pracy artystycznej: Joanna Biesiada 

główny księgowy: Stanisław Jaczewski 

redakcja programu: Elżbieta Lenkiewicz 

zdjęcia w programie: Wacław Kapusto 

Kasa Teatru czynna codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) 
w godz. 12-19, w niedziele: 16- 19, tel. 239- 15. 

Adres Teatru: Olsztyn, ul. I Maja 4, tel. centrali: 259-59. 

Cena programu: 20 zł 




