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TEN
EE WILLIAM , (wła c. Thom. Lan11:1 W1lham ) ur. w 19l4 rok.u w tanie
Missi 1pi, zmarł 25 lutego 19 3 r ... amerykań ki dramaturg Po~hod71ł z rodnn Południowców.
pionierów walk z Indianami w tani Tenne ee. OJciec był komiwojażerem fabryki obU\\.la.
matka pochodziła z rodziny należącej do arystokraq1 Południa. Williams uczęszc1ał do s?ku ly w
St. Loui a następnie wstąpił w 1931 r na uniwer ytet w Missouri. Po pierw rym rok.u . Ludiów
zaczął pr11cę w tej amej fabr ce obuwia.. w które1 zatrudniony był ojciel i prte7 d\1a lata
przyzwyczajał ię do monotonii życia urzędnika . W 193 r. p wr '1cil do pr.cerwane1 nauki, tym
razem na uniwersytet w St. Loui , a następnie na umwer ytet w lova Rozpoczął potem podróż
po kraju, chwytając ię różnych zajęć: był gońcem hotelowym w owym Orleanie, !oporządzał
dalekopi
w Jack onville na Florydzie, w N wym Jorku b I portierem '" kinie, kelnerem i
recytatorem wier 7Y w nocnym klubie cyganerii Greenwich Village. W tym okresie tworzył ju7
bardzo wiele , eksperymentując pi amem wier zy, opo' m.dań 1 s.ctuk. Najbardziej imere ował sii;:
dramatem, już od cza ów tudenckich w M1 · ·ouri. k1ed to ogr mne wraiernc zr biło na mm
przedstawienie „Duchów" Jb ena. Pi al początkowo jednoaktówki, zd hywaiąc 1\ 1939 r.
niewielką nagrodę pieniężną za cztery zebrane pod wspólnym tytułem .,American Bluei;"
(Amerykariski blue ). W 1940 r. otrzymał typendium ufundowane przez krytyków teatralnych.
J. Gassnera i T . Hel bum, i w tymże roku wy tawił . ztukę „Bat tle of An eb" (Bitwa anioł' w). N ie
cieszyła się ona jednak powodzeniem, a prawdZJw sukces odmó ł William dopiero w 1945 r
nowojorskim przed tawieniem ,.Szklanej menażerii" {The las Menager1e). a poLnieJ wy tawieniem na tępneJ ztuki „Tramwaj zwany pożądaniem" (A treetcar Named
ire. 1947), za którą
otrzymał nagrodę Pulit7era. Na tępne ztuk1 Williamsa ,.Summer and Smoke" (1948, Lato i dym).
,.The Rose Tattoo'' (1951 Tatuowana róza), „ at on a Hot Tin R C' (195 , Kotka na gorącym
dachu), „Suddenly Lat ummer"' (1957, I nagle ostatniego lata . „ weet Bird of
uth" (1957.
Słodki ptak młodości). „The
1ght of the Jquana" (1962. Noc lquany). „The Two Character
Play" (1967. 'ztuka z dwiema po taciami). „ even e cent ofMynle'· (196 . ~ il!Jem upadkO\\
Myrtle), również cie zą ::o.ii;: powodzeniem na
t>nach wiata. W zy tkie one ą w 1stocil!
tragediami psychologicznymi; dla William a wa7n1ej ze jest to, o md}widualne, niepowtarzalne

w postaci. a problemy, z jakimi borykają ię jego bohaterowie, nie nabierają charakteru
uniwer alnego . W tematyce . woieh sztuk. opartych g ł ów n ie na konfliktach w życiu ameryk ańkiego Południa. wypływających z gwałtowna· ci zachodzących tam przeobrażeń, eksponuje
Williams osamotnienie jednostki i jej próby nawiąza nia kontaktu z otoczeniem oraz prawie
ob esyjnie powraca do tematu walki płci . Świat widziany jego oczami jest ponury, dręczony i
nawiedzany przez zło . Główne źródła po tawy William a i takiego ukształtowania jego teatru,
to rozczarowania. jakich dozna ł w życiu . różnorakie doświadczenia środowi kowe oraz wpływy
twórczo ·c1 trindberga i Czechowa .. .
W technice pisar kiej łączy William· realizm przechodzący często w o tronaturali tyczne
uj ęc i a. z poetyckością atmosfery, którą tworzy d zięki metafo rze język a, zmie n ności nastrojów,
pr1yznaniu ogromne.i roli cenic1nym efektom świetl n ym i dźwiękowym. Sztuki William a
tłumaczyli na język poi ki E. Cękalski i K. Piotrow ki.

Tennessee William .

Kazimief'l Piot rows ki

KAZIMIERZ PIOTROWSKI
urodził ię dnia 11sierpnia191 I roku we Lwowie. zmarł I
lutego 19 3 roku. \! War zawie. Znakomity tłumacz literatury anglo askiej, eseista i krytyk
literacki Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiował w Wyższej Szkole
Dziennikar kiej. W 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Lata wojny spędził w obozach
oficer kich w iemczech . Po wyzwoleniu przenió ł się do obozu wy iedleńców pod Hamburgiem. gdzie organizowal repatriację. d października 1946 roku do czerwca 1947 roku pracował
jako ofcier prasowy w Polskiej Misji Repatriacyjnej. W okresie tym redagował „Slowo Polskie"
tygodnik dla Polaków "" iemczech. wydawany przez Pol ką Misję Repatriacyjną. W lipcu
1947 roku wróci( do Pol ki. Pracował w Ministerstwie Oświaty, przez krótki okres był
dyrektorem PATIF -u. w Jatach 1950 -· - 1952 był najpierw wicedyrektorem, a póżniej dyrektorem programowym w Generalnej Dyrekcji Teatrów, Oper i Filham1onii. Od maja 1952
roku poświęcił ię wyłącznie pracy literackiej, głównie jako tłumacz. Był członkiem Związku
Literatów Pol kich od 1955 r. Zajmował ię przede wszystkim tłumaczeniem literatury anglo-amerykań k1ej. m. in . prozy ondona. Coopera, Twaina. Caldwella, Saroyana. Warrena oraz
d ramatów O'Neille'a, Albeego, Millera. Williamsa. Delaney'a. Osbome'a, Pintera. ShafTera i
ha wa Był też autorem przekładów z Języka rosyj kiego, francu kiego i niemieckiego. Niemal
zy lki pr?etlumaczone jego ztuki, zostały wystawione, niektóre przez liczne teatry. część
przez telewizj . która do 1980 r. wy tawiła 55 pełnospektaklowych widowisk teatralnych w Jego
przekładzie. pozostale oczekują na realizację. Nakłady książek w Jego przekładach zbliżają się
ohccnie do ok . 4 mln.
W woim dorobku pi ar kim po iadał Kazimierz Piotrowski również liczne przedmowy, eseje,
po lowia . artykuły na temat literatury. dramatu i teatru amerykań kiego i angielskiego oraz
praL·e publicy•;t ·crne drukowane na lamach „Teatru" . Współpracowal też z pismem satyrycznym „S7pilki", zamieszczając w woim przekładzie fragmenty prozy Caldwella. nad którym
o tatn10 pra O\val. Z temperamentu am był atyrykiem. Takim wiecznym poprawiaczem
: wiata Ods7edł a ·wiat nie został jeszcze poprawiony do końca .
Teatr im J. O terwy kilkakrotnie wy Lawial sztuki w Jego tlumaczeniu m. in. „Wiatr w
gałę7iach !!ta<. afrasu" Rene de
haldia ( 1968), „Wszy cy moi synowie" Arthu~a Millera (1969),
.. Poią<..lanic w cieniu wią7ów" Eugene O'Neille'a ( 1972), „Kandydę" Bernarda Shawa ( 1981 ).
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(„ .) Doświadczenia lat trzydziestych nie ucz niły Williamsa pisarzem pro leta riackim czy
socreali s tą,

,.SZ KLANA MEN A ŻE R IA" raz jeszcze , Kat astrofa bez przemocy.
„Szklana mena żeria" ( 1945) stała się pierw zy m w a ż nym sukce em teatralnym Tennessee
W illiamsa. Mimo. że w ci ągu lat napisał on wiele rzeczy , a niektóre z ni h są rzeczywiśc ie
wysokiej jak ości. naprawd dopiero ta ztuka zapewniła mu istotną po zycj ę wś ró d ważn ych
dramaturgów powojennych. „Dramaturg frustracji", jak o k re ' lił go John Gassner w 1948 roku
po wystawieniu sztuki „T ramwaj zwany pożądaniem ", w przeciwieństwie do większości swych
sztuk, w „Szklanej men ażerii" ukazuje nie serię gwałtown ych konfrontacji prowadzących do
katastrof , ale wizję samotnych ludzi, którzy nie potrafią na wiązać kontak tu, są odizolowani od
siebie i od społeczeń stwa i wydają się całko wicie zagubieni we wszechś wiecie .
Tym, co spaja sztukę nie je t ani akcja, ani postacie, lecz wspomnienia Toma o rzeczach
minionych. Tom, poeta-n a rrator i alter ego auto ra , nazywany w magazynie „Szekspirem'',
organizuje dramat symboliczn ie po przez j ęzy k i ob raz . Jest to ten „nowy plastyczny teatr" o
którym Williams mówił w swoich wskazówk~ch dla producenta-reżysera: objawienie nie przez
dramaty zny wysiłek , ale przez al uzyjną siłę słowa, przez rozrastanie się symbolicznych
elementów obdarzonych zn aczeniem, \ zmocnionych dramaturgicznie oświetleniem, muzyk ą,
wytwarzającymi dystans środk ami narracji oraz, jak pierwotnie zaplanowano, obrazami
wyświetlanymi na ekranie ( „. )
Szklana menażeria jest sama najbardziej oczywistym symbolem organizującym . osabia ona
kruchość świata Laury, jej po. zukiwanie piękna ; z ogromną czuł o ścią rejestruje zmiany
oświetlenia, a równocześnie tanowi jaskrawy kontrast w stosunku do z orstko ści otac zającego
świata, który z taką łatwością m oże ją obrócić w proch (co w końcu staje się faktem). Ale wątek
szklanej menażerii to coś więcej niż gorycz iluzji i frustracji w życiu małych ludzi. Williams
pogłębił losy postaci , zwracając uwagę na społeczn ą a nawet duchow ą katastrofę . Sztuka
rozgrywa się w 1939 roku , co dobitnie w kazuje narracja zarówno na początku jak i na końcu.
Życie iluzją nie dotyczy tylko i wyłącznie Winglieldów. Jak mówi Tom, „ogromna klasa średnia
Ameryki zdawała egzamin w szkole dla ślepców " . To, co Williams nazywa „tłem społecznym"
ztu ki, odgrywa ważn ą rolę. Międzynarodowe tło stanowi Guernica, a pieśnią , którą śpiewa
Ameryk a jest „The World is Waiting for the Sunrise" (Świat czeka na wschód słońca), gdyż
oczywistą prawdą jest fakt, że Ameryka wcią ż jest pogrążona w kryzy ie i stoi na krawędzi
wojny. Nuta społecznej kataslrofy przewija si ę przez cały d ramat , na dając życiu postaci szerszy
wymiar.

ale ukazały mu ciemniejszą wiz.ię Ameryki, którą sugeruje publiczn J ści , nie
jednak postaci wciąż „zdaj ących do szkoły dla niewid my h ": wiara w
amerykańs k i sen jest likcją i fiaskiem. W swoim e eju „Katastrofa sukce ·u" Williams s r wierd ził ,
że „historyjka o Kopciuszku jest naszym na rodowym ulubionym mitem, kamieniem węg ieln y m
przemysłu filmo wego, a może nawet samej demokracji". Sedno katastrofy społecznej zawarte w
„Szklanej menażerii" leży właśnie w fakcie, że Laura nie jest Kopciu szkiem: srebrny pa ntofelek
nie pasuje, a Jim nie jest Księciem z bajki, ale jednym z wielu Amerykanó , kt · rzy wk rótce
popłyną za morza wojskowymi statkami . Jak Tom powie na końcu , „bo dzisiaj świat o ' wietlają
błyskawice. Zdmuchnij swoje świece Lauro i do widzenia„„ "
Świat , który czekał na wschód słońca wybucha rozbłyskami bomb. a życie Wingfieldów
zatapia się w ogólniejszej tragedii społecznej .
obdarzaj ąc nią

Roge r B. Stei n. The Gl ass Menagerie
Revisited: Catastro phe without Violence
(w :) Tennessee Willi a ms: A Collect1on
of Critica l Essays Edited by Stephen
S. Stanton . N ew Yerscy 1977.
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Bardzo ważnym akcentem w tej sztuce je t muzyka. Prosta. powtarzająca się melodia ...
Wydaje 1ę, że . ły zymy ją przez cały czas, gdy przewiJa ię przez zaJęte czym' innym zakątki
świadomości i wtedy jest ona najlżejszą. a może nawet najsmutniejszą muzyką na świecie .
Wyraża powierzchowną radość życia, pod którą kryje się niezmienny i niewyrażalny smutek .

w Lublinie
Dyrektor i Kierownik Arty tyczny
IGNACY GOGOLEWSKI
Zastępca Dyrektora
K rzy ztof Torończyk

Gdy patrzymy na delikatny zklany przedmiot myślimy o dwóch rzeczach: jaki je t piękny i
jakże łatwo go zniszczyć. Obie te myśU powinny być wplecione w tę powracającą melodię, która
pojawia się i znika jakby niesiona wiatrem przemian. Tworzy połączenie między narratorem
operującym odrębnym cza em i miejscem, a
podmiotem. Powraca między epizodami
pobudzając emocje i nostalgię ... Jest to przede wszy tkim muzyka Laury. więc staje się
najbardziej czytelna wtedy, gdy sztuka koncentruje ię na tej postaci i wspanialej kruchości szkła
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SZKLANA MENAŻERIA
The Glas · Menagerie )
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ztuce nie jest realistyczne. W elu stworzenia atmosfery wspommema.

światła są przyćmione. Snopy światła koncentruj ą · ię na wybranych miejscach lub aktorach,
czasem niezgodnie z tym . co wyda.1e się najważniejsze . Na przykład w scenie kłótni między
Tomem a Amandą, w której Laura nie bierze udziału , światło najjaśniej oświetla właśnie jej
sylwetkę . Tak samo je t w scenie kolacji, gdy jej cicha po tać powinna stanowić centrum

optyczne.
Światło wokół Laury powinno ię różnić zdecydowanie od pozostałych, pos1ada.1ąc
szczególną. nieskażoną czystość, jak światło na wczesnych religijnych portretach świętych i
madonn. Pewne podobieństwo do światła obrazów o tematyce religijnej. jak u El Greco. gdzie
po tacie promieniują 'wiatłem w sto unkowo mrocwej atmosferze .. .
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