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"- z Antologii literatury amerykańskiej" 

Teńness e Williams - nazwisko praw
dziwe: Thomas Lanier, urodził się w 
1914 roku w Columbus stanie Missisippi. 
Znakomity pisarz i dramaturg amery
kański, autor tak znanych sztuk teatral
nych jak - „Tramwaj zwany pożąda

niem", „N agle, ostatniego lata", „ Tatuo
wana róża", „Kotka na płonącym dachu'' 
czy „Szklana menażeria" napisana w 
1944 roku a w roku potem z ogromnym 
powodzeniem grana na wielu scenach 
amerykańskich. 

„Szklana menażeria" jest sztuką 

wspomnień, jest także sztuką o ludzkiej 
samotności. Williams ukazał się tutaj ja
k o znakomity portrecista w ujmowaniu 
i ukazywani u rysunku przedstawionych 
postaci. Na czoło, jako motor wszystkich 
działań wysuwa autor postać Amandy -
matki Toma i Laury. Portret Amandy, 
kobiety podatnej na złudzenia, jest zna
komicie narysowany, i jest jednym z 
najlepszych portretów kobiecych jakie 
Williams zawarł w swojej dramaturgii. 
W „Szklanej menażerii" każda z postaci 
jest na swój sposób zawiedziona i roz
czarowana do otaczającego ją świata, 

z tym, że rodzaj tego rozczarowania, jego 
charakter u poszczególnych postaci jest 
krańcowo różny. 

Amanda rozczarowana jest do świata, 

bowiem jej małżeństwo nie było udane, 
mąż ją opuścił. Natomiast - jak mówi 
sama, gdyby wyszła za jednego ze swych 
adoratorów, a miała ich siedemnastu, ży
łaby w dobrobycie, i tragedią jej jest 
ciągła ucieczka do świata własnych ma
rzeń od rzeczywistości, która ją otacza. 

Laura, córka Amandy, dziewczyna 
również rozczarowana do świata, z tym, 
że rozczarowanie jej nie rodzi się z żalu 
do czegoś czy kogoś, ale powodem )ej 
nieszczęść jest kompleks niższości, któ
ry wyrabia w niej jej własna matka, w 
d espotyczny sposób maltretując córkę i 
rodząc w niej tym samym wręcz cho
robliwy strach przed ludźmi oraz niezde
cydowanie i całkowitą uległość dla sie
bie. Jedyną formą obrony Laury jest 
u ieczka jej we własny wyimaginoway 
świa t wyobraźni i fikcji. 

Tom, syn Amandy, jest również roz
czarowany do świata, ale jest jedynym, 

Scena PREZENTACJE 

- powstała w październiku 1979 roku 

w repertuarze sceny: 

Ronld Duncan - „Heloiza i Abelard" 

Witold Gombrowicz -

„Biesiada u Hrobiny Kotłubaj" 

oraz 

„Zbrodnia z premedytacją" 

Jean Paul Sartre -

„Przy drzwiach zam~niętych" 

Jean Genet - „Ścisły nadzór" 

Eugene Ionesco - „Łysa Śpiewaczka" 

w planach i przygotowaniu: 

Francoise Sagan - - „Zamek w Szwecji" 

Shelagh Delaney - „Smak miodu" 

Fiodor Dostojewski -

„Wspomnienia z domu umarłych" 

Henry James - adaptacja opowiadań 



który ma ciągle nadzieję na wyrwanie 
s~ę z tego koszmarnego labiryntu. Jego 
dramat polega na tym, że gdziekolwiek 
by się znalazł, nie będzie mógł zapom
nieć siostry, którą bardzo kocha, dlatego 
tak trudno mu odejść z domu, mimo, że 
ucieczka jest jego ciągłym marzeniem. 
Tom także stwarza sobie swój świat ima
ginacji, także na skutek koszmaru jaki 
stwarza Amanda w sytuacji domowej, 
od której Tom chciałby się oderwać . 

Osobą, która wkracza do tego zamk
niętego labiryntu z otaczającego go .„nor
malnego świata" jest Jim. 

Jim przychodzi do „menażerii" trojga 
ludzi jako· kontrast do nich, jest przed
stawiony pozornie jako chłopak prosty, 
bezproblemowy, tymczasem okazuje się, 

że Jim także jest rozczarowany do świa
ta, ale rodzaj jego rozczarowania jest in
ny niż Amandy, Toma czy Laury. 

O ile Amanda żyje wspomnieniami, 
Laura światem stworzonym przez włas

ną wyobraźnię, Tom marzeniem, którego 
spełnienie jest jedynym celem, o tyle 
Jim jest rozczarowany niepowodzeniem 
jakie b y ł o, a to co będzie, stanowi dla 
niego znakomite perspektywy życiowe. 

Jim stanowi pewien sybol współczesnej 

cywilizacji, która patrzy obojętnie na 
nieszczęścia innych, po prostu nie ma dziś 
czasu aby zastanowić się nad ich przy
czyną. Jim, kiedy orientuje się, że jego 
rozczarowania wobec otoczenia w jakim 
się przypadkiem znalazł, są prawie zni
kome, nie chcąc zagłębiać się w cudze 
nieszczęścia, zwyczajnie ucieka. 

W scenie między Jimem i Laurą zawar
ty jest fragment najlepszego dialogu jaki 
Williams napisał w całej swojej twórczoś
ci . J est ona jedną z jego najlepszych scen. 

„Szklana menażeria" zawiera w sobie 
ogromną poezję, jest doskonałym tworem 
wyobraźni i zawartego w niej realizmu. 
Jest to pierwsza sztuka Williamsa, która 
przyniosła mu rozgłos światowej sławy. 

TENNESSEE WILLIAMS 

SZKLANA 
• 

MENAZERIA 
(The Glass Menagerie) 

przekład: Kazimierz Piotrowski 

Aktorzy: 

Amanda -- Mirosława Dubrawska 

Tom (jej syn) - Tomasz Stockinger 

~aura (jej córka) - Joanna Żółkowska 

Jim (gość) ---· Karol Strasburger 

reżyseria: Romuald Szejd 

scenografia: Marcin Stajewski 

premiera; styczeń 1983 
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Stołeczne Biuro Imprez Artystycznych 
Warszawa, ul. Flory 9. 

Przedsprzedaż biletów na godzinę przed 
przedstawieniem w kasie Sceny Prezen
tacje. 
Sprzedaż biletów prowadzą także kasy 
SPATiF, Al. Jerozolimskie. 
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