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Tennessee Williams (właściwie Thomas Lanier) urodził się 
w 1914 r. w Columbus w stanie Missisipi. Zmarł 25.11.1983 r. 
w nowojorskim hotelu, na miesiąc przed siedemdziesiątymi 

drugimi urodzinami. 
Pochodził, z i·odziny Południowców. Jego ojciec był komi

wojaforem fabryki obuwia, matka pochodziła z rodziny nale
żącej tlo ar~·stokracji Połudn"a. Dom i atmosfera w jakiej wy
Fastal młody Williams w zasadniczy sposób ukształtowały jego 
osobowość pełną kompleksów, zahamowa1l. i ogromnej wrażli
wości przenoszonej później na bohaterów wie u jego dramatów. 
Lękiem napawał go niewyrozumiały i porywczy ojciec. Naj
bl !żs:zą osobą była dla niego starsza siostra sportretowana jako 
Laun w słynnej „Szklanej menażerii". Ogromny wpływ na 
kszfa itowanie się umysłu i indywidualności chłopca miał dzia
dek Williamsa, duchowny, człowiek interesujący się poezją 
i literaturą. Thomas Lanier uczęszczał do szko~y w St. Louis, 
a następnie wstąpił w 1931 r. na uniwersytet w Missouri. Po 
pierwszym roku stud!.ów zaczął pracę w tej samej fabryce 
obuwia, w której zatruJniony był jego ojciec i przez dwa 
lata z wielkim trudem przyzwyczajał się do monotonii urzędni
czego życia. W 1936 r. powrócił do przerwanej nauki, tym 
razem na un:wersytet w St. Louis, a następnie na uniwersy
tet w Iowa. Po skoń~zeniu nauki rozpoczął podróż po kraju, 
chwytając się różnych zajęć. Był gońcem hotelowym w No
wym Orleanie, sporządzał dalekopisy w Jacksonville na Flo
rydzie, w Nowym Jorku był portierem w kinie, kelnerem i re
cytatorem wierszy w nocnym klubie cyganerii w Greenwich 
Village. W tym okresie tworzył już bardzo wiele, eksperymen
tując pisaniem wierszy, opowiadań i sztuk. Najbardziej inte
resował się dramatem, już od czasów studenck:ch w Missouri 
kiedy to ogromne wrażenie zrob:ło na nim przedstawienie 
„Duchów" Ibsena. Pisał początkowo jednoaktówki, zdobywając 
w 1939 r. nłewielk~1 nagrodę pieniężną za cztery, zebrane pod 
wspólnym tytułem „Amerykański blues". W 1940 r. otrzymał 
stypend·.um ufundowane przez J:r~·t:;ków teatralnych J. Gass
ne;:a i. T. Helburn i w tymże rol<u wystawił sztukę „Bitwa 
aniołów". Nie cieszyła ona jednak powodzenlem, a prawdzi
wy sukces odniósł Williams dop:cro w 1945 nowojorskim 
przedstaw:eniem „Szklanej menaże1·ii", a później wystawieniem 

-



następnej sztuki „Tramwaj zwany pożądaniem" z 1947. Pierw
sza z tych dwóch sztuk, silnie zabarwiona liryzmem, to . opar-. 
te na wielu elementach autob.i.ograficznych studium psycholo
giczne trzech postaci: Amandy Wingfield, którą opuścił mąż, 
jej córki Laury, kaleki uciekającej od rzeczywistośc.i do swojej 
„szklanej menażerii" - kolekcji figurek ze szkła, która w jej 
wyobraźni staję się żywą krainą baśni, oraz syna Toma, znu
dzonego rutyną pracy w fabr1ce, marzącego o karierze poety. 
Przez całą sztukę pr ebija nastrój frustracji, bliżej nieokreś

lonych tęsknot, a bohaterowie - z rezygnacją godząc się na 
swoje „zte" życie - ni wyrzekają się jednak iluzorycznych 
marzeń. Do przedstaw;onych w sztuce postaci i zdarzeń 

Williams podchodzi ze szczególnym sentymentem, gdyż jest 
to wzruszające, choć smutne ~·spomnienie z jego własnego 
życia. Jednak ukazując postaci mu bliskie, zachowuje dosta
teczny dystans emocjonalny, aby z obiek~ywizmem ocenić ich 
świat jako wątłą i krucrą namiastkę prawdziwego życia. Zna
mienna jest ostateczna decyzja Toma: instynkt samozacho
wawczy nakazuje mu opuścić matkę i siost ę, ich zamknięty 
krąg wspomnień i iluzji, aby żyć światem realnym. 

Sztuka „Tramwaj zwany pożądaniem", za którą otrzymał 
nagrodę Pulitzera to znów ciekawe stud;um psychologiczne 
ukazujące skomplikowaną osobowo~ć wrażliwej i znerwicowa
nej kobiety. Blanche, podobnie jak Laura ze „Szklanej me
nażerii" żyje w swoim iluzorycznym świe:ie. ów św.iat to 
przeszłość dostatniego domu na Południu, który rozpadł s~ę 

i zostawił w duszy dziewczyny ogromną pustkę. Blanche usi
łuje wypełnić ją intensywnym życiem kobiety „wyzwolonej", · 
ale to życie znaczone upokorzeniami, brakiem przystosowa
nia się do otoczenia, alkoholem, seksualnymi kompleksami 
i materialną nędzą doprowadza ją do upadku psychicznego. 
Zderzenie marzeń, iluzji, wspomnień z rzcc1ywistością prze
kracza siły wrażliwej i kruchej Blanche. Gwułt doprowadzi ją 
w końcu do obłędu. 

Następne sztuki Williamsa - „Lato i dym" (1948), „Ta
tuowana róża" (1951), „Jr;.otka na gorącym dachu" (1955), za 
którą otrzymał nagrodę P ulitzera, „I nagle ostatniego lata" 
(1957), „Słodki ptak młodości" (1959), „No~ Iguany" (1962), 

" 
Sztuka z dwiema postaciami" (1967), „Siedem upadków Myr-

tle" (1968), również cieszą się powodzeniem na scenach świata. 
Wszystkie one są w istocie tragediami psychologicznymi. Dla 
Wilhamsf! ważniejsze jest to, co indywidualne, niepowtarzalne 
w postaci, a problemy z jakia'. borykają się jego bohaterowie, 
n~e nabierają charakteru un·wersalnego. W tematyce swoich 
sztuk, opartych głównie na konfliktach z życia amerykań
skiego połudn~a, \.~'./"pływających z gwałtowności zachodzących 
tam przeobrażeń, eksponuje Williams osamotnienie człowieka 
i jego próby nawią~ania kontaktu z otoczeniem. Prawie obse
syjnie powraca również autor do tematu walki płci. Świat 
widziany jego oczami jest ponury, dręczony i nawiedzany 
przez zło, choć przecież nie brak w tym widzeniu liryki i sen
tymentalizmu. Główne źródła postawy Williamsa i takiego 
ukształfowan:a jego teatru to rozczarowania, jakich doznał 
w życiu, różnorakie do~wiadczen!a środowiskowe oraz wpływy 
twórczości Strind erga i Czechowa. Williamsa fascynują pos
taci kobiece, dla których motywów działania szuka w podłożu 
seksualnym, próbując ujawnić złożoną grę podświadomości, 
wybierając osobowo3ci psychopa~yczne, żyjące w kręgu mitów 
i u.rojeń. To „obnażanie postaci" oparte jest na nieco zwulga
ryzowanym freudyzmie, z którego czerpie też Williams swoją 
ro:l.budowaną symbfaikę. Nie przeszkadza to jednak czytać jego 
dramaty jako głęb&ko ludzkie tragedie jednostek szczególnie 
wrażliwych i przez to krzywdzonych brutalnie przez los. 

W technice pisarskiej łączy Williams realizm, przechodzą
cy c~ęsto w ostre naturalistyczne ujęcia, z poetyckością atmos
frry, którą tworzy di'ęki metaforyce języka, zmiennosc1 na
strojów i nastalgfrznej aurze zawsze obecnej w jego drama
tach. 



Małgorzata Chryc-Filary (Blanche), Artur Sterahko (Stanley) 

Alicja Kochań ~ka-Krauze (Stella), Artur Steranko (Stanley) 
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Mnłgor:ata Chryc-Filary (Blanche), Alicja Kochańska
-Krauze (Stella) 



Małgorzata Chryc-Filary (Blanche), Lesław Ostaszkiewicz 
(Młody Inkasent) 

Małgorzata Chryc-Filary (Blanche) , Zbigniew Filary (Mitch), 
Artur Steranko (Stanley), Alicja Kocha1'lska-Krauze (Stella), 

Stefan Kąkol (Pablo), Stanislaw Siekierski (Steve) 



Zamieszczone w programie zdjęcia autorstwa Jerzego 
Szymanka zostały wykonane podczas prób. 

kierownik techniczny: Andrzej Krawczyk 

kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: Anna NaJikowska 

krawieckiej męskiej: Romuald Kaczyński 

perukarska-fryzjerskiej: Halina Lewandowska 

malarskiej: Ryszard Gieczewski 

stolarskiej: Józef Reszeć 
I 

ślusarskiej: Aleksander Markowski 

tapicerskiej: Wiesław Wtorek 

rekwizytorskiej: Eugeniusz Tylicki 

szewskiej : Gerard Foks 

prace farbiarskie: Aniela Rymkiewicz 

dział akustyczny: Ryszard Grabek 

dział elektryczny: Mirosław Szostakowski 

brygadier sceny: Alfred Kurek 

kierownik działu upowszechniania teatru: Marek Swiątecki 

kiero'h'Tlik sceny objnzdowej: Wojciech Stachowicz 

koordynacja pracy artystycznej: Joanna Biesiada 

redakcja programu - Elżbieta Lenkiewicz 

Kasa teatru czynna codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) 

w godz. 12-19, w niedziele: 16-19, el. 27-39-15. 

Adres Teatru: Olsztyn, ul. 1 Maja 4, tel. centrali: 27-59-fi9 

cena programu 100 zł 

„ P•Jllgraiika" Bartoszyce, z. 893 - 800 Z-4/144 




