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Tennessee Wi!liams 

25 lutego 1983 roku, na miesiąc 
przed siedemdziesiątymi drugimi 

urodzinami, zmarł w nowojorskim 
hotelu Tennessee Williams, uznawany 

za największego po O'Neillu 
dramatopisarza amerykańskiego. 

Rozglos przyniosy mu dwie sztuki: Szklann me· 

nażeria ( 1945) i Tram waj zwany pożądaniem 

( 1947). W obu ut worach. jak zresz1ą w calej twór

czośc i Williamsa , dominuje · by pos lu żyć s i ę 

okreś l . eniem O'Neill a · temat „cz.lowieka zmaga

jącego s ię ze swym przeznaczeniem'', s kłóconego 

z życ ie m. podlegającego stresom. nękanego przez 

ni szczącą go ma1eriali s 1 yczną cywi li zację. Nies

pełnione marzenia spraw iaią , że boha1erowie Wil

liamsa pogrążają się w nerwice. samoudręczenie. 

uci e kają w homoerotyzm. Niemal we wszys1kich 

jego teks tach odnajdziemy stany depresji 

psyc hi cznych, obsesje seksualne przefiltrowane 

przez psychoanalizę. Dramaty. bard zo mocno 

zakorze nione w reali ach amerykańskiego Po

lud nia. z charak terystycznym klimatem deka

dencji . rozpamiętywania przesz lośc i , mają jednak 

wymowę na ty le uniwersa lną. że przyniosly pi sar

zowi ś wiatowe uznanie . Na równi ze sztukami 

popularność zdobyły ich adaptacje filmowe. 

Thomas Lanier Willi ams · Ten nessee to jego 

pseudonim literack i · urodził s ię 26 marca 1914 

roku w stanie Mississippi jako syn komiwojażera. 

Matka była córką pastora. Ojciec, niewyrozumialy 

i porywczy, napawał go lękiem. Najbliższą osobą 

by ła dla niego s1arsza siostra . 

Do 1940 roku studiowal na uniwersytetach w Wa

szyngtonie, Iowa i w Nowym Jorku.W czasie stu· 

diów Williams próbowal si l w poezji i nowel ac h. 

Pierwszą szt ukę · o podróżach amerykańskiego 

marynarza. Cairo' Shanghai' Bombay 1 napisał za 

namową przyjaciela dla 1eatru amawrskiego. po 

czym posianowił poświęcić s ię dramatopisarslwu. 

W 1937 roku u siostry Willi amsa stwierdzono 

sc hizo freni ę i poddano ją loboto mii . Od tego 

momentu postać mlodej. urocz.ej. delikatnej dziew

czyny. która cierpi i zostaje zniszczona. powraca 

obsesyjnie w wielu Jego sz1ukach, m.in. w The Fu

gitive Kind. Candles in 1he Sun. Bat1/e o!Ange/s. 

Właś nie 81111/e of Angefa (Bi1wa anio/ów). debiut 

w tea trze zawodowym i pierwsza sztuka pełno · 

spektak lowa ( 1940) to jakby kwintesencja twór· 

czośc i Williamsa. Tematem sz tuki są erotyczne 

przygody młodego, brutalnego i wraż. li wego za

ra zem wędrowca. który poznaje życ ie podczas 

krótkiego pobytu w nieokreślonym nędznym mie

ście poludnia Stanów. Jego doświadczenia · ze 

sfrustrowaną kobietą, której mąż umiera na raka . 

z niew inną erotomanką. wreszc ie z zagubioną. 

ża łosną, upoś ledzoną umysłowo dziewczyną · sta· 

nowią pierwowzory dla wielu póżniejszych utwo

rów Willi amsa. W Ba11/e of Angels odnajdujemy· 

też typowy dla niego powiklany symbolizm od 

ś mi e rte lnej choroby męża. obrawjąccj rozklad 

toczący cywilizację, aż do wybrania Wielkiego Piąt · 

ku na dz i eń katastrofy. na k tórą s kładają się mor· 

derstwo. lynch i spalenie sklepu mordercy. Sztuka 

uznana za zbyt brutalną i se n sacyj ną , utrzymała 

się na afiszu w Bostonie niespelna dwa tygodnie 

i nie „dotrw ała" do premiery na Brodwayu. Koń

cowy pożar· karę za zbrodnie · przeds1awiono iak 

realistycznie, że wielu widzów po prostu uciekło 

z teatru . 

Po kolejnych porażkach nadszedł sukces Szkla

nej menażerii, w której Williams w przekonywują· 

cy . wzru s zający sposób dał wyraz uczuciu dla 

siostry i tęsknocie za bezpieczeństwem lat dziecin

nych. Menażeria zawiera wszystkie elementy wla-



snego dramatu Williamsa, z tym, że bohaterka nie 

Jest psychicznie chora, ale ulomna fizycznie. Jej 

matka to prawie portret matki pisarza - nieco 

groteskowa. dystyngowana dama z Poludnia. pa

miętająca lepsze czasy niż obecne życie w nę

dznym miasteczku. Bohater to sobowtór wrażli

wego, duchowo okaleczonego brutala z Batt/e o( 

Ange/s. 

Te same motywy odnajdziemy w póżniejszych 

sztukach. W Tramwaju zwanym poż4daniem gwalt 

doprowadza bohaterkę do oblędu. l'<iespokojny, 

poetyczny wędrowiec wraca w Tatuowanej róży 

jako symbol wspanialej męskości. Kotka na gor,7-

cym blaszanym dachu podejmuje raz Jeszcze temat 

chaotycznej, niszczycielskiej emanGypacji seksual

nej. Wszystkie te sztuki, pk również Lato i dym 

napisal Williams w ci4gu dziesięciu lat po sukcesie 

Menażerii i każda przysparza la mu sławy. 

W utworach tych, jak i w Orfeuszu schodzącym, 

gdzie temat Batt/e of Angefs ujęty zostal w sposób 

bardziej zwany, ale wciąż pełen jaskrawej. dusznej 

sensacyjno~ci, Wi 1 liams wydawał się rozprawiać 

ze swymi oł'»csjami. Odszedl od nich w Cami no 

Real (1953) uciekając w nadmiernie symboliczny 

świat fantazji. Natomiast w scenariuszu filmowym 

Baby Do/J ( 1957) udało mu się ująć je w formę 

cierpkiej komedii. W Period of Adjustment (Okres 

przystosowania) w ogóle się ich ustrzegł zblii:ając 

się z powodzeniem do komeclii obyczajowej. 

Williams pisał dużo aż clo śmierci Suddenly 

Last Sum mer (Nagle ostatniego lali/. 1958). dramat 

„gotycki" i groteskowy zyska! rozgłos głównie dzię

ki filmowi. Elizabeth Taylor grala w nim młodą 

kobietę. której teściowa, by zagarnąć jej majątek. 

usiłuje doprowadzić do poddania synowej lobotomii. 

Późniejsze sztuki to S/odki ptak mlodości ( 1959). 

Noc iguany ( 1961 ). The Milk Train Doesn't Stop 

Here Any More (1963), Eccentriacities of a Nigh

tingale (nowa wersJa Lata i dymu, 1966), Small 

Craft Wamigs ( 1972), Red Devil Battery Sign ( 1977) 

Jedną z ostatnich jego sztuk byto Something Clou

dy. Something Clcar. Jej prapremiera odbyta się 

w Nowym Jorku jesienią 1981 roku. Dan Isaac, 

krytyk Ot her Stages (l 7 Xll 1981) nazywa ją „naj

bardziej autobiograficznym utworem od czasu 

Szklanej menażerii" i pisze o ,,łagodności sztuki, 

Jej ctystości. skupieniu przypominającym zen" 

Williams poruszał się stale „w zaklętym kręgu" 

tematów. Najczęściej przedstawiał ludzi z margine

su. wyobcowanych ze spoteczeństwa, jednostki o du

żej wrażliwości, niekiedy psychopatów przeżywa

jących obsesje religijne i seksualne. Nie wytrzy

mUJ4C zetknięcia z brutalną rzeczywistością, luclzie 

ci ponoszą klęskę i skazani są na zagładę. Jego 

sztuki, dzięki ogromnej sugestywności, atrak

cyjności ról aktorskich zyskały sukces na całym 

świecie. Ogółem powstało ich co najmniej siedem

dziesiąt. Pisarz ogłosił te? kilka tomów opo

wiadań: Jednoręki (One Arm, 1948). Hard Candy 

( 1954), Three Players of a Sum mer Ga me and 

Other Stories ( 1960), The Knightly Quest ( 1967). 

Eight Mo11al Ladies Possessed ( 1975 ), a także trzy 

zbiory poezji oraz dwie powieści: The Roman Spring 

of Mr_1. Stone ( 1950) i Moise and the World of 

Reason ( 1976). W 1976 roku ukazała się również 

jego autobiografia ( Memoirs). 

Wśród wielu prestiżowych naród i wyró7.nień, 

które Tennessee Williams otrzymał za swo_i4 twór

czość znajdują się m.in„ Nagroda Narodowego In

stytutu Sztuk i Literatury ( t944). dwukrotnie Na

groda Pulitzera ( 1948. 1955). oraz kilkakrotnie Na

groda Nowojorskiego Kola Krytyków Dramatu. 



Czy warto pragnąć by serca bicie 
Kochało serce drugie nad życie? 

Czy warto wierzyć? że na tym świecie 
Wiatr zirnny życia uczuć nie zmiecie 

I że się przyjaźń nigdy nie zmieni 
Powiedz czy warto kochać na ziemi? 

Maria Janion 
Egzorcyzmy rodzinne 

O tobie jest ta bajka„. (Horacy) 

.,Przedstawię wam prawdę pod miłą postacią iluzji", zwraca się do widzów 
Szklanej menażerii Tom , narrator, a zarazem bohater sztuki . Wprowadzenie 
postaci komentatora i iluzjonisty, który wyczarowuje przed nami swoje 
własne wspomnienia. opowiada o tym, o czym nie mówią inni bohaterowie. 
to chwyt, nazwany w didaskaliach ,,niczym nie zamaskowaną konwencją" , 

a wywodzący się z ekspresjonistycznej tradycji teatralnej, łączonej przede 
wszystkim z nazwiskiem Erwina Piscatora . Ma on jednak dla Szklanej 
menażerii jeszcze dodatkowe, głębsze znaczenie. „Prawda pod postacią 
iluzji'' odnosi się wprost do biografii samego autora. Zdarzenia i figury są 
w taki sposób podobne do rzeczywistych, że krytycy pisali o Szklanej me
nażerii jako psychodramie, w której Williams próbował egzorcyzmować 
upiorne, a zarazem czarowne widma przeszłości rodzinnej. 
Siostrę swą autor opisał również w bliźniaczym, a poprzedzającym chrono

logicznie sztukę opowiadaniu Szklanv portret dziewczyny. Rzeczywista 
Rose. zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. została poddana lobotomii. 
Zabieg ten, właściwie czyniący z człowieka roślinę , stał się symbolem total
itarnej psychiatrii sprzed przełomu antypsychiatrycznego z lat sześćdziesią
tych. Operowano w ten sposób istoty nadwrażliwe i nieprzystosowane 
w rodzaju Rose - Laury, ale również artystów, poetów i buntowników takich , 
jak McMurphy , bohater Lotu nad kuku/czym gniazdem. W powieści Sylvii 
Plath Szklany klosz czy australijskim filmie Jane Campion Aniof przy moim 
stole przed lobotomią i elektrowstrząsami zdołają się cudem uchronić młode. 
utalentowane kobiety. cierpiące na chorobę psychiczną czy wpychane w nią 
na siłę. Williams marzył, że uda mu się wpłynąć na siostrę i zfagodzić jej 
cierpienia za pomocą egzorcyzmów literatury. Matka pisarza, dość krytycznie 
tu ukazana, konsekwentnie protestowała przeciwko utożsamianiu jej z pos
tacią Amandy i w ogóle nie pamiętała tak ważnych dla sztuki szczegółów. 
Jednak zarówno w Szklanym portrecie dziewczyny, jak i w Szklanej mena
żerii Williams zawarł szczególny opis osobowości siostry , matki i siebie 
samego z czasów, gdy był „poetą pracującym w magazynie" oraz nakreślił 
realistyczno - symboliczny wizerunek Ameryki lat trzydziestych. 



Portret dwóch Ameryk 

Jeanne Fayard, badaczka, zajmująca się twórczością Williamsa, pisała , że 
w Szklanej menażerii przedstawiony został portret dwóch Ameryk - Ame
ryki przyszłości, która jakoś podźwignąć się ma z ciosu, jakim był wielki 
kryzys i dzięki wierze w pracę i sukces „podążać ku lepszemu jutru" oraz tej 
skazanej na zagładę, słabej, zrozpaczonej i melancholijnej, zapatrzonej 
w przeszłość. Temu podziałowi w jakiś sposób odpowiada w sztuce podział 
na mężczyzn i kobiety. W Szklanej menażerii zarówno nieobecny ojciec, jak 
Tom reprezentują wolę życia „męską" przygodą, podróżą , wolnośc ią, prze
żywaną nawet tylko w kinie, a symbolem tego rodzaju pełni staje się „he
mingwayowska" wojna w Hiszpanii . Jim natomiast, przez dążenie do spo
łecznego „wybicia się", związany zostaje ze światem american dream - mi
tu materialnego dobrobytu jako raju ziszczonego na ziemi. Kobiety w sztuce 
Williamsa zdecydowanie znajdują się po stronie przeszłości . Amanda, zapa
trzona w „niegdysiejsze śniegi" bogactwa i romansowego splendoru Połu
dnia, żyje legendą własnej młodości. Laura, ta postać z innego świata, kru
cha , melancholijna, nieziemska , wywodzi się z rzeczywistości snu, baśni, 
może nawet - śmierci. 

Dlatego mężczyźni w Szklanej menażerii opuszczają kobiety, uciekają od 
nich . Nie tylko jako od materialnego ciężaru , chociaż w dość istotny sposób 
Tom podkreśla , że czuje się eksploatowany przez matkę, która, niczym plan
tator z Południa, zmusza go - w tym wypadku moralnym szantażem - do 
pracy na utrzymanie jej i siostry oraz wymaga szacunku i posłuszeństwa. 
Laura jednak jest, zarówno dla Toma jak Jima, również ciężarem symbo
licznym, duchowym. Staje się uosobieniem wszystkiego, od czego „praw
dziwy mężczyzna'', poszukający sukcesu i przygody próbuje się odciąć. 
„Zamyka się w skorupie twardości", jak pisze narrator opowiadania, aby kru
chość, słabość i nadwrażliwość nie stawały na przeszkodzie w osiągnięciu 
pragmatycznych celów. Ale ucieczka przed Laurą okazuje się niemożliwą 
ucieczką przed samym sobą, gdyż powiązania między bohaterami są w we
wnętrznym, symbolicznym planie psychiki znacznie silniejsze niż czas 
i przestrzeń. Laura to dla Toma i Jima postać bliźniac~a, jungowski Cień, 
skupiający stłumione i odrzucone cechy osobowości. Swiadomość usiłuje 
wyzwolić się od owych cech, ale wyparte w sferę nieświadomego, uwalniają 
się pod wpływem przypadkowych poruszeń pamięci - i Cień bierze nas 
w swoje władanie: „O, Lauro, Lauro, chciałem cię porzucić, ale jestem ci 

wierniejsz_ , niż to sobie postanowiłem'" . mówi Tom , a w opowiadaniu czy
tamy: „Lecz czasem . zwykle w jakimś obcym mieśc ie („.) widzę nikły , posę

pn blask szk ła („.) Wstrzymuję oddech , gdyż jeśli twarz mej siostry pojawi 
s ię - noc będzie należeć do niej !" 

Władanie posępnego Cienia 

W ten sposób S~kfana mena~eria okazuje się kolejnym utworem. w którym 
potwierdzają s ię diagnozy takich badaczy kultury, jak Klaus Theweleit czy 
Elisabeth Badinter. Twierdz<) oni. że cywi lizacja industrialna wypracowała 
wzór twardego mężczyzny , zamkniętego w swym pancerzu czy gorsecie -
mięśni. munduru, garnituru , brutalnie zabijającego „kobietę w sobie" czyli 
własną emocjonalność i wrażliwość. W procesie alienacji mężczyzn i kobiet 
opisywanym przez Bad inter dużą rolę odgrywa nieobecność ojców, dosło
wnie lub symbolicznie opuszczających rodziny dla całodziennej pracy poza 
domem. Tak było w przypadku ojca Williamsa. dyrektora fabryki obuwia, 
który zresztą zabrał syna ze studiów uniwersyteckich. by kazać mu pracować 
w kierowanej przez siebie wytwórni. 
„Skorupie" w oczyw isty sposób Williams przeciwstawia kruchość szklanej 

fig urki . 

Śpiąca królewna 

Mimo iż wyposażony w społeczne tło. wskutek iluzjonistycznej mocy pa
mięcj, świat sztuki Williamsa jest. jak mówi Tom - narrator, sentymentalny, 
a nie realistyczny. Symbolika postaci i zdarzeń może nawet być traktowana 
jako baśniowa - wówczas Laura byłaby śpiącą królewną. spoczywającą 
w szklanej trumnie , pogrążoną w letargicznym ś nie i czekającą na wybawi
ciela. Schody przeciwpożarowe mogłyby być schodami na jej wieżę. Za jej 
oknami rozciąga s ię „Dolina Śmierci" , gdyż tak w opowiadaniu brat i siostra 
nazywaj<! podwórko czynszowej kamienicy , gdzie stale rozgrywa się dramat 
mordowania kotów. Baśń o śpiącej królewnie w interpretacji psychoanali
tycznej odczytywana była jako opowieść o utracie dziewictwa. symbol
icznym przebudzeniu dziewczyny przez pierwszy kontakt z mężczyzną. W 
sztuce Williamsa dzieje się p dobnie - Jim , przelotny gość. pocałunkiem 
budzi Laurę . Pod wpływem jego pobytu w domu, zainteresowania i 



pocałunku staje się ona przez moment obecna w swoim życiu. Nieśmiałość, 
czar, zaklęcia, sen, martwota „topnieją" pod wływem jego słów. Ale baśń 
jest ironiczna, bo archetypiczny wybawiciel ucieka! Ameryka wielkiego 
kryzysu to świat odczarowany, w którym śpiące królewny kuleją i bez 
sukcesu próbują swych sił w stenotypii. 

Okaleczony Jednorożec 

Zdarzenia sztuki - spotkanie Laury z mężczyzną i chwilowe przebudzenie -
uwikłane zostały prócz tego w symbolikę szklanej figurki jednorożca. Em
blematem Laury, osoby niepowtarzalnej i pozaziemskiej, są bowiem nie tylko 
Niebieskie Róże, ale i Jednorożec, z którym jest symbolicznie spowinowa
cona. Wedle przyjętej wykładni figury Jednorożca podaje się, wśród innych 
odniesień, że to znak fizycznej dziewiczości. ,,Jednorożec zawsze wywołuje 
ideę cudownej sublimacji życia cielesnego i nadnaturalnej siły, która emanu
je z tego, co czyste", pisał Pierre-Henri Simon. 

W akcji sztuki Laura i jednorożec bywają traktowani niemal wymiennie. 
„Biedne maleństwo, czuje się samotny", mówi o jednorożcu Jim i słowa te 
w istocie mogłyby być skierowane do Laury. Jim bierze figurkę na chwilę do 
ręki, również przez chwilę zajmuje się Laurą. Obtłuczenie rogu i uczynienie 
z jednorożca „zwykłego konika" podobne jest do chwilowego przebudzenia 
Laury, która w obecność Jima „normalnieje". Ale ponieważ gość okazuje się 
tylko „wypożyczonym narzeczonym", miłosny kontakt z wybrańcem i od
czarowanie śpiącej królewny nie dochodzi do skutku, zostaje zawieszone. 

Dziewczyna wycofuje się do swojego życia w bezczasie i letargu, on - umy
ka. Pozostanie razem byłoby zapewne niebezpieczne i dla Laury, i dla Toma 
- Jima. Dlaczego? Pamiętamy, że mężczyzna odcina się od kobiecej nad
wrażliwości, gdyż boi się naruszenia swojej „twardej skorupy". Laura z kolei 
sama jest zbyt krucha („Szkło łatwo się tłucze, żeby nie wiem jak uważać", 
mówi do Jima), aby znosić realne życie; wstrząsem jej zagrażającym mo
głoby się stać obcowanie z mężczyzną. Takie są realistyczne, psychologiczne 
przyczyny ucieczki mężczyzn i ich rozstania z Laurą. 
Symbolika sztuki ma jednak jeszcze inny, mityczno - psychoanalityczny wy

miar. Otóż łatwo dostrzec, że Jim i Tom są w istocie jakby dwoma aspektami 
jednej postaci. Jim - „przypadkowy przyjaciel", to w jakimś sensie symboli
czna emanacja Toma, dzięki której bezpieczne ujście znaleźć może ukryta 
w sztuce fantazja kazirodcza. Zarówno dla Jima, jak dla Toma urzeczenie 

Laurą ma charakter sobowtórowego rozpoznania samego siebie. Laura to 
owa najgłębiej skrywana część męskiego JA. Jednocześnie postacie Toma 
i Jima zlewają się ze sobą. „Chciałbym, żebyś była moją siostrą" - mówi Jim, 
a to przecież Tom o sobie samym pisze, iż przez całe życie ucieka przed 
Laurą. Ta noc będzie należała do ciebie ... czyli - ich role są bardzo podobne, 
obaj ją kochali, obaj ją opuścili. W symbolice Jednorożca zawarte są motywy 
hermafrodyczne, androgyniczne, które współgrają z interpretacją kazirodz
twa jako zamknięcia, zniewolenia „w tym samym", miłości do podwójnego 
JA. Porzucenie Laury to również próba ucieczki przed więzieniem kazirod
czej miłości. 
Przemiana dokonująca się zastępczo na szklanej figurce, utrącenie rogu jed

norożca jest faktycznie jego uszkodzeniem. Być może stanowi ono prefigu
rację dalszych losów Laury - Rose, których nie poznamy w sztuce? „Po pros
tu wyobrażę sobie, że przeszedł operację" - powie o swoim okaleczonym 
jednorożcu Laura i chyba można uznać to za zapowiedź lobotomii, jakiej 
poddano Rose. Lekarze - psychiatrzy w tamtych czasach stosowali ten zabieg 
leczniczo, sądząc, że dzięki niemu „nienormalni" stają się tacy jak inni. „Usu·
nięto mu róg, żeby nie uważał się za odmieńca. Teraz będzie się czuł swoj
sko z końmi, które przecież nie mają rogów". Obtłuczenie rogu z czoła i roz
dzielenie czołowego płata mózgu mogą przecież być ze sobą łatwo kojarzone„. 

Całun melancholii 

W sztuce jednak, tej „miłej iluzji", Laura pozostanie sobą, owym mity
cznym stworem, innym niż wszyscy, jedynym w swoim rodzaju, jak mówią 
o niej Tom i Jim. Szklana menażeria kończy się - i Laura pozostaje na 
zawsze zaklęta w bezczasie onirycznej wieży w „Dolinie Śmierci". Wolimy 
zapewne, za Tennessee Williamsem, myśleć o niej jako o śpiącej królewnie 
czy szklanym Jednorożcu niż jako o nieszczęsnej zlobotomizowanej „wa
riatce", podobnej do tych słaniających się po korytarzach szpitala ukazanego 
w filmie Ani o! przy moim stole. 
Dla mnie prawdziwą Laurą ze Szklanej menażerii pozostanie Zofia Mro

zowska, którą w czasach studenckich podziwiałam w wielokrotnie oglą
danych spektaklach Teatru Kameralnego w Łodzi. Była właśnie taką senną, 
widmową, melancholijną, pozaziemską istotą, niedostępną, otoczoną jakby 
kokonem czy całunem, oddzielającym ją od świata. Skupiała się w niej cała 
„niepotrzebna'' nostalgiczna poezja życia. 



Matka i panna Rose 
Moja matka - dla wszystkich po prostu panna Edwina - była w rzeczywis

tości bardziej pomylona niż moja siostra Rose. Matkę też kiedyś zamknięto. 
Zamknięto ją, jeszcze zanim się zestarzała, na początku dekady lat pięćdzie
siątych. Kiedy zadzwoniła do mnie, przebywałem na wyspie św. Tomasza, 
na Wyspach Dziewiczych. 
- Tom, zgadnij, gdzie jestem? - zapytała. 

- Nie dzwonisz, mamo, z domu? 
- Nie, Tom, zamknęli mnie. 
Żyła samotnie. Padła, jak sądzę, ofiarą swojej wybujałej wyobraźni. Wyda

wało jej się, że czarni planują w St. Louis powstanie, że przekazują sobie 
sygnały łomocząc w pokrywki od puszek na śmieci. Wezwała swojego 
lekarza domowego i opowiedziała mu o tych groźnych aspektach życia, a on 
od razu zabrał ją do czubków! Wyjechałem więc z St. Thomas i uwolniłem 
ją stamtąd. 

Później, kiedy mieszkałem już w St. Louis, zadzwonił telefon, a ona pod
niosła słuchawkę. Nikt nie odpowiadał. Po chwili powiedziała: „Wiem, kim 
jesteś! Czekam tutaj. I nie myśl, że się boję!" 

To matka postanowiła, że Rose będzie miała lobotomię. Mój ojciec był 
temu przeciwny. Płakał, naprawdę. To był jedyny raz, kiedy widziałem, jak 
ojciec płacze. Pogrążył się w żalu, kiedy dowiedział się, że Rose jest już po 
operaCJI. 
Byłem wtedy na Uniwersytecie w Iowa, napisali do mnie, co się stało. Nie 

miałem pojęcia, co to za operacja. Nigdy nie słyszałem o lobotomii. Matka 
mówiła, że operacja zakończy się wielkim sukcesem. Teraz oczywiście 
wszyscy wiemy, że były to okropne praktyki i że takich operacji już się dziś 
nie wykonuje. Ale ta sprawa nie zepsuła moich stosunków z matką. Było rni 
oczywiście smutno, gdyż byliśmy z siostrą bardzo zżyci. Była mi bliższa niż 
matka. Ale nie zepsuło to moich stosunków z panną &Iwiną. Wcale. Uzna
łem po prostu, że matka jest kobietą głupią, głupią w niemal zbrodniczy 
sposób. 
Dlaczego wykonano tę operację? No cóż, panna Rose odznaczała się wiel

ką elokwencją, ale mówiła rzeczy, które szokowały matkę. Pamiętam swoją 



wizytę u niej , w państwowym szpitalu w Farmington . Rose uwielbiala szo
kować matkę. Czuła do niej urazę, gdyż w okresie jej dojrzewania matka 
narzuciła Rose ten gorset monolitycznego purytanizmu. Rose powiedziała: 
„Matko, wiesz , ż e my , dziewczęta z Kolegium Wszystkich Świętych , 
robiłyśmy sobie dobrze świeczkami. które kradłyśmy z kaplicy." A matka 
wydała wtedy z siebie wrzask, jak paw! Pobiegła pędem do ordynatora 
i mówi: „Niech pan robi wszystko, ale to wszystko, aby się zamknęła!'' Jak 
pani Venable , wiecie , tylko że matka nie była aż tak okrntnajak pani Venable, 
ta biedna suka. Matka mogla robić różne rzeczy, lecz nie wiedziała, co czyni. 

Seks napawał ją przerażeniem . Wrzeszczała za każdym razem , kiedy ko
chała się z moim ojcem. A my.jej dzieci, byli śmy przerażeni . Wybiegali śmy 
z domu na ulicę , gdzie przygarniali nas sąsiedzi . 

Mniej więcej rok przed ś miercią matce majaczyło się, że w pokoju urzęduje 
z nią koń . Nie podobała się jej jego obecność, narzekała na tego wyimagi
nowanego konia, który wprowadzi! s ię do jej pokoju. Jako dziecko zawsze 
pragnęła mieć konia. A teraz, kiedy go w końcu dostała , wcale jej się nie 
spodobał. 

Aż przyszedł czas, kiedy zmieniła swoje imię. Panna Edwina skre ś liła 

ze swojego imienia literkę „a" i stała się Edwinem Williamsem . Tak też 
zaczęła się podpisywać . To wprost niesłychane mieć matkę , która w wieku 
dziewięćdziesięciu pięc iu lat zmienia swoje imię na Edwin. 
Panna Rose pali za dużo. Wchodzi do restauracji i pyta: „Ile macie paczek 

chesterfieldów? Biorę wszystkie!" Potrafi też zapytać w sklepie: „Ile kostek 
mydła Ivory tu macie? Tylko tyle? Potrzeba mi przynajmniej dwudziestu! '' 
Pewnego wieczoru Rose poszła ze mną do pani Murray Crane na proszony 

obiad. Miała ze sobą wielgachny neseser. Wiecie. jak taka rzecz wygląda? 
Taka olbrzymia, wyszywana torebka. Rose była bardzo szczwana, jak to 
często u schizofreników. Podczas obiadu, po każdym daniu, a nawet wtedy, 
kiedy inni jeszcze jedli , zwracała się do pani Crane, tej dystyngowanej , 
majętnej wdowy, która siedziała po jej prawej stronie, i pytała: „Masz, ko
chanie, papierosa?" A pani Crane odpowiadała: „Ależ , panno Williams, ja 
nie palę. Nie palę! Obawiam się natomiast , że pani pali za dużo, pan o 
Williams!'' 

No có , .12anna Rose poczuła się tym urażona. I po obiedzie przeprosiła na 
chwilę towarzystwo. W tym podwójnym mieszkaniu było pewnie z pięć ła
zienek. Rose zniknęła na wyjątkowo długo. Kiedy wróciła , jej torebka pękała 



w szwach jak worek Świętego Mikołaja. Oczyściła dom z zapasów mydła 
i papieru toaletowego! Był to największy połów od czasu Braci Jamesów. 
Rozumie się samo przez się, że już nigdy nas tam nie zaproszono . 
Była, wiecie, bardzo niespokojna. Kiedy była z nami w Key West, próbo

wała nje palić, znajdowała więc sobie najrozmaitsze zajęcia. Postanowiła na 
przykład podlewać wszystkie drzewa i rośliny, a jest ich tam mnóstwo. Rose 
brała z domu szklankę wody, podlewała nią jakąś roślinkę, wracała do domu, 
napełniała szk lankę ponownie, znowu wychodzila, i tak przez cały długi 
dzień. Wzruszały mnie te jej próby zapełnienia sobie czasu. 

Zdarza jej się dość opacznie rozumieć świat. Richard Zoerink był dla niej 
taki dobry. Chodzili na spacery w Key West nad brzegiem morza . Kupował 
jej lody w waflu. a ona uwielbiała lody . Pewnego dnia zapytałem Rose, gdzie 
się podziewała przez całe popołudnie , a ona, że razem z Richardem spa
cerowała nad Morzem Śródziemnym i podziwiała widoki Włoch. Cudowna 
panna Rose. Wyobraża sobie, że jest angielską królową. Kiedyś podpisała 
dla mnie swoją fotografię: „Róża Anglii". 

Kocham ją, naprawdę. Dla osoby takiej jak Rose, która spędziła wiele lat 
w pań stwowym zakładzie - a tak było, zanim zacząłem zarabiać jakieś 
pieniądze - życie to trwanie w nieustannej defensywie. Upór , kategoryczne 
mówienie wszystkiemu „Nie! " to niemal jej instynktowna reakcja. Jeśli 

mówię do Rose: „Nie sądzi sz , że już czas, byś trochę sobie odpoczęła?", 
instynkt podpowiada jej natychmiastową odpowiedź : „Nie! '' 

Kiedy byliśmy w Key West , odwiedzili nas kiedyś znajomi i zaczęli opo
wiadać wyjątkowo pieprzne dowcipy. Nie spodobało się to Rose . Podniosła 
się więc i stanęła w kącie pokoju z rękoma złożonymi jak do modlitwy. Ku
zynka Stella, która się nią opiekowała. zapytała: „Rose, dlaczego tak stoisz?" 
A Rose na to: „Modlę się o ich zbawienie!". 

Tennessee Williams 
Conl'ersations 1\' ith Tennessee Willioms 

University Press of Mississ ippi, 1986 

prze loż yl Jerzy Jarniewicz 

Nie \Vierz chłopcu choć przysięga 1 
Bo nad miłość. większa 'vładza. 

Kocha tylko niedolęga.) 

Ladny chłopiec zawsze zdradza! 



Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Tennessee Williams 

Szklana 
• • menazet1a 

(The Glass Menagerie) 

Przekład - Kazimierz Piotrowski 

Reżyseria 
Opracowanie muzyr;zn.e 

Dekora 1e 

Mariusz Grzegorzek 

Grzegorz Małecki 

Kostiumy Jagna Janicka 

Reżyseria światła Jolanta Dylewska 

Inspicjent , sufler Zdzisława Głoskowska 

Operator światła Łukasz Schwiperich 

Operator dźwięku Zbigniew Cal 

Premiera na Scenie Kameralnej 8 listopada 1997 roku. 
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Obsada: 

Amanda Ewa Wichrowska 
Laura Gabriela Muskała 

Tom Mariusz Słupiński (PWSFTviT) 

1;111 Michał Staszczak (PwsFTviT) 

Spektakl wystawiono w ramach umowy 
z The University of the South, Sewanee , Tennessee. 
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Zespół Bogu sław Sochnacki Pełnomocnik dyrektora 

artystyczny Henryk Staszewsk i d/s sponsoringu 
Bogu sł aw Suszka Zbigniew Sz.atkowski 

Teatru Zbigniew Szreder Kierownik techniczny 
im. S. Jaracza Andrzej Wichrowski Ryszard Warchol iń s ki ,, 

I 

w sezonie 
Broni s law Wroclawski 

Zastępca kierownika I 

Bohdan Wróblewski I 
1997/98 Józef Zbiróg 

technicznego 
Mieczysław Kowalski 

Aktorzy Współpracują 
Główny elektryk Urszula Grycze wska 

Irena Burawska Ewa Beata Wiśniewska Marek Dcsput 
Róża Chrabelska 
Hanna Grzeszczak Koordynator pracy Brygadierzy scen 

Dorota Kiełkowicz artystycznej Zbigniew Dyrci a 

Agnieszka Kowalska Wies ła wa Ada mczyk Adam Forysi 1iski 

Alicja Krawc zy kówna Reżyser światła Prace malarskie 
Barbara Marsza łek scenicznego i modelatorskie 

Ewa Mirowska Krzys ztof Senclke GJ7.egor7 Nowak 

Hanna Molenda Inspicjenci , suflerzy Prace k rawieckie 
Gabriela Muskała Alicja Ć:wik liń s ka Henryka Antuak 

„Niezupełnie. " 

Boguslawa Pawelec Zdz islawa Gloskowska Zygmu nt Cies ielski 
Jagoda Pietruszkówna Jadwiga Paul Prace fryzjerskie 
Agata Piotrowska- Ewa Wielgos i1iska i perukarskie 
Mastalerz Korepetytor muzyczny Jolanta Ficlos 
Małgorzata Rogacka- Elżbieta Kozowiu Prace stolarskie 
Wi śni ewska Korektor instrumentów Rol and Unczu r 

Kamila Sam ml er muzycznych 
Joanna Sochnacka Prace ślusa rskie 

Krys tyna Tolewska 
Maciej Wichlinski 

Wies ław Brol 

Zofia Uze lac Z-ca kierownika Prace tapicerskie 
Graży n a Walasek literncki ego Stan islaw Wos iecki 
Barbara Wałkówna 

Ewa Drozdowska 

Ewa Wichrowska Sekretarz literacki 
Kierownik Biura Obsługi 

Aleksander Bednarz Joanna Siudziń s ka 
Widzów 

Andrzej Głoskowski Barbara Stanisławska 
Jan Hencz 

Redakcja programu Szef reklamy 
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Pawe ł Kruk Mariusz Grzegorzek (ul Ja racza 27) 
Piotr Kru kowski & TAK i Tak Studio zap rasząi 'l 
Stanisław Kwaśniak od poniedzia lku do pi4tku 
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PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 

91-497 l:.ódź , ul. Zgierska 211 
tel . (0 42) 58-84-17 , 
58-84-55, fax 58-91 -45 
l:ódź , uL Rzgowska 232, 
t el . (0 42) 46 - 3 7 -94 

RlYN w-Z ALUMINI 

Materiały wykończeniowe dla budownictwo: 
blacha dachówkowa i trapezowa, siding USA, szeroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKONE 
w cenach producenta, p~ty elewacyjne "JAN", "ISOBAU", marmury naturalne, polimeryane i aglomormur, 
włoskie okucia budowlane, włoskie drzwi harmonijkowe, dachówka bitumitzna, kominki wolnostojqce, 
szafy "STANLEY", wanny ' RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
monlaż okien z PCV I Alumnium, doradztwotechniane, lransport no terenie Łodzi · gratis 
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LISA S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISA S.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V osobowe 

V komunikacyjne 
V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym nas zą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mi eszczący się w kasi e 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33 . 

lnformacie mozna uzyskać również w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 
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02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 447554 
Przedstawicief na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11113 tel. 49-20 
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POWSZECHNY 
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 

to TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ !!! 
Łącząc dwa wieki doświadcze11. z nowoczesnością 

oferujemy -100 - różnego rodzaju ubezpieczeń: 

• komunikacyjnych 
•odpowiedzialności cywilnej 

• wypadkowych• zdrowotnych 
• majątkowych • finansowych 

ZAPRASZAMY 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 37 23 46 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 36 48 55 

ul. Próchnika nr 23 tel. 33 24 55 
ul. Sienkiewicza nr 31 tel. 33 71 87 
u I. A. Struga nr 19/21 tel. 37 01 98 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

Proeter&.Gamble 

mamy zaszczyt . , 
ws pie rac 

• • swoimi 
produktami _ 

najlepszy 
TEATR w Łodzi 

Procter&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0·22) 6787101 




