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JAN \CZ 
proponuje 

Twórc:::ość sc1mżczria, a także noweLi
styka Tenne$see Wi1!1am!a 11 Lnzly u.z11a-
11 ie zarnwno w ocznC'h zcnvodowych kr11-
t 11ków, ja~· i ;.erakw; pu.blicznoki, co jest 
zjawiskiem hnrclzo rzadlnm 1 tym bar
dzre1 aodn11m podkre.~Le111a om::: zaintere
.~owa ido . 

Pisarst ivo Wil!lt1m.·n zastuguje na bacz
nq uwaoę ::: jes::c::e innego powodu. Autor 
podejmuje w swoich utworach ternar, któ
ry m u ponadczasowy i ponadnarodowy, 
a więc uniwersalny wymiar. Jest 11im u
ka~ywc1 nie trngedh !ttdzi tm!przystosowa
nych rlo re(Jtt! gry spolec::rrnj. „SzkLana 
menażeria" odslania jeden z możliwych. 
w ariantó u: kalectwa duchowego - bezna
dziejnq .9amot 11.ość. amotność, która przy-
110.~i nieucllrorr na samo::anlą.dę. 

Choctaz od bohaterów „Szklanej mena
::erti' dzieli nas odleglość oceanu, są oni 
nam hilsc11. Tak jak my dzmaj burykajq 
się 1 owiem z trudnościami cod-.ienności 
spoto:gowan 1m · warnnkami kruzy.m spo
lecznego t guspudarczego. 

Jak pogodzić aspiracj„ i 11w ' liwości z 
h ru talrio ciq życia, gcl::ie konc„y su: w11-
t r ;:ymato 'ć emOt'jrrnalna, a odzie Z11C1jcluje 
się graruca li d::kzl!go 'podlenia?; to pod
stawoll'e 1>1Jta11 ·u. 11a ktcrc prubajc odpo
wiccl:: i.ei· pr •z uto o na d::isiaj s·tuka. • 

Nieu.iatpL1u;ym t• Larem trnórczot i nme
r11kai1skie11n clmmat11ror1 je11t niczw 1kla 
wręcz bajkowo 't. która wokól na3barc/<:1ej 
-reolu1tyc::nych sp~aw ksztaltuje aurę fan
ta!!L;Jk<. co l'prawia, :':e :: pr.::edstawic11ia 
wuchodum u bez ooryc::11, ale„. i bez blo
g i ego spokoju. 

Tennessee ~ 1ItLIA. JS 
(191 1983) 

J 

wnym ob. zarcm zu111t ·csowan1a p1snn: . 

• . zkoh; kończy w Saint LouL. W 1931 roku rozpocz. -
na ludi n· 11111\H'r. ytccie '~ Mi. ouri. Kłopoty ze 
zdro\\icm zm za.ią iro do prz r\\ani ·t11dl"w; William 
p dcjmujc- pracę w fabr ce bt1\\ ia . Urzędniki ·in b ·1 
jcdn k ki p. kim, n;uca więc dol ·eh '/. ową p adę 

i kont;nrnujc nauk n uniwcr ) kłach \.\ S int Loui. 
i IO\\ a. Dla <'hkba l trochę z il ciowcj ciekawości po
dC'jmowill i w hm za. ie różnych zaj ·. n ·1 k lnt·
rt'm, irońc m hotelowym, bileterem w kinie, r t~ towal 
wit•rs1c w klnJ.>ach no n eh i mic-j. c·ow)' h lukała h 
f"ZQ'Wkow~·r 1, 

• Pnez cale S\YOJC i.yc1<' bulw rsowal oloci• ni : l'k -
c ·ntrycznym zacho\\'aniem, twórczo. ią, . toi:unkicm do 

' • u 1 •:ar o ci makrh ln,vch. 

• Zmarł równie ni konwl'ncjonalni .iak •. ·t, dl \'i· r 
. ię fiolką na kkarslwa, klor pr(1bo'' ł potkn ć z mi 
pi ulki. 

e Po Eugene O' ·emu był p' · rzem kt sztt;k 
nr· 1 o Lrut powsl eh L' e 11·1 całym w·e ·ie. Z .den . m ·
rykanin łącznie z Arturem M1llercm ni pi. I rowm 
konsekwentnie sztuk tak bardzo aktor k eh. 
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Seks zwany pożądaniem 

Tennessee W·111 ·1ams d •b1utowal mając zakd\\ i „ 
16 lat. Niewątpliwie spory 

Wplyw na zaini 'r 'SOwanie się młodego chłopca pi. ar
f~\\' m miał j go dziadek, protestancki ducho ·ny - ·· 
człowi 'k o rozległej wied .y humanistycznej, równil.'z 
pod Jmujący próby !il racki . 

Pien szc jednoaktówki jak i p •Jnospcktaldowa sztuka 
„Battlc of Aagels" (Bitwa n iolów). nic przyniosły mu 
sukcesów. Utwór ten zyska! ławę dopiero w 1957 roku, 
\l)'stawio y w zmi nionej wersji i pt. „Orpheu D -
cending·• (Orfeusz schowany). 
Twórczość Williamsa jest wielce orygi.11alna, uawel 

dla Amerykanów przywykłych raczej do dziwactw. Po-
1nimo wyraźnego zainteresowania się ludzkimi ze 
wszech miar trudnymi sprawami, twórczość autora po
Zbliwh n j st fotograficznego spojrzenia, typ lwego dla 
szt uki naturalizmu ,czy reali zmu psycholog1ci.nego. 
„Wykorzystanie egzotycznego tla, wprowadzanie nie
zwykłych postaci, dzialajqcych w dziwnej atmosferze", 
czyni z utworów Tenues ce Williamsa widowiska o nie
zwykłeJ urodzie, silnie oddziaływujących na wyobrazni~ 
Dominującym t matem twórczości pisuna je ·t pro

blem załamania i; i '. niedorozwoj u trad:cji, kuJ.lury 
mnie j zości etnic:mych i narodowych, ale również zaja
dła wręcz kr tyka purytańskiego drobnomieszczaii. twa 
i hipokryzji. 

Wielki debiutem, jak nazwano tę sztukc;, był;1 

„Szklana menażeria" (The Glass Menagerie) . Jej pre
miera odbyla ~ię na Broadwayu '' 19 l roku ;' sztuk· . 
kl6ra kapitaln i odsiania ludzkie slabo:ci. prz wary 
i ,,. sumie bcznadz it;jnośc cgzyslcncj i w tym p rz. '"Paaku 
arystokracji, zagubionej w eskapi t~·cznym .·nit· o mło

dości. \Varto dodać, że „Szklana menaż ria" ma ścisły 
iwiązek z bloll'J'arią pisarza. Pierwowzorem „te tral
uej Amandy l jej córki L ury były - matka i io tra 
Wlllianua. 

J ednn k nie zjawi ·ka społeczne S<\'\ dla Tennessee' go 
p d taw wym lródłcm k n!likt6w. Za dniczym moto
rem akcji wi k zo'ci Jeg11 s u to ,,brak moz!lu.io ci 
::a.~p:ikojen1a seksu.aLn11ch. zqdz i pasji kierujących. po
stępowaniem bohaterów". iernal we wszystkich ztu
k· eh \\ I i msa ow fizycuie ni przy to '\\'il ue part
neró\\ „ rz11b1era drastyc::ne furrn11 objawiające się 

L sek aln11c peru ·rijacli, nerwicowuclt i hister11cz-
1ych :; anach" 

Che c podkreślić t 
wn1ch ut \'nr w ro~ n1eż po. t. ci 10rm 1lne". 

l ny 1i wg. u1 i ni mi pl rcswnymi prze1. illiam a 
są prz moc l ró7.n g rodzaJu berracJc . \ ys •pują one 
w formie: g ,·altu - „A trcdcar Named D ir" (Tram
waj z, ·an:. poi..1 lanicm), homosl'k u lizmu - „Cat on 
a llol Tin Ro f" (Kotka n gorącym blaszanym dachu), 
kastracji - „ ·wl"ct Bird of Y ulh" (Slodk.i p ak mło
do cil, ludot.crst\ o - „Sudd •nl. La. t Summu" ( agit! 

tnlniego lata or, /. spo1.ywania r i;;dek kslremen ó'" 
- „Th<' ight ol lh<' lgu na'' C~oc iguany) . Zabic i 

Le pozwal ją William~'l\ i na symbolicm i rzu:zyw1-
ste ukazanie czlow 1 ka jako istoty dążącej do ·amo
unicesl\\ ienia oraz u o vodnicnia de ktrukcyjnei(O wply-

\'U społec1.cn. lwa na j dno ·tkę . 

Dyrekcja Teatru Polskiego sklada podzię

kou ania pracou·ni K. lROL.1 DUŁ.4WY -a 
u ykonanie s-klanych f 1g11rek zwierząt. 

które stan.owia istotny elem nt cenogra.fii. 



Dyrektor ds. administracyjnych: 
ANDRZEJ t.YZBICKI 

Konsultant programowy: 

red. WANDA TREN 
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Organizacja widowni: 
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BERNADETA HARKAWIK 
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ZE POŁ TECHNICZNY: 

Kierownik techniczny - Wojciech Cabak 
K ierownik. oświetlenia - Jerzy Kocoń 
Kierownik prac. akustycznych -- T adeusz Bednarczyk 
Brygadier garderób - Kazimierz Kopytko 
Brygadier sceny - Zdzisław Giemza 

Karol Sołtysik 
Rekwizytorzy - Czesław Fołta 

Kier. prac. perukarskiej 
i charakteryzacja 
Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier. prac. malarsko
-butaforskiej 
Pracownia ślusarska 
Pracownia tapicerska 

Władysław Konicki 

- Ryszard Paluch 
- Tadeusz Matejko 
- Eligiusz Ben 
- Jerzy Golenia 

- Rudolf Bizoń 
- Stanisław Fołta 

,...------- Pro memoria - ------
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