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... Odmienni ludzie są niepodobni do innych, ale nie 
mają się czego wstydzić. Bo ci inni nie są tacy wspa
niali . Jest ich strasznie dużo. A ty jesteś jedna. 
Oni są pospolici jak ... zielsko, a ty ... no ... ty jesteś .. . 
Niebieskie Róże. 

Laura 

Ale róże ... nie mogą być ni_ebieskie. 

„Szklana menażeria'· 



Drodzy Państwo, 

tym razem chcemy Wam przedstawić sztukę mówią
cą o delikatności i zawiłości ludzkich uczuć. 
Jedną z najpiękniejszych sztuk poruszających te 

najbłahsze, zdawałoby się, problemy: małych marz.eń 
zwykłych ludzi, ich dążenie do zrealizowania pros
tych planów, tęsknoty za pięknem i dobrem, tym 
najpospolitszym. 

I zdaje się nam, że jest to sztuka bardzo potrzeb
na dzisiaj, gdy życie nie daje nam chwili wytchnie
nia, zmusza do walki codziennie i na każdym kroku. 

W tym galopie powszedniości prawie każdy z nas 
pozostawił w tyle swoje marzenia, a słowa szczęście 
i miłość brzmią częstokroć śmiesznie (jeżeli nawet 
nie nieprzyzwoicie). Chyba zapomnieliśmy, że właś
nie te marzenia nadają sens istnieniu, odróżniają 
nas od komputerów i sprawiają, że życie może być 
piękne. Uciekamy daleko od naszych słabości i wzru
szeń, wstydzimy się ich i może dlatego nie potra
fimy już zrozumieć siebie nawzajem i przegrywamy 
szczęście. 
Chcielibyśmy tą sztuką zwrócić Państwu uwagę 

na te właśnie małe sprawy i ludzi, dla których życie 
pośród „kolorowych, błyszczących kawałków szkła" 
jest najważniejszą treścią, marzenia stanowią głów
ny sens. Tylko, że życie biegnące w szybkim tempie 
obok tych ludzi niszczy ich i spycha na margines. 
Inni uważają ich z.a dziwnych i nieżyciowych. 

Ale przecież życie nie jest tylko pędem i walką, 
posiada także drugą granicę, którą wytyczają „białe 
firanki w oknie i malutka szklana menażeria, a gdzieś 
pomiędzy tymi granicami leży świat, w którym ży
jemy. 

Zatrzymajmy się na chwilę w naszym pędzie .. . 

Realizatorzy 

, 

TENNESSEE WILLIAMS O SOBIE 

Urodziłem się na plebanii w Columbus, Missisipi, 
\V tym starym tak zakamieniałym mieście, że sąsiad 
do sąsiada nie uśmiechnie się przez cały rok. Dzia
dek mój był duchownym. Ojciec mój (o pompatycz
nych imionach Cornelius, Coffin, Williams) wywo
dz ił się ze starego rodu pionierów z Tennessee 
i z pierwszych kolonistów z Nantucket Island. Ma
tka pochodziła z Kwakrów. Ta burzliwa mieszanina 
w mojej krwi, jaka powstała z połączenia cech pu
rytańskich i rycerskich, tłumaczy niejeden konflikt, 
jaki przeżywają moi bohaterowie. 

Ochrzczono mnie Thomas Lanier Williams. To 
bardzo miłe imiona - nieco zbyt miłe . Dobre w sam 
raz dla poety, płodzącego sonety na temat wiosny. 
Tak też i było . . Pierwsze literackie honorarium wy
płacił mi klub kobiecy za trzy sonety o wiośnie. Pra
gnę dod.ać, że byłem wtedy bardzo młody. 

Pod tym rozkosznym imieniem wydałem jeszcze 
sporo poezji lirycznej, odpowiednio marnej, o czym 
przekonałem się z biegiem czasu. Stwierdziwszy, że 
skompromitowałem w ten sposób swoją „firmę" 
zmieniłem ją na Tennessee Williams. Wywiodłem to 
im ię z faktu, że Williamsowie wal(!zyli z Indianami 
o Tennessee oraz z porównania życia młodego pisa
rza do wiecznej walki. 

Ze względu na interesy ojca, który był komiwo
jażerem, wyjechaliśmy na Północ, do St. Louis. Dla 
nas wszystkich było to tragiczne. Nie mogliśmy się 
przyzwyczaić do zmienionych warunków życia. Na 
Południu nie odczuwaliśmy różnic majątkowych 
między nami i sąsiadami. Teraz nagle odkryliśmy, 
że są dwa rodzaje ludzi: bogaci i biedni i, że my 
należymy do tych ostatnich. 
Wrażenie było tak silne i gwałtowne, że zaciążyło 

nad całym moim dzieciństwem i młodością, a potem 
i nad moją twórczością. 

Jestem jednak zadowolony z tych gorzkich doś
wiadczeń młodości, sądzę bowiem, że niewiele ma do 
powiedzenia pisarz, który nie zakosztował gorzkiego 
smaku nierówności pomiędzy ludźmi. 

Nie jestem działa czem politycznym ani społecz-



nym. Jeśli mnie spytacie o moje poglądy polityczne, 
odpowiem: jestem humanistą. 

Do szkoły chodziłem podczas wielkiego kryzysu 
amerykańskiego, toteż nic dziwnego, że wkrótce mu
siałem rzucić szkołę i zająć się pracą urzędniczą w 
zakładach obuwia. 
Była to straszna męka dla mnie - jako człowieka 

i zarazem świetna lekcja dla mnie - jako pisarza. 
Nocami pisywałem krótkie opowiadania, których 
nikt nie chciał kupić . Zachorowałem . Kiedyś z ulicy 
zabrano mnie do szpitala. Musiałem zrezygnować 
z pracy i przeniosłem się na południe do dziadków. 
Pisałem stale i wreszcie z pewnym powodzeniem. 
Stałem się samowystarczalny. Wznowiłem studia 
i ukończyłem je w 1938 roku. Równocześnie praro
wałem zarobkowo w najrozmaitszy sposób. Zycie 
inoje było wtedy zawrotnym kalejdoskopem zdarzeń, 
którymi możnaby obdzielić z dziesięć osób. 

Pierwszego prawdziwego uznania doznałem w roku 
1940, kiedy dostałem stypendium Rockefellera i na
pisałem „Bitwę aniołów", wystawioną tegoż roku 
przez Theatre Guil'.d. 

Tymczasem stan mojego zdrowia pogarS"Lał się. 
Przeciążony mnóstwem zajęć, pisałem stale nocami. 
Nie mogłem zaniechać pisania; pisarstwo stało się 
dla mnie jedynym środkiem wyrażania rzeczy, które 
musiałem wypowiedzieć. 

Dalej wszystko poszło nagle. Znalazłem się w Hol
lywood, gdzie w wytwórni Metro Goldwyn Mayer 
płacono mi 250 dolarów tygodniowo. Zarobiłem tyle, 
że mogłem spokojnie w ciągu kilku miesięcy pra
cować nad „Szklaną menażerią". 
Napisałem sztuki: „Bitwa aniołów" (1940), „Schody 

na dach" (1941), „Szklana menażeria" (1945-47), 
„Wytatuowana róża" (1950-51), „Camino Real" 
(1952-53) i „Kotka na gorącym, blaszanym dachu" 
(1955-56). 
Pisałem również krótkie sztuki, które wydałem 

w zbiorze pt. „Dwadzieścia siedem wagonów baweł
ny oraz trochę opowiadań i poezji". 

(„Teatr" Nr 7 - 195S) 

\ . 

Lincoln Barnett 

Tworzenie jest dla niego czymś w rodzaju narko
tyku , pełnią szczęścia, a zarazem ucieczką. Sztuki 
Williamsa były porównywane ze sztukami Czechowa 
i pisarz sam szczerze wyznaje, że wielki Rosjanin 
jest_ jego wzorem i nauczycielem. Sztuki Williamsa 
podobnie jak sztuki Czechowa, opierają się na po
zornie drobnych i codziennych sprawach, którym 
pisarze nadają sens o znaczeniu duchowym. W nas
troju sztuki obydwu pisarzy są ciepłe , lecz nie sen
tymentalne. Jeśli chodzi o treść to zarówno jeden 
jak i drugi zajmują się odosobnieniem ludzkich is
tot, ich tragiczną nieumiejętnością wzajemnego zro
zumienia się. „Tramwaj zwany pożądaniem" jest 
według własne j definicji Williamsa „tragedią nie
zrozumienia". J ego bohaterka Blanche du Bois jest 
według zdania krytyka Atkinsona jedną z tych „wy
dziedziczonych przez życie istot'', którą doświadcze
nie życiowe uczyniły niezdolną do życia r zeczywis
tego". To ostatnie zdanie mogłoby być zastosowane 
z równą słusznością do czołowe j trójki bohaterów 
„Szklanej menażerii", lub do prawie dwudziestu po
staci z 'innych jego utworów, do których należy za
liczyć również kilka mniej udanych trzyaktowych 
dramatów i więcej niż tuzin jednoaktówek. „Każdy 
artysta ma jakieś podstawowe założenie , które prze
nika c:ałe jego dzieło - twierdzi Williams - i to 
założenie może dostarczyć impulsu do wszystkiego 
co ten pisarz tworzy. Dla m nie n aczebym założe 
niem była zawsze potrzeba zrozumienia patrz ba 
czułości i hartu ducha u jednostek, osacz nych tymi 
czy innymi życiowymi okolicznościami' " . 

„Szklaną menażerię" Williams nazywa „sztuką 
opartą na pamięci" .i sam szczerze przyznaje się, że 
postać Amandy jest skopiowana z jego matki. To 
samo dotyczy Laury Wingfield, która z pewnymi 
zrrtianami, jest siostrą pisarza. A Tom Wingfield, nie
szczęśliwy młody człowiek, który pragnął w życiu 
piękna i przygods, lecz musiał je spędzić przy pra
cy w domu towarowym, ,jest pa rtner m samego pi
sarza, Williams rzeczyw1sc1e sam przemawia 
przez usta swoich postaci scenicznych, ponieważ 
należał do istot „wydziedziczonych przez życie ". 

„Life" - Luty 19 48 
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TENNESSEE WILLIAMS 
O SZTUCE I MORALNOSCI 

Tennessee William~, jeden z najwybitniejszych 
współczesnych dramaturgów amerykańskich - autor 
słynnej sztuki „Tramwaj zwany pożądaniem" („A 
Street - car named Desire"), udzielił niedawno 
wywiadu przedstawicielowi „New York Herald Tri
bune". Oto fragmenty jego wypowiedzi: 

Pytanie: O jakim typie ludzi pisze pan najchęt
niej '? 
Odpowiedź: O ludziach głęboko zatroskanych. 

Myślę, że większość z nas, to tacy właśnie ludzie. 
Nasz wiek, to wiek troski. Jeśli się dobrze przygl~
damy innym, łatwo to dostrzec. Niestety, teatr nie 
zawsze próbuje głębiej analizować swych scenicz
nych bohaterów. Oczywiście , w komediach, wode
wilach nie trzeba tego robić. Mnie jednak ten ro
dzaj sztuki nie interesuje. Muszę pisać o takich lu
dziach jakich znam. Sam jestem pełen niepokojów 
i trosk, i nie potrafię pisać o tym czego nie prze
żywam. 

Pytanie : Czy uważa się pan za moralistę? 
Odpowiedź: Właściwie tak. Mam skłonności do 

poruszania kwestii moralnych, dobra i zła w _życiu 
ludzkim. Myślę, że hipokryzję, zakłamanie uznać 
trzeba za nasze grzechy główne. Najbardziej ich 
nienawidzę. Wyrachowanie, zakłamanie, ugoda z 
fałszem to najbardziej niebezpieczn'e ze wszystkich 
ludzkich wad. Sztuki moje mają wykazywać, <;b u
ważam za nieprawdę. Przy tym wszystkim jednak 
nie pretenduję wcale do miana wielkiego moraliza
tora . Jestem dramaturgiem, a ten zawód .postuluje 
przecież między innymi dostarczaniem ludziom roz
r ywki. Nie tworzę jednak dla celów błahych. Zaw
sze piszę po to, by wyrażać siebie. 

Pytanie: Czy sztuki pana są wyrazem pesymizmu 
czy też optymizmu? 
Odpowiedź: Koniecznie, nieodzownie trzeba u

mieć odszukać w życiu rzeczy, w które można wie
rzyć. Zycie nie ma żadnego znaczenia, jeśli brak 
mu ideałów, którym bylibyśmy wierni, których 

.. 

ayŚlny pragnęli dla siebie, uznawal'i :aa warto~ 
we. W tym sensie jestem optymistą. Wierzę bardzo 
silnie w istnienie dobra. Wierzę, że uczciwość, wy
rozumiałość, współżycie, nawet pasja seksualna -
są dobre. 

Sam Tennessee Williams podczas rozmowy z 
przedstawicielem „New York Herald Tribune" 
wspomniał o zarzucie stawianym mu przez wielu 
krytyków, że pisze sensacyjne sztuki w celach z&
robkowych. 

- Nigdy nie pisałem dla pieniędzy, choć zaws-Le 
chętnie je przyjmuję. Nigdy też nie próbowałem 
szokować publiczności. Owszem, robię to, ale nie 
dla succes de scandale. Lubię mocne wrażenia, cza
sem może przebieram miarę, ale nigdy nie robię 
tego dla celów komercjalnych, lecz po to, by spotę
gować oddziaływanie, zaakcentować pointy. 

(Nowa Kultura H XII 1953 T.} 
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Stanisław Wiśniowski 

Scena powojenna w Stanach Zjednoczonych stoi 
pod znakiem Tennessee Williamsa i młodszego od 
niego o dwa lata Arthura Millera. Williams zwrócił 
na siebie uwagę w roku 1945 oryginalną sztuką 
Szklana menażeria, Miller w dwa lata później osiąg
nął niemniejszy sukces wystawiając Wszystkich mo
ich synów. Odtąd ci dwaj pisarze stać będą w cen
trum uwagi krytyki teatralnej, a nazwiska ich częs
to pojawiają się obok siebie na prawach syntezy. 
Bo też są to talenty zupełnie odmienne, a ich za
interesowania bardzo od siebie odległe. Realizm 
Williamsa jest poetycki, Millera społeczny. Miller 
jest z ducha podobny Ibsenowi, Williams europej
skiemu dekadentyzmowi, a w sposobie traktowania 
spraw seksualnych przypomina D. H. Lawrence'a. 
Miller jest rygorystyczny w konstrukcji swoich dra
matów, Williams - śmiały i pełen fantazji. Wil
liams widzi świat oczami zawiedzionej kobiety, Mil
ler - rozczarowanego mężczyzny. Miller zmierza 
do konkluzji jednoznacznych, Williams poprzestaje 
na ogólnym nastroju apatii i goryczy. Miller jest 
czasem mentorski, Williams - niezbyt siebie pew
ny. Obydwaj starają się rozwikłać dylemat naszych 
czasów. 
Twórczość Williamsa ma wiele nawarstwień, jest 

on niekonsekwentny w metodzie i wieloznaczny w 
wymowie, jest poetycko subiektywny, niekiedy eg
zaltowany. Nie przypadek sprawił, że fascynują go 
charaktery kobiece i stany neurasteniczne. Anali
zując mechanizm niepowodzenia, wkracza w orbitę 
socjologii , komplikuje dylemat jednostki przez to, 
że nadaje mu jeszcze jeden odcień znaczeniowy. W 
rozumowaniu Williamsa tło seksualne marzenia, ja
ko procesu kompensacyjnego, służy wyłącznie jako 
symbol, a faktycznie odnosi się do całokształtu sto
sunku człowieka do rzeczywistości . Nie przypadek 
sprawił, że akcja Szklanej menażerii toczy się w 
latach trzydziestych, w czasie kryzysu i bezrobo
cia; tak samo jak nie jest przypadkiem, że Blanche 
z Tramwaju zwanego pożądaniem pochodzi z zde
klasowanej rodziny plantatorów. Konstytucyjna nie-

'.4dolność obydwu . kobiet do działania napotyka do
datkową przeszkodę w postaci wyjątkowo nie 
sprzyjających warunków, w jakich wypadło im żyć. 
Symbolem odosobnienia Laury jest jej menażeria, 
symbolem ucieczki Amandy są jej opowiadania 
o dziewczęcych sukcesach; są to opowiadania nie
doświadczonej dziewczyny, a nie kobiety, jest w 
nich zwiewność marzeń okresu dojrzewania. Blan
che owija żarówki w papier kolorowy; nie wiado
mo, czy to jej reminiscencja z domu publicznego, 
czy też chęć podświadoma zmiękczenia ostrych kon
turów rzeczywistości. Stosunek Blanche do Kowal
skiego jest dwojaki - odpycha ją jego brutalność, 
a jednocześnie pociąga siła. Kowalski w Tramwaju 
zwanym pożądaniem i Gość w Szklanej menażerii 
symbolizują afirmację życia i pogłębiają przez to 
zarówno u Blanche, jak i u Laury świadomość 
własnej klęski, wyzwalając równocześnie pragnie
nie dostosowania się do rzeczywistości. Laura nie 
rozpacza, kiedy Gość złamał róg jej ulubionego no
sorożca. Blanche ma swoje fatałaszki, koronę, 
sztuczną biżuterię i swego milionera z Florydy. 

W przeciwieństwie do Laury, Blanche poznała 
życie; rzeczywistość z całą brutalnością wkroczyła 
w świat jej rojeń i dlatego finał Tramwaju zwa
nego pożądaniem jest bardziej tragiczny aniżeli roz
pływająca się w nicość atmosfera tęsknoty w Szkla
nej menażerii. 

W zasadzie obydwa dramaty obracają się w sfe
rze identycznych zagadnień, krąg więc widzenia 
Williamsa jest do pewnego stopnia ograniczony. 
Dlatego każdy sąd o nim, oparty wyłącznie na war
tościach poznawczych jego sztuk, byłby dla niego 
krzywdzący. Jego stosunek do człowieka jest bar
dziej emocjonalny niż racjonalny, jego sympatie są 
niepodzielnie po stronie skrzywdzonego przez los 
outsidera; stara się on wykryć mechanizm działa
nia niepowodzenia, istotę rozbieżności pomiędzy 
jednostką a otóczeniem. Dlatego też zespół momen
tów, które przyczyniają się do powstawania kon
fliktu ma charakter drugorzędny, zasadnicze są 
tkwiące w nas predyspozycje psychiczne, które są 
wielkościami niezmiennymi. Temu należy przypi-



sać fakt, że bez względu na siłę odchiaływania 
czynników zewnętrznych żadna z postaci William
sa nie jest zdolna do jakiejkolwiek ewolucji wew
nętrznej, a przez to każda nieodwołalnie skazana 
na klęskę. Z fatalizmu filozoficznego Williamsa bez
pośrednio wynika jego pesymizm. 

(„Rzut oka ?la dramaturgię amerykańską" 
„Dialog" nr 10 1957 r.) 
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