


WILLIAMS Tennessee (właśc. Thomas Lanier) ur. 
w 1914 w Columbus (Missisippi), amerykański 
dramaturg. Pochodzi z rodziny Południowców, 
pionierów walk z Indianami w stanie Tennessee. 
Ojciec był komiwojażerem fabryki obuwia, matka 
pochodziła z rodziny należącej do arystokracji 
Połudn ia . Ogromny wpływ na kształtowanie 
umysłu i indywidualności chłopca miał dziadek 
Williamsa, duchowny, człowiek interesujący się 
poezją i literaturą_. Williams uczęszczał do szkoły 
w St. Louis, a następnie wstąpił w 1931 na uni 
wersytet w Missouri. Po pierwszym roku studiów 
zaczął pracę w tej samej fabryce obuwia, w której 
zatrudniony był ojciec i przez dwa lata przyzwy
czajał się do monotonii życia urzędnika . W 1936 
powrócił do przerwanej nauki, tym razem na uni
wersytet w St. Louis, ·a następnie na uniwersytet 
w Iowa, gdzie uzyskał bakalaureat. Rozpoczął 
potem podróż po kraju. chwytając się różnych 
zajęć ; był gońcem hotelowym w Nowym Orleanie, 
sporządzał dalekopisy w Jacksonville na Florydzie, 
w Nowym Jorku był portierem w kin ie, kelnerem i 
recytatorem wierszy w nocnym klubie cyganerii w 
Greenwich Village . W tym okresie tworzył już 
bardzo wiele, eksperymentując pisan iem wierszy. 
opowiadań i sztuk. Najbardziej interesował się 
dramatem już od czasów studenckich w Missouri. 
kiedy to ogromne wrażenie zrobiło na nim przed
stawien ie „Duchów" Ibsena. Pisał początkowo 
jednoaktówki, zdobywając w 1939 niewielką 
nagrodę pieniężną za cztery, zebrane pod wspól
nym tytułem „American Blues" („Amerykański 
blues"' ) w 1940 otrzymał stypendium ufundo
wane przez krytyków teatralnych, J . Gassnera i T. 
Helburn, i w tymże roku wystawił sztukę „Battle 
of Angels" („Bitwa aniołów") . Nie cieszyła się ona 
jednak powodzen iem, a prawdziwy sukces odniósł 
W illiams dopiero w 1945 nowojorskim przedsta 
wieniem „Szklanej menażerii" („The Glass 
Menagerie"), a później wystawieniem następnej 
sztuki „ Tramwaj zwany pożądaniem" („A Street
car Named Desire", 1947). Pierwsza z tych dwóch 
sztuk, silnie zabarwiona liryzmem, to oparte na 
w ielu elementach autobiograficznych studium 
psychologiczne trzech postaci : Amandy Wingfiełd, 
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którą opuścił mąż, jej córki Laury, kaleki uciekają
cej od rzeczywistości do swojej „ szklanej menaże
rii" - kolekcji figurek ze szkła, która w jej wyobra
źni staje się żywą krainą baśni, oraz syna Toma, 
znudzonego rutyną pracy w fabryce, marzącego o 
karierze poety. Przez całą sztukę przebija nastrój 
frustracji , bl iżej n ieokreślonych tęsknot, a bohate
rowie - z rezygnacją godząc się na swoje „złe" 
życie - nie wyrzekają się jednak iluzorycznych 
marzeń . Do przedstawionych w sztuce postaci i 
zdarzeń Williams podchodzi ze szczególnym sen
tymentem, gdyż jest to wzruszające, choć smutne 
wspomnienie z jego własnego życia. Jednak uka
zując postaci mu bliskie, zachowuje dostateczny 
dystans emocjonalny, aby z obiektywizmem oce
nić ich świat jako wątłą i kruchą nam iastkę praw
dziwego życia . Znamienna jest ostateczna decyzja 
Toma: instynkt samozachowawczy nakazuje mu 
opuścić matkę i s iostrę, ich zamknięty krąg 
wspomnień i iluzji, aby żyć światem realnym. 
„ Szklana menażeria" to sztuka dramaturga i 
poety zarazem, w której wyobraźnia i realizm są 
wzajemn ie i nierozerwaln ie powiązane, i w której 
efekty muzyczne i w izualne są tak samo ważne 
jak słowo mówione. Sztuka „ Tramwa j zwany 
pożądaniem ", za którą otrzymał nagrodę Puli
tzera, to znów ciekawe studium psycholog iczne. 
Blanche. n iegdyś piękna kobieta z Połudn i a , żyjąc 
wc iąż wspomnien iami min ionych lat, przechodzi 
załamanie psychiczne, którego podłożem są prze
życ i a seksualne. Następne sztuki Will iamsa, 
„ Summer and Smoke" (1948, „ Lato i dym"), „ The 
Rose Tattoo" (1951 , „ Tatuowana róża " ) , „ Cat on 
a Hot Ti n Roof ' (1955, „ Kotka na gorącym 
dachu"), za którą otrzymał nagrodę Pulitzera, 
„ Suddenly Last Summer" (1957, „I nagle ostat
niego lata "), „ Sweet Bird of Youth " (1959, 
„Słodk i ptak młodości" ), „ The Night of tlie 
Iguana·· (1962. „ Noc Iguany" ), „ The Two Charac
ter Play" (1967. „ Sztuka z dwiema postaciami" ), 
„ Seven Descents of Mynle" (1968, „ Siedem 
upadków Myrtle" ), równ ież c ieszą się powodze
niem na scenach świata . Wszystkie one są w 
istocie tragediami psychologicznymi; dla Wil 
liamsa ważn iejsze jest to, co indywidualne. nie-

powtarzalne w postaci, a problemy, z jakimi bory
kają się jego bohaterowie, nie nabierają charak
teru uniwersalnego. W tematyce swoich sztuk, 
opartych głównie na konfliktach w życ i u amery
kańskiego Połudn i a , 

wypływających z gwałtowności zachodzących tam 
przeobrażeń, eksponuje Williams osamotnien ie 
jednostki i jej próby nawiązan ia kontaktu z oto
czeniem oraz prawie obsesyjnie powraca do 
tematu walki płci. $wiat widziany jego oczami jest 
ponury, dręczony i nawiedzany przez zło. Główne 
źródła postawy W illiamsa i takiego ukształtowa
nia jego teatru to rozczarowan ia, jakich doznał w 
życiu, różnorak ie doświadczen ia środowiskowe 
oraz wpływy twórczośc i Strindberga i Czechowa. 
Fascynują W ill iamsa postacie kobiece, dla których 
motywów działan i a szuka w podłożu seksua lnym, 
próbując ujawniać złożoną grę podświadomości, 
wybierając psychopatyczne osobowośc i, żyjące 
często w kręgu mitów i urojeń . To „obnażanie 
postaci " oparte jest na nieco zwulgaryzowanym 
freudyzmie, z którego czerpie też W ill iams swoją 
rozbudowaną symbolikę . W technice pisarsk iej 
łączy W illiams real izm, przechodzący często w 
ostronaturalistyczne ujęcia , z poetyckośc ią atmos
fery, która tworzy dzięki metaforyce języka, 
zm ienności nastrojów. przyznania ogromnej roli 
scenicznym efektom świetlnym i dźwiękowym. 

„ Maty slownik. pisarzy angielskich i amerykań
skich". „ Wiedza Powszechna". Warszawa 1971, 
s. 526-528. 
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