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TENNESSEE WILLIAMS (1911-1983) 
Thomas Lanier William · („Tenne ·see" to jego pseudonim literacki) 

urodził się w stanie M.ississippi jako syn komiwojaże1·a, matka była córką 
pastora . Ojciec, niewyrr>zumialy i porywczy, napawał go lękiem, naj
bliższą osobą była dla niego starsza sio tra. W czasi studiów Williams 
prób wal sił w poezji i nowelach. Pierwszą sztukę „Cairo! Shanghai! 
Bombay!" (o podróżach amerykańskiego muynarza) napisał za namową 
przyjaciela dla teatru amatorskiego, po czym po tanowił plświęcić się 
dramatopisarstwu. (Do 1940 tudiował na uniwersytetach w Waszyng
tonie, Iowa i Nowym Jorku). 

W 1937 u siostry Williamsa stwierdzono schizofrenię i poddano ją lo
b.:itomii. Po tać młodej, uroczej, delikatnej dzievvczyny, która cierpi i zos
taje zniszczona, powraca obsesyjnie w wielu z.tukach. „Bitwa aniołów", 
debiut w teatrze zawodowym i pierwsza ztuka pełnosp ktaklowa (1940), 
to jakby kwintesencja twórczości Williamsa. Tematem sztuki są erotyczne 
przygody młodego brutalnego · i wrażliwego zarazem wędrowca, który 
poznaje życie podcza krótkiego pobytu w nieokreślonym nędznym 
mieście południa Stanów. Jego doświadczenia - ze frustrowam1 kobietą 
której mąż umiera na raka, z niewinnq erotomanką , wreszcie z zagubioną, 
żałosną, upośledzoną umysłowo dziewczyn<! - stanowią pierwowzory dla 
wielu późniejszych uh orów William a. Rizgłos przynio ły mu dwie 
sztuki: „Szklana menażeria" (1945) i „Tramwaj zwany poh1daniem" re
żyserowany przez Elię Kazana z Marlonem Brando (1947). W obu utwo
rach, jak zre ·ztc1 w całej twórczości dramatopisarza, dominuje temat 
człowieka zmagającego się ze wym przeznaczeniem", · kłóconego z życiem, 
podlegającego stre som, nękanego przez ni zczącą go materialistyczną cy
wilizację. Niespełni1ne marzenia sprawiaj<1, że bohat rowie Williamsa 
pogn1zaJą się w nerwice, samoudręczenie, uciekają w homoerotyzm. Nie
mal we wszy tkich jego tekstach odnajdziemy tany depresji 1>sychicz
nych, obsesje seksualne przefiltrm;\.·ane przez p ychoanalizę. Dramaty, 
bardzo mocno zakorzenione w realiach amery~ ań kiego południa, z cha
rakterystycznym k limatem dekadencji, rozpamiętywania przeszłości, maj<1 
jednak wymHvę, na tyle uniwer alną, że przyniosły pisarzowi światowe 
uznanie. Na równi z ztukami po1rnlarność zdohyły ich adaptacje fil
mo' e. 

„Menażeria" zawiera wszy. t!de elementy własnego dramatu William a, 
z tym, że bohaterka nie jest psychicznie chora, ale ułomna, jej matka 
to prawie portret matki pisarza - nieco groteskowa, dystyngowana dama 
z Południa, pamiętająca lepsze czasy niż obecne życie w nędznym mias
teczku, bohater to sob:>wtór wrażliwego duchowo okaleczonego hrutala 
z „Bitwy aniołów". 

Williams pisał dużo aż do śmierci. Uzięki ogromnej sugestywności, 
atrakcyjności ról aktorskich jego ztuki zyskały sukces na całym świe
cie. Ogółem wydał siedem tlmów opowiadań, trzy tomy poezji oraz dwie 
powieści. Uznawany za największego po O'Neiłlu dramatopisarz zmarł 
25 lutego 1983 roku w nowojorskim hotelu. 
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(The glass menagerie) 

przekład Kazimierz Piotrowski 

Reżyseria 

Krzysztof Rotnicki 

Obsada: 

Amanda e DANUTA AMBROŻ (gościnnie) 
Laura 

Tom 
Jim 

MAŁGORZATA WOWER 
e SLAWOMffi KRZYWIŹNIAK 
e JACEK JACKOWICZ 

Inspicjent 
DOBROSLA W A TRĘBA Z 

Sufler 
VJOLETJ'A TOMASIK 

~---------------------------------------------------------------------------------------~ ! 



LUBU SKI T EATR 
IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO 

W ZIELONEJ GÓRZE 
65-048 ZIELONA GÓRA 

Al. Niepodległości 3/5 tel . 720-56 do 59 

Zastępca d yre ktora naczelnego 
d i s adminis tracyjno-t<'chni czn ych 

EDWARD T OM C ZAK 

Kierownik techn iczn y 

TADEUSZ ROGOWSKI 

Kierowni c~· praco\\'ni: 

perukars ki ej • Em ilia Daniel 
malarsko -modelators kiej • Piotr Barszczew s k i 

tapi :erskiej e Bronisław \Valczak 
stolarskiej • Wiktor Koz~· ra 

krawieckiej damskiej e Zofia Feliks iak 
krawieck iej męskiej e Józef Podrzycki 

sek cji akustyków e Dariusz Dobrzyński 

sek cji elektryków • Fran ciszek Tom czak 

Kie rownik Riura Obs lugi Widzów 

ELŻBIETA RAGA NOWI CZ 

Koordynator prac~· a rt rs t yczn ·.i 

ANNA T OKAR ' l\.A 

Ki rownik n111z .\'C zn~· 

JERZY BECllY E 

Konsultant programow · 

R .vszard Trocer 

R edaktor t echniczn y 

TADEUSZ STRYSZOW 'KI 

Opra cowanie program u 
RYSZARD TROCER 

ZI E L CRi\lo' - Z am. I020/Z -8 1U 300 szt. ., A - 5 116 . BH . Z - 2 1,"!J l 


