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O AUTORZE 
Tennessee Williams (właściwe 
nazwisko: Thomas Lanier) urodził się 
26 marca 1914 w Columbus, w stanie 
Mississippi. Pochodzi/ z rodziny Połud
niowców, pionierów walk z Indianami 
w stanie Tennessee - stąd przybrane 
imię pisarza. Ojciec był komiwoja
żerem fabryki obuwia, matka 
pochodziła z rodziny należącej do 
arystokracji Południa . Dzieciństwo 
spędził pod opieką dziadka, pastora, 
ojciec bowiem, ze względu na upra
wiany zawód, był stale w rozjazdach. 
Dziadek interesował się poezją oraz 
literaturą i wywarł ogromny wpływ na 
kształtowanie umysłu i indy
widualności przyszłego pisarza. 
Williams uczęszczał do szkoły w St. 
Louis, a następnie wstąpił w 1931 na 
uniwersytet w Missouri. Młodość 
płynęła mu niespokojnie między ciągle 
przerywanymi studiami a pracą w prze
różnych zawodach (był pucybutem, 
gońcem hotelowym, portierem w kinie, 
kelnerem i recytatorem wierszy 
w n-:>cnym klubie), które uprawiał 
zależnie od czasowego miejsca poby
tu, włócząc się od Florydy do Kalifornii. 
W tym okresie Williams tworzył już 
bardzo wiele, pisząc wiersze, opowia
dania i sztuki. Najbardziej interesował 
się dramatem, już od czasów 
studenckich w Missouri, kiedy to 
ogromne wrażenie na nim zrobiło 
przedstawienie DUCHÓW Ibsena. 
Pomógł mu bardzo GROUP 
THEATRE wyróżniając w 1939 jego 
pierwsze jednoaktówki zebranę pod 
wspólnym tytułem AMERYKANSKI 
BLUES. W 1940 otrzymał stypendium 
ufundowane przez kry1yków 
teatralnych, J. Gassnera i T. Helburn, 
i w tymże roku wystawił sztukę BITWA 
ANIOŁÓW. Nie cieszyła się ona 
jednak powodzeniem. Dopiero 

w sześć lat później osiągl'\ął wielki 
sukces SZKLANĄ MENAZERIĄ 
(19~). a TRAMWAJ ZWANY 
POZĄDANIEM (1947), wyróżniony 
nagrodami Pulitzera i Koła Kry1yków 
Dramatycznych, przyniósł mu sławę 
światową . Te same nagrody 
powtórzyły się po wystawieniu KOTKI 
NA GORĄCYM DACHU BLASZANYM 
(1955). Pozycja literacka i materialna 
Williamsa postawiona została na 
mocnej bazie. 

Następne sztuki Williamsa, LATO. 
I DYM (1948), TATUOWANA RÓZA 
(1951), I NAGLE ZESZŁEGO LATA 
(1958), ORFEUSZ ZSTĘPUJĄCY 
(1957, przeróbka Bitwy aniołów), 
SŁODKI PTAK MŁODOŚCI (1959), 
SZTUKA Z DWIEMA POSTACIAMI 
(1967), SIEDEM UPADKÓW MYRTLE 
(1968), również cieszyły się powodze
niem na scenach św iata. 

W latach sześćdziesiątych Williams 
popadł w alkoholizm i narkomanię . 
Okres ten zakończył się przymusową 
hospitalizacją, która - mimo wszystkich 
złych stron - sprawiła, że Williams 
doszedł do siebie. 
Większość sztuk Williamsa z lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
(np. BAR W TOKIJSKIM HOTELU, 
1969, OSTATNI KRZVK, 1973, ZNAK 
CZERWONEJ ROTY DIABŁA, 1975) 
wprawiała w zakłopotanie tych, którzy 
sławili go dwadzieścia lat wcześniej; 
niektóre premiery zostały wręcz 
zdruzgotane przez kry1ykę. Ale nawet 
wówczas ciepłego przyjęcia 
u recenze.ntów i widzów doznały 
OSTRZEZENIE DLA MAŁYCH 
JEDNOSTEK (1972) oraz MIŁA 
NIEDZIELA DLA CREVE COEUR 
(1978) . Jedną z ostatnich sztuk 
Williamsa było TROCHĘ CHMURNO, 
TROCHĘ POGODNIE (1981) . Dan 

lssac, krytyk OTHER STAGES, 
nazwał ją "najbardziej autobio
graficznym ~tworem od czasu SZKLA
NEJ MENAZERll"(tytuł stanowi aluzję 
do katarakty upośledzającej jedno oko 
pisarza) . 

Sztuki Williamsa, dzięki ogromnej 
sugestywności , atrakcyjności ról 
aktorskich, zyskały rozgłos na świecie. 
Wielcy aktorzy i aktorki USA, Anglii 
i Francji ubiegali się o powierzenie im 
głównych ról w jego sztukach. Miarą 
ich artystycznych wartości i możli
wości był udział Petera Brooka w reży
serii KOTKI w Paryżu , w TheEtre 
Anto ine, czy też sensacyjna paryska 
premiera TRAMWAJU w reżyserii 
Cocteau. Do sztuk Williamsa sięgało 
wielu reżyserów filmowych ; bardzo 
głośny był jego film - zrealizowany 
wespół z Elią Kazanem - BABY DOLL 
(1956). Elia Kazan przen_iósł na ekran 
również SZKLANĄ MenaZERIĘ (1950). 

Williams pisał dużo aż do śmierci . 
Ogółem powstało co najmniej 70 sztuk 
teatralnych, ukazało się siedem 
tomów opowiadań , trzy tomy poezji 
oraz dwie powieśc i: THE ROMAN 
SPRING OF MRS. STONE (1950) 
i MOISE AND THE WORLD OF 
REASON (1976). W 1975 ukazała się 
też jego autobiografia (MEMOIRS) 
poświęcona głównie życiu prywatne
mu dramatopisarza, jego sprawom 
rodzinnym, dręczącym go całe życie 
chorobom i wreszcie - jego praktykom 
homoseksualnym. "Wydaje mi się , że 
książka ta jest rodzajem katharsis 
z purytańskiego poczucia winy" - miał 
powiedzieć o pamiętnikach sam ich 
autor. 

Tennessee Williams zmart 26 lutego 
1983 w nowojorskim hotelu, na 
miesiąc przed siedemdziesiątymi 
drugimi urodzinami. 



O SZKLANEJ MENAŻERil 
SZKLANA MENAŻERIA to oparte na 
wielu elementach autobiograficznych 
studium psychologiczne trzech posta
ci : Amandy Wingfield, którą opuścił jej 
mąż, jej córki Laury, kaleki uciekającej 
od rzeczywistości do swojej "szklanej 
menażerii", oraz syna Toma, znudzo
nego rutyną pracy w fabryce, marzące
go o karierze poety. Do przedsta
wionych w sztuce postaci i zdarzeń 
Williams podchodzi ze szczególnym 
sentymentem, gdyż jest to 
wzruszające, choć smutne wspomnie
nie z jego własnego życia. SZKLANA 
MENAZERIA zawiera bowiem 
wszystkie elementy jego własnego 
dramatu.a jej tytuł zrodził się z przeżyć 
pisarza i jego siostry. 
Ważny wpływ na osobowość i dramaty 
Williamsa miało jego środowisko 
rodzinne oraz urazy psychiczne okre
su dzieciństwa i wczesnej młodości. 
Najwcześniejszym tego rodzaju 
przykrym przeżyciem była przepro
wadzka z prowincji do miasta. Jak 
wiadomo, ojciec Williamsa był komi
wojażerem i podczas swych 
wędrówek po terenach południowych 
stworzył dla rodziny egzystencję pełną 
uroku, romantyki i swobody porusza
nia się. Z chwilą zatrudnienia go przez 
pracodawców w biurach towarzystwa 
w St. Louis mały Williams i jego 
rodzeństwo doznali głębokiego rozcza
rowania. Prozaiczne i brudne zaułki 
tego miasta nie mogły zastąpić im 
szerokich przestrzeni rozciągających 
się w delcie Mississippi. Wrogość, 
napotykana w nowym środowisku, 
pogorszenie się warunków mate
rialnych rodziny budziły lęk w ich 
sercach i kazały im się cofać do 
zacisza domowego, rodząc poczucie 
niższości. Dzieci Williamsów, nie 
znajdując przyjaznego ciepła 
u bogatszych rówieśników w wielkim 

mieście St. Louis, zamykały się 
w biednym mieszkaniu, gdzie siostra 
kupiła za swoje z trudem 
zaoszczędzone grosze kolekcję 
zwierząt z ciągnionego i dmuchanego 
szkła, stwarzając dla siebie i dla brata 
odrębny, cieplarniany świat. 

Drugim przeżyciem, które pozostawiło 
na osobowości pisarza trwały ślad, 
była operacja mózgu, jaką przeszła 
jego ukochana siostra Rose. Williams, 
który uważał siostrę za swą muzę, 
źródło natchnienia twórczego, przeżył 
to zdarzenie w sposób niezwykle 
dramatyczny. To właśnie Rose była 
pierwowzorem kalekiej Laury, z tym, 
że bohaterka SZKLANEJ MENAZERll 
nie jest psychicznie chora, ale ułomna. 
W wielu jego sztukach potem wręcz 
obsesyjnie powraca postać młodej, 
uroczej dziewczyny, która cierpi i 
zostaje zniszczona (m. in. w Bitwie 
aniołów). 

Nie bez wpływu na twórczość 
Williamsa pozostała też osoba matki, 
która stała się modelem Amandy 
Wingfield ze SZKLANEJ MENAZERll. 
To prawie portret matki pisarza - nieco 
groteskowa, dystyngowana dama 
z Południa, pamiętająca lepsze czasy 
niż obecne życie w nędznym 
miasteczku. 
Postać Toma zaś to autoportret 
pisarza z lat młodości, kiedy pracował 
w tej samej fabryce obuwia co ojciec, 
marzył o tym, by zostać pisarzem, 
i wyrwać się z przytłaczającej go 
rzeczywistości . 

W SZKLANEJ MENAŻERII Williams 
w przekonywający, wzruszający 
sposób dal wyraz uczuciu dla siostry 
i tęsknocie za bezpieczeństwem lat 
dziecinnych. Ukazując postaci mu 
bliskie, zachował jednak dostateczny 
dystans emocjonalny, aby z obiekty-

wizmem ocenić ich świat jako wątłą 
i kruchą namiastkę prawdziwego życia. 

Literac~im pierwowzorem SZKLANEJ 
MENAZERll było opowiadanie 
Williamsa "Portret szklanej dziewczy
ny" z tomu JEDNORĘKI I INNE 
OPOWIADANIA. 

opracowała - cawa-

Złość - o taki I zazdrość - tak! Ale nie 
nienawiść. Sądzę, że nienawiść jest 
doznaniem, które tylko tam może 
powstać, gdzie nie ma zrozumienia. Na 
przykład jest rzeczą znamienną, że nie 
doznają jej nigdy lekarze. Nigdy nie 
nienawidzą oni swych pacjentów, mimo, 
że można ich nienawidzić za ich niemiło
sierną, opętańczą koncentrację na 
własnym udręczonym "ja". A ponieważ 
należę do ludzkiego gatunku, jest zrozu
miałe, że w moich atakach na jego 
zachowanie wobec innych ludzi sam 
widzę także siebie, jako przedmiot tych 
ataków; inaczej wydałbym się sobie nie 
tyle ludzkim, lecz górującym nad 
ludzkością. A tego właśnie nie robię. 
W samej rzeczy nie potrafię przedstawić 
jakiejś ludzkiej słabości na scenie, jeśli 
jej nie znam jako własnej. Napiętno
wałem już wiele ludzkich słabości i okru
cieństw, a zatem są one również i moim 
udziałem. 

Z wypowiedzi Tennessee 
Williamsa opublikowanej 
w szwajcarskim czaso
piśmie "Die Weltwoche" 

Tom /Bogdan Kokotek 



Życie masy ludzi jest życiem cichej desperacji. Stereotypowa, ale nieświa
doma rozpacz ukrywa się nawet pod tym co nazywamy grami i zabawami 
ludzkiego gatunku. 

Henry David Thoreau 
"Wa/den", rok 1850 

Dzisiaj rozpacz nie jest już cicha. Kultura popularna stara się przepędzić 
demona brzękiem i hukiem. Może aby ją stłumić trzeba jeszcze więcej hałasu 
„ . Ale rady dla jednostek muszą być indywidualne. 

Ernest Van Dan Haag 
The Fabric of Society, rok 1957 

Czerwone i zielone światło nakazuje zatrzymać się i ruszać, i choć zdaje się 
nam, że prowadzimy samochód, jesteśmy prowadzeni. 

Ernest Van Dan Haag 
The Fabric of Society, 1957 

Daj się lubić! Zwiększ swoje zarobki! 
Miły uśmiech jest atrybutem wdzięku! 
Aby to osiągnąć ćwicz górną wargę następującą metodą: 
1) Wyciągnij górną wargę pokrywając zęby. Powiedz: M -u - u - u „. 
2) Trzymaj wargę między zębami i uśmiechaj się. 
3) Połącz wargi i ściągnij je w dół i próbuj uśmiechu. 
4) Opuść dolną szczękę i staraj się dotknąć nosa górną wargą. 
Miesiące codziennej praktyki są konieczne, aby usunąć wysiłek przy tej 
nowej metodzie, ale można zdobyć taką wprawę, że twój uśmiech będzie 
naturalny i uroczy. 

New Yorker, 1957 

Laura /Halina Kosela 



, , 
O TWORCZOSCI T. WILLIAMSA 
Powracającym motywem w twórczości 
Williamsa, uznawanego za największe
go po O'Neillu dramatopisarza amery
kańskiego, jest tragedia wrażliwej 
jednostki, osamotnionej i ponoszącej 
klęskę w zetknięciu z brutalnym okru
cieństwem świata, nietrwałością poro
zumień międzyludzkich 

i bezdusznością konwencji 
społecznych . Główne źródła postawy 
Williamsa i takiego ukształtowania 
jego teatru to rozczarowania, jakich 
doznał w życiu, różnorakie 
doświadczenia środowiskowe oraz 
wpływy twórczości Strindberga 
i Czechowa. 
Akcja dramatów Williamsa rozgrywa 
się w ściśle określonym środowisku . 
Jest nim amerykańskie Południe 
z całą niepowtarzalną odrębnością 
jego tracycji, przyzwyczajeń i sche
matów myślowych. Ten kraj, dziki, 
romantyczny i konserwatywny, fascy
nuje Williamsa i rodzi jego bohaterów, 
jak zrodzij jego samego. Czyniąc 
miasteczko w delcie Mississippi tłem 
dla swych dramatów, uporczywie malu
je dwa jego przeciwstawne oblicza: 
z jednej strony romantyzm, elegancję 
i rycerskość, z drugiej - kołtuństwo, 
brutalność i okrucieństwo . Z tych anty
tez wyrastają podstawowe konflikty 
dramatów Williamsa i dwie wciąż 
powracające , przeciwstawne grupy 
jego bohaterów. Ze spadkobiercami 
najlepszych tradycji kultury Południa 
walczą - i wygrywają - zbrutalizowane 
"produkty" zacofania południowych 
obszarów. Wśród takich przeciwników 
rozgrywa Williams grę, w której 
stawkę stanowi zwykłe ludzkie życie. 
W różnych wariantach powtarzają się 
układy o tej samej tematyce. Jest nią 

osamotnienie wrażliwej jednostki 
w społeczeństwie masowym. 
Wielokrotnie powraca np.scena pozna
nia się pary samotnych ludzi : oboje 
zaczynają się rozumieć, potrzebować 
lub kochać, ale nieuchronnie drogi ich 
się rozchodzą . Spotkanie Laury z 
Jimem w SZKLANEJ MENAŻERII jest 
właśnie taką tragedią kruchości 
ludzkich przelotnych porozumień . 

Katastrofy wydarzające się w drama
tach Williamsa mają swe źródła w 
pustce, która wytwarza się zwykle na 
pograniczu dwóch epok i generacji. 
Jak u Czechowa padają pod ciosem 
siekiery wiśniowe sady: stara gene
racja Południa musi ustąpić miejsca 
następnej. Zaczyna się wielki dramat 
nieprzystosowania jednostek, które 
nie potrafią znaleźć sobie miejsca 
w nowej rzeczywistości. Ratują się 
ucieczką w krainę marzeń. Tylko 
nielicznym bohaterom Williamsa, 
takim jak Tom w SZKLANEJ MENAŻE
RII, udaje się uciec do świata ludzi 
żywych. Większość zubożałych 
spadkobierców dawnej świetności 
Południa lęka się nowej rzeczy
wistości, chowa się w świat własnych 
urojeń i mrzonek. Dla Laury jest to 
mikrokosmos jej ukochanej szklanej 
menażerii, dla jej matki, Amandy -
iluzoryczni adoratorzy, pojawiający się 
w jej marzeniach. Miniony świat 
Południa nie da się wskrzesić. 
Zwycięża świat postępu i mechaniki, 
a nie małych, kruchych zwierzątek 
Laury. Jakkolwiek zwycięstwo przyzna
je Williams ciemiężycielom, namiętnie 
staje w obronie istot delikatnych 
i okaleczonych. W świecie nowego 
ładu on sam czuje się także kaleką . 

Świadomość przynależności do świa
ta, który ginie, do mniejszości 
społecznej, i płynące stąd kompleksy, 
rodzą u Williamsa obsesję wrogości 
i okrucieństwa wszechświata. 
Z biegiem lat spojrzenie Williamsa 
nabiera posępności, a impresjonizm 
i delikatna tonacja wczesnej SZKLA
NEJ MENAŻERII w następnych jego 
dramatach ustępują miejsca wizjom 
pełnym ostrych kolorów i dźwięków . 
Na miejsce współczucia wkracza okru
cieństwo . 

opracował JW 
na podstawie artykułu 
K. Przybylskiej 
"Tennessee Williams, 
czyli purytański melodra
mat" (Dialog, 1964/1) 
oraz "Małego słownika 
pisarzy angielskich 
i amerykańskich" ( 1971) 
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HURTOWNIA 
ARTYKUŁY PAPIERNICZE, BIUROWE I SZKOLNE, ZABAWKI 

- u. Upova, Ćesky Teśln , tel. 56 713 
- Dyrekcja: ul. Dukelska 11, Ćesky Teśfn, tel. 55 081 

OFERUJE: 
• bogaty asortyment towarów krajowych i zagranicznych 

(bezpoś-edni import z KOREI, CHIN, HONKKONGU itd.) 

• dostarczenie towaru na miejsce wskazane przez odbiorcę 

• rabaty ilo~iowe i rabaty dla stałych klientów 

• niskie ceny 
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