


~ 
Tomasz Konina 

Dyrektor naczelny i artystyczny 

Maja Kleczewska 
Reżyser 

Katarzyna Dudek 
Kierownik literacki 

Jarosław Piechowiak 
Kierownik techniczny 

Łukasz Kustrzyński 

Kierownik Centrum Promocji Teatru 

Halina Fleger 
Redaktor graficzny 

Zespół: 

Kornelia Angowska, Zofia Bielewicz, Aleksandra Cwen, Cecylia Caban, 
Izabela Gwizdak, Arleta Los-Pławszewska, Grażyna Misiorowska, 

Judyta Paradzińska, Karolina Piechota, Grażyna Rogowska, Beata Wnęk-Malec, 

Ewa Wyszomirska, Sylwia Zmitrowicz, Mirosław Bednarek, Adam Ciołek, 
Andrzej Czernik, Bartosz Dziedzic, Jacek Dzisiewicz, Andrzej Jakubczyk, 

Waldemar Kotas, Leszek Malec, Maciej Namysło, Sylwester Piechura, 
Łukasz Schmidt, Michał 5witała, Krzysztof Wrona, Łukasz Wójcik, Bogdan Zieliński 

Jl;- /IL~- ~--f'r 
, f_,~J-i 



TENNESSEE WILLIAMS 

SZKLANA 
• 

MENAZERIA 
The Glass Menagerie • Przekład - Jacek Poniedziałek 

Reżyseria i opracowanie muzyczne - Jacek Poniedziałek 
Scenografia i kostiumy - Michał Korchowiec 

Światła - Katarzyna Łuszczyk 
Choreografia - Łukasz Przytarski 

Aranżacja piosenki - Andrzej Strzemżalski 
Asystent reżysera - Sylwester Piechura 

Mix-DJ Polak 
Projekcja - lukasz Kustrzyński 

Obsada: 

Amanda - Grażyna Misiorowska 
Laura - Grażyna Rogowska 
Tom -Sylwester Piechura 

Jim - Leszek Malec 

Inspicjent - Justyna Bartman 
Akustyk - Ryszard Balcer 

Operatorzy światła - Wojciech Gieroń, Daniel Jaskuła 
Brygadier sceny- Stanisław Kraska 

Rekwizyty- Halina Rimpler 

PREMIERA· 13 WRZEŚNIA 2014 ·DUŻA SCENA 

Licencja na wystawienie utworu została udzielona przez ZAiKS 
Prawa autorskie tłumacza reprezentuje Agencja ADiT 





I 

li 

l i 

Wspomnienie o Tennessee 

ZmarłTennessee Williams. Miał 71 lat. 

Tak brzmiał nagłówek na pierwszej stronie ,,The New York Times''. Jak się okazało, 

udławił się plastikową zakrętką, zażywając barbituraty. To niesamowite: zakrętka 

wpadła mu do gardła, dusząc go na śmierć.(. .. ) To osobliwy koniec dla człowie

ka ogarniętego obsesją poetyckiego wyobrażenia śmierci. Nawet jako młodzie

niec żywił przekonanie, że każdy następny dzień będzie jego ostatnim. 

Gdy go poznałem, miałem szesnaście lat. On był o trzynaście lat starszy, pracował 

jako kelner w Greenwich Village Cafe i próbował sił jako dramatopisarz. Bardzo się 

zaprzyjaźniliśmy- to naprawdę była swego rodzaju przyjaźń intelektualna, choć 

wiele osób sądziło inaczej. W tamtych czasach dawał mi do czytania wszystkie swe 

krótkie jednoaktówki i wspólnie je odgrywaliśmy. Stopniowo, przez lata, budo

waliśmy Szklaną menażerię. Ja grałem córkę. 

Jednak teraz, gdy wspominam Tennessee, myślę o dobrych chwilach, o chwilach 

wesołych. Był człowiekiem, który pomimo wewnętrznego smutku nigdy nie prze

stawał się śmiać. Miał niezwykły śmiech. Nie był szorstki ani wulgarny, ani nawet 

szczególnie głośny. Pobrzmiewała w nim po prostu jakaś niesamowita gardłowość 

ludzi z Missisipi. Zawsze się go poznawało, gdy wchodził do pomieszczenia, bez 

względu na to, ile osób już tam było. 

Co się tyczy jego poczucia humoru, zazwyczaj można je było określić jako hała

śliwe. Kiedy jednak wpadał w szał, zdawał się miotać pomiędzy dwoma nastro

jami: bardzo chorym dowcipem - śmiał się non stop podczas owych swoich lun

chów złożonych z pięciu kolejek martini - i głębokim rozgoryczeniem sobą, swym 

ojcem, swą rodziną. Ojciec nigdy go nie rozumiał, rodzina obwiniała go o szaleń

stwo siostry, natomiast sam Tennessee - cóż, chyba uważał się za niezbyt poczy

talnego. Można to było dostrzec w jego oczach, kryła się w nich jakaś zmienność, 

były jak diabelski młyn radości i goryczy. 

Ostani raz widziałem go na kilka tygodni przed śmiercią. Jedliśmy kolację w bar

dzo intymnym maleńkim lokalu o nazwie Le Club. Tennessee był w dobrej formie 

fizycznej, ale bardzo smutny. Mówił, że już nie ma przyjaciół, że jestem jedną z nie

licznych osób w jego życiu, które naprawdę go znają. Pragnął, byśmy znów zbli

żyli się do siebie takjak w dawnych czasach. 

~ 

I gdy tak rozmawialiśmy przy płonącym kominku, pomyślałem sobie: Tak, rzeczy

wiście go znam. Przypomniał mi się pewien wieczór wiele, wiele lat temu, gdy zro

zumiałem to po raz pierwszy. 

Działo się to w roku 1947. Wieczór premiery Tramwaju zwanego pożądaniem był 

olśniewający. Gdy w scenie finałowej przygasły światła, a Blanche DuBois, szu

kając w ciemności opiekuńczych rąk pielęgniarki i lekarza, szepnęła:„Kimkolwiek 

jesteś - zawsze polegałam na uprzejmości obcych': widzów sparaliżowała przej

mująca cisza. Piękno i przerażenie zmroziło im serca. Dawno opadła kurtyna, a mil

czenie wciąż trwało. Nagle jakby eksplodowała cała kaskada balonów. Nieziem

ski aplauz, publiczność zrywająca się na równe nogi - gwałtownie i oszałamia

jąco niczym cyklon. 

Gwiazdy spektaklu, Jessica Tandy i Marlon Brando, szesnaście razy wychodziły 

przed kurtynę, nim w końcu udało się wywołać autora. Niechętny wejściu na sce

nę był ten młody pan Williams. Rumienił się, jakby pierwszy raz się całował, i to 

na dodatek z obcymi. Nie wykosztował się na strój (zawsze bardzo się trząsł o for

sę, więc nawet przy tak wiekopomnej okazji nie uległ pragnieniu zakupu nowe

go ubrania), miał więc na sobie ciemnogranatowy garnitur, który wypolerował już 

niejeden fotel w metrze; poluzował mu się krawat i dyndał jeden z guzików ko

szuli. Był jednak czarujący: niski, lecz wysportowany, krzepki, ze zdrową cerą. Uniósł 

swe drobne dłonie oracza i zdołał uciszyć ekstatyczną publiczność na tyle długo, 

by powiedzieć:„Dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo państwu„:' - głosem tak ospa

łym i południowym jak Missisipi, gdyby zanieczyszczona była ginem. Miało się wra

żenie, że odczuwa radość, a nie szczęście; radość jest krótka jak kokainowy haj, ale 

szczęście pozostawia przynajmniej nieco dłuższy posmak. 

Tennessee był nieszczęśliwym człowiekiem, nawet wtedy gdy najwięcej się 

uśmiechał i najgłośniej śmiał. Prawda, przynajmniej moim zdaniem, była taka, że 

Blanche i jej twórca byli tożsami; łączyła ich taka sama wrażliwość, taka sama nie

pewność, ta sama melancholijna chuć. I nagle, gdy się o tym myślało i patrzyło, 

jak kłania się oklaskującej go ogłuszająco publiczności, Tennessee zdawał się od

dalać w głąb sceny, przenikać przez kurtynę - prowadzony przez tego samego le

karza, który wcześniej wiódł Blanche DuBois ku niechcianej ciemności. 

Wybór na podstawie: 

Truman Capote, Portrety i obserwacje, Warszawa 2012 
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M
ożna pokusić się o położenie pomostu między erotyką a życiem rodzinnym, 

ponieważ problemy z nimi związane dotyczą kwestii równie intymnych i wie

lokrotnie równie wstydliwych, szczególnie gdy mowa o kulturze zachodniej, któ

rej kształt w wielkim stopniu wyznaczyła religia katolicka. Odwoływanie się do spraw 

rodziny wiąże się wielokrotnie także z przytaczaniem kwestii traumatycznych i bo

lesnych. Rodzina to nie tylko świętość, podstawowa komórka społeczeństwa, ale 

i miejsce, w którym rozgrywają się podstawowe życiowe dramaty, determinuje ży

cie jednostki, wpływa na ukształtowanie się osobowości człowieka i wyznacza kie

runki, w jakich rozwijać się będzie ludzka egzystencja. Tabu określane jest kultu

rowo i społecznie. Istnienie rzeczywistości, w ramach której podstawowe dla zro

zumienia człowieczeństwa sprawy są lekceważone i pomijane, ułatwia pozornie 

ludzką komunikację, gdyż pozwala jednostce nie poruszać kwestii ważnych, lecz 

drażliwych i osobiście dotkliwych. Tabu można utożsamić z maską, jego funkcjo

nowanie w społecznej świadomości umożliwia spokojną egzystencję w myśl za

sady, iż to, co nie jest nazwane, omówione i zilustrowane konkretnymi przykła

dami, nie istnieje. Niekomunikowanie o czymś nie likwiduje jednak problemu, gdyż 

intelekt jest wtórny wobec emocji, dążenie do zatarcia wiedzy o instynktach czło

wieka czy przejawach jego rozwoju w familii jest porównywalne z zachowaniem 

unikowym i obronnym. Mówienie o rodzinie wiąże się z mówieniem o tożsamo

ści człowieka, odczuwaniu przez niego przynależności do ludzkich społeczności, 

doświadczaniu własnej płciowości, poczuciu zakorzenienia lub całkowitego wy

obcowania i samotności. 

Saga rodzinna Buddenbrookowie: dzieje upadku rodziny ukazała się drukiem, gdy 

Tomasz Mann miał zaledwie dwadzieścia pięć lat, a zatem gdy żegnał się z własną 

młodością i oddalał się emocjonalnie od własnej rodziny. Powieść Manna ukazu

je mechanizmy funkcjonowania tradycyjnej rodziny mieszczańskiej, ale jest też por

tretem familii, która kształtowana przez konkretne czynniki społeczne ulega 

stopniowemu rozpadowi. Twórczość Franza Kafki, która, na pozór, nie porusza wprost 

problemu rodziny, wyrosła z osobistych doświadczeń autora. Kafka pisał o tym w zna

miennym Liście do ojca. Pomimo wyraźnie określonego adresata tekstu, parabo

liczna twórczość Kafki prowokuje do interpretacji głębszych, poszukujących w je

go dziele symbolu ojca, który może być rozumiany zarówno jako Bóg, jak i rzeczy

wisty rodzic pisarza.„Monolog Kafki oddaje wiernie jego frustrację i oskarżyciel

ski ton wobec tradycji, uosabianej przez ojca, który nie docenił nigdy wysiłków sy-

na, starającego się wejść z nim w relację, pogłębi ć ją, by stać się ogniwem wspól

nej jej kontynuacji " [S. Willenberg, Posłowie do: F. Kafka, List do ojca]. Tekst ten, tak 

jak i biografia pisarza, pozwala zatem odczytywać twórczość Kafki także jako wy

raz żalu i bezsilnej walki z ojcem - autorytetem lekceważącym syna, daremnie szu

kającego u ojca zrozumienia i oznak akceptacji. 

Z kolei Elfriede Jelinek - kobieta, która mogłaby być praprawnuczką tak Man

na, jak i Kafki - ukazuje rodzinę z jeszcze innej perspektywy, przedstawia psy

chopatologię życia rodzinnego, ilustruje literacko kliniczny przypadek uzależ

nienia psychologicznego córki od matki, dodatkowo oferuje czytelnikowi nie

zwykle szczegółowy i naturalistyczny obraz życia erotycznego kobiety, której po

dejście do własnej seksualności zostało całkowicie zdeterminowane przez pa

tologiczne relacje rodzinne. Jelinek nie tylko jest kobietą, ale i, co istotne, femi

nistką. Jej powieść cechuje wielki radykalizm, otwartość i odwaga w mówieniu 

o sprawach intymnych i traumatycznych. Ponadto autorka Pianistki sugeruje ist

nienie klucza autobiograficznego, pozwalającego interpretować Erikę Kohut ja

ko porte-parole autorki. Być może po powieści Jelinek nie można już powiedzieć 

więcej o rodzinnym tabu. 

Warto zastanowić się nad motywem rodziny w powieści 622 Upadki Bunga Stani

sława Ignacego Witkiewicza, Niecierpliwi Zofii Nałkowskiej, Absolutna amnezja Iza

beli Filipiak i Gnój Wojciecha Kuczoka. [„.] 

W Niecierpliwych pojawia się socjopsychologiczna obserwacja i analiza rodziny trak

towanej jako elementarny system, a zarazem odzwierciedlenie wyższych syste

mów społecznych . Zofia Nałkowska nie ogranicza się do pesymistycznej, ale i re

alistycznej zarazem refleksji nad konkretna fam i lią, lecz zmierza jednocześnie do for

mułowania za pomocą metafory rodziny ogólnych wniosków dotyczących kon

dycji człowieka, jego wyobcowania z rodziny lokalnej, ale i z całej rodziny ludz

kiej. Skoncentrowanie całej uwagi na poszczególnym człowieku, prezentowanie 

jego rzeczywistości , jego subiektywnego widzenia siebie i otaczających go ludzi, 

które jest kolejnym wyznacznikiem modernizmu, warunkowało przyj rzenie się ro

dzinie właśnie oczami tego konkretnego człowieka . Dokonywana przez niego ob

serwacja rodziny i formułowane przez niego wnioski dotyczące sposobu jej funk

cjonowania przeciwstawiają się stereotypowym przekonaniom i konwencjonal

nym przedstawieniom. 





Witkacy opisuje rodzinę, stosując strategię autobiograficzną. Początkowo był to 

autobiografizm jawny, natomiast pod wpływem Stanisława Witkiewicza - ojca pi

sarza - doszło do usunięcia z tekstu wielu istotnych fragmentów, w których bez

pośrednio autor Pożegnania jesieni: przywołuje postacie własnych rodziców. 

Bardzo wyraźny klucz autobiograficzny pozwala jednak interpretować 622 upad

ki Bunga jako utwór najsilniej w stosunku do pozostałych w dorobku Witkacego 

odwołujący się do jego biografii. U Witkacego, podobnie jak w przypadku Kafki, 

doszło do stworzenia dzieła będącego reakcją na wewnętrzny konflikt z ojcem. 

Absolutna amnezja to powieść feministyczna i pod względem założeń programo

wych zbliżona do Pianistki. Obok zaznaczonego w niej silnego podziału na świat 

męski reprezentowany między innymi przez Sekretarza-ojca i świat kobiet, któ

rego obecność zaznaczona jest między innymi postacią Niepokalanej-matki, au

torka pokazała też kwestię miejsca dziecka-córki w rodzinie i dalej - w społeczeń

stwie, w których wszelkie prawa formułowane są przez despotycznego ojca, pod

porządkowującego sobie córkę, dążącego nie tylko do jej unifikacji, ale i do kon

sekwentnie przeprowadzanej defeminizacji mającej na celu zatarcie różnic mię

dzy płciami postrzeganymi w kategoriach społecznych i kulturowych. Filipiak, pi

sząc o binarności ludzkiego świata, o konflikcie miedzy kobietami i mężczyzna

mi, ujawnia też psychologicznie uzasadnione mechanizmy funkcjonowania rodzi

ny, w której dziecko jest tylko pionkiem w grze, marionetką, istotą bierną, choć 

dążącą do buntu i walki o własną niezależność i odrębność, nienawidzącą rodzi

ca, marzącą o jego unicestwieniu. Matka w powieści Filipiak, to, mówiąc kolokwial

nie, nieob~cny dobry policjant, którego brak narusza równowagę niezbędną dla 

prawidłowego rozwoju dziecka. Filipiak stworzyła powieść, w której motyw rodzi

ny jest pretekstem do snucia rozważań o relacji między kobiecością a męskością. 

i która stanowi jednocześnie ważny przykład literatury dotyczącej psychopato

logii życia rodzinnego. Motyw ten jest głównym tematem powieści Wojciecha Ku

czoka Gnój. Kuczok zastrzega się, iż nie jest to powieść autobiograficzna. Pisarz mó

wi prawdę, odżegnując się zdecydowanie od osobistych związków z bohaterem 

- Gnój jest zdecydowanie ilustracją teorii, a nie przeżyć. Kuczok podobnie jak Je

linek (w powieści Filipiak ze względu na nadrzędność wątku walki świata męskie

go z żeńskim problem ten uległ zatarciu) pokazuje złożony problem sposobu oka

zywania przez rodziców miłości dziecku. Ze względu na wyniesione z rodziny wy-

chowawcze nawyki i wzorce, dziecko zamiast z czułością spotyka się z agresją, ozna

czającą paradoksalnie ojcowską miłość. 

Tym, co spaja utwory poruszające się wokół problematyki życia rodzinnego, jest 

obalanie rodzinnych mitów. W literaturze polskiej niewątpliwie jednym z najważ

niejszych buntowników jest Witold Gombrowicz, który w swej autobiografii pisał 

wprost o rodzinie jako czynniku, który określił go jako człowieka i artystę, i który 

przywoływał temat rodziny tak natrętnie jakby bez niego nie mógł mówić 

o sprawach uniwersalnych. Niewątpliwie w swej twórczości, na własny użytek, pro

wadził swoistą autoterapię, która trwała całe życie. Trudno orzec, czy świadczy to 

bardziej o jej (nie) skuteczności, czy o potędze rodziny. 

Wybór na podstawie: 

Agnieszka Kowalczyk, Rodzina jako źródło cierpień (wstęp), Kraków 2006 





TOM: 

Nie pojechałem na księżyc, tylko dalej - bo największą odległością 

jest czas. Niedługo potem wyrzucili mnie z pracy za wiersz 

na pudełku butów. Wyjechałem z Saint Louis. Ostatni raz zszedłem 

po tych schodach i poszedłem w ślady ojca, próbując w ciągłej 

podróży odnaleźć zagubione. To była daleka podróż. Zostawiałem 

za sobą miasta jak martwe liście - kolorowe, ale opadłe z gałęzi. 

Gdy tylko stanąłem w miejscu, coś popychało mnie dalej. 

Przychodziło nagle i niespodziewanie. Mogła to być muzyka. 

Albo kawałek szkła. Mogło być w nocy, kiedy chodziłem po ulicach 

obcego miasta. Mijam jasną wystawę perfumerii. Na wystawie stoją 

flakoniki ze szkła, przezroczyste i delikatne jak rozbita tęcza. 

Wtedy siostra chwyta mnie za ramię. Odwracam się i patrzę w jej 

oczy. Laura, Laura, próbowałem przed tobą uciec, ale jestem 

wierniejszy od psa! Zapalam papierosa, przechodzę przez ulicę, 

wchodzę do kina albo do baru, zamawiam drinka, rozmawiam 

z obcym przy barze - cokolwiek, co zdmuchnie twoją świecę! 

Bo teraz świat oświetlają pioruny! 

Zdmuchnij świece, Lauro. I żegnaj. 
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Specjalista ds. zarządzania Aleksandra Demciuch, Specjalista ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia Marta Ślęzak 
Specjalista ds. kadr i zatrudnienia Barbara Kraska, Centrum Promocji Teatru Agnieszka Buakowska, Anna Dominik 
Patrytja Golińska, liona Kossowska, Agnieszka Kurnik Rafał Mościcki, Dział Administracyjno-Gospodarczy Jolanta Mazepka 
(kierownik), Dariusz Kowzan, Jolanta Obierzyńska Dział techniczny Aleksander Anaurowski (zastępca kierownika), Brygadziści 
montażystów dekoracji Tomasz Albekier. Stanisław Kraska, Montażyści dekoracji Wrtold Janiszewski, Zbigniew Kuleako, 
Adam Łobodziński, Tomasz Masłowski, Waldemar Watras Pracownia krawiecka Irena Grund (kierownik), Monika Gogol, 
Maria Szweda, Piotr Kasperski, Ewa Chmurska, Pracownia akustyczna Ryszard Balcer (kierownik), Marian Weissenfeld, Tomasz 
Wierzbicki, Pracownia oświetleniowa Grzegorz Cwalina (kierownik), Wojciech Gieroń, Daniel Jaskuła, Janusz Kaźmierski, 
Michał Kostęski, Wrtold Prokopowia, Pracownia stolarska Bernard Szolc. Henryk Urbanek Tapicer Joachim Bryla, Ślusarz 
Henryk Nicpon, Pracownia malarsko-modelatorska Barbara Cegielska (kierownik), Małgorzata Omar. Agnieszka Szarejko, 
Pracownia fryzjersko-perukarska Katarzyna Kowalewska, Barbara Kowzan, Brygadzista garderobianych i rekwizytorek 
Magdalena Tomechna-Dzisiewia, Garderobiana Anna Watras, Rekwizytor Halina Rimpler. 

W programie wykorzystano zdjęcia autorstwa Krzysztofa Bielińskiego . 
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CENTRUM PROMOCJI TEATRU -cpt@teatropole.pl 
przyjmuje zamówienia na sprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych 
w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorlcu do piątku od 8.00 do 18.00, 

tel Jfax 77-45-45-941, 77-45-39-082 do 85 w. 108. 
KASA BILETOWA (tel. 77-45-45-941, 77-45-39-082 do 85 w. 109) 

aynna od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00 
lub do rozpoczęcia przedstawienia, w soboty i niedziele godzinę przed spektaklem. 

Redakcja programu: KATARZYNA DUDEK, HALINA FlfGER 
Opracowanie komputerowe: STUDIO .con TEXT", www.context.pl • Druk: .SADY" Krapkowice 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest finansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Opolskiego. 
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Teatr im. Jana Kochanowskiego 
45-056 Opole, Plac Teatralny 12 

sekret. tel Jfax +48 77-45-45-942, 77-45-39-086; 
centrala tel. 77-45-39-082 do 85 

www.teatropole.pl biuro@teatropole.pl 

Teatr im. Jana Kochanowskiego wprowadził system umożliwiający samodzielne kupno biletów 
przez stronę internetową www.teatropole.pl 

Wystarczy wybrać interesujący nas spektakl , termin oraz wygodnie zapłacić przelewem 
za pomocą serwisu płatności elektronicznych PayU . 


