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Tenneesse Williams 

PRZEDMOWA 
do „T ramwaiu zwanego pożądaniem" 

W tym miesią~ mija trzecia roc:mYica premiery „Szkllanej 
menażerii" w Chiicago, zdarzenia, kltóre zamknęło jeden olG"es 
mego życia i otworzyło druigii - tak odmienny, jak tylko można 
sobie wyobrazić. Zostałem przeniesiony z dotychczasowej, słu-

12lllej zresztą obojętnością odbiorców - w świiiat wyb i t n y c h, 
przeniesiony ze skromnego sublokatorskiego rpokoju do aparta
mentu w p:ierw~zędnym hotelu w Manhattan. Przypadek 
mój nie był wyjątkowy. Nagłe powodzenie często bywa udmia
łem Amery~nÓIW. Nie, moje doświadczenia n.ie były wyją.tko

we, ale nie były też powsrz:echne; i jeżel'i zechcecie przyjąć ekle
krty02Jną nieco możliwość, że niie pisałem ni.gdy z tym założe

n:iem, o które wi~l:u posądza dTamatopisa0rzy (sława, pieniądze\ 

- to jednak można waleźć śilad tej postawy i w moim przy
padku. 

Moje dotychczasowe życie wymagało dużej jednak cierpli
wości. Należałem do tych, którzy wspinają się, wdzierają, po 
stromych JX)Wderizcłmtiach bwartdych slmlł, cal po caiu, wyżej, 

wyżej; było to dobre życle, taik.ie, do którego crz;łowiek jest 
stworzony. Nie zdawałem sobie ~rawy, ile energii pochłaniały 

te zmagania zalllim zostały usunięte. Byłem już u &W"Zytu wzgó
raa, a ramiona moje pracowały, oddech pracował, choć powie
trze nie było już groźne. Spocząłem, spoj·rzałem na siebie d na
gle poczułem się ba.rtdzo przy;gnębiony. 
Pomyślałem: Olto okł-es przystosowania. Jutro rano zbudzę się 

w pierwszorzędnym hcrtelu, przy dySk.rellnym gwarze bulwa
rów East Side, pmy>jmę z wdzięc21nością jego wykwint, odnajdę 
rozkosz komfortu, :zirozumliem, że oto objawdłem się na iplanie 
amerykańskdego OlimPu. I kiedy spojrzę na zielbną, satynową 

sofę w mym apadamencie - zakocham się w niej. Zielona 
satyna przyipomoitn.a iyliko chriowo ~aragdową .rzęsę na sto
jącej wodzie... Ale nazajutrz niewinna sofa stanie się jednak 
odrażająca. I Zlllienawidzę swój modny gairniiltur meblowy za 
125 dolarów, który wyiszulkald mi subtelni przy>ja'Ciele. Części 

mebLi zaozęły się łamać pmyipadkowo. Po.ręcz sofy odpadła. 

Na gł.adlk>ich powderzchniach mebli zjawi.iły się Śllady po papie
rooach. Przez nie zamlklndęte okna strugi des21ozu ob'l.ewały me
ble. Aie pokojówka doprowadzała je do porządik:u, o cierpliwość 

zlll"ządcy hotelu była niewyczerpana. Następne „pociągnięcie" 

rówmież nie zdołlały .ich zgorazyć. I nawet bomba me mogłaby 
wytrącić z równowagi mych sąsiadów. PosiHd przynoszono mi 
do pokoju, ale i ta forma wykwintu wkrótce rozczarowała mnie. 
By.w.ało, że zamawiałem obi.ad .telefon.ilczili.e i kiedy wjeżdżał 

OIIl d'O pokoj·u, jak zwłoki, na stoilliku o g,umoWYch kółka·C'h -
naty,chm~ast traciłem •apetyt. Raz poprosiłem o stek z polędwi
cy d kirem czekoladowy, ale ipotrawy były •tak sprytnie podane 
n•a owym stoliku, że wzdąłem k·rem za sos do mięsa i przyipra
wiłem nim polędwkę. Wszystko to oczywiście było mocno try
wialnym i ze.wnętnmym przejawem ogólnego rozstroju nerwo
wego. Zauważyłem da•lej z niepokojem, że staję się obojętny 

<:Ila llud7li. Rodził się we mniie cynli.zm. Moje Tozmowy z ludimi 
br.zmiiałY itak, jak!by je przed laty nagrano na płyty i obecnde 
adtwamanro na magnetodloniie. Wydawało mi się, że .przyjaciele 
mówią do mnie głosem nieszczerym i oschłym. Posądzałem kh 
o ltia>Oik.ryzję. Przestałem odwłedzać ich, telefonować do niK:h. 
Byłem zdenerwowany, wszy.sliko brałem za czcze pochlebsiflwa, 
chorowałem słysząc zdania: „Jestem oczarowany pańską sztu
'ką" - do tego stopnda, że nie potra.Jliłem zdotbyć się no proste 
,1dziękuję". Przesitałem być dumny z .naipisanej sztuki, nie lubi
łem jej, chylba zresmą dlatego, że niie czuiem w roooe mo:żlli.wo- . 
ści n~isaruia. nowej. SD1Ułem slię jak martwy, a-le nie było ni
kogo, komu mógł'bym wyznać całą priawdę. 

Stan ten trwał około trzech mieslięcy, ~ do ostatniej wiafilly, 
kiedy to zdecydowałem się na ponowną operację oka, przede 
ws:zystkliin dlatego, że dzięki niej mogłem Uk>ryć się przed świa
tem pod maską z bandaży. Była to C2lWarta z kolei operauja, 
li powilllienem wyjaśnić, że od pięciu lat cimipiałem na kata
!l"a.kitę lewego oka, co wymagał.o szeregu zaib'iegów. Maska z ban
daży dobrze ~ełnił<a swe zad'8llli.e. Kiedy odipoczy.wałem w szpi
ta'lu, pr.zyj·aciele, Móryich ndedawn'Cl zain:iedbałem hrb zramłem 

do siebie - zaczęli mnłe odwiedzać. I te11az, :kliedy cierpiałem 
pogrążony w ciemnościa<:h, wydawało mi się, że brarnienie ich 
głosów jakby zmieniło się; a raczej ów niemiły ton, OOtóry po
dejrzewałem uprzednio - :zinikł i głosy brzmiały teraz tak, jak 
w owym opłaikanym cxk.resie zapomnienia i samotności plsar
Skie:i. Znowu były to szczere, miłe głosy i dźlwdęczała w nich 
llllU ta ,praWldy. 

Kiedy zdjęto bandaże, znał'azłem się w nowym świecie. Opuś
ciłem luksusowy hotel i wyjechałem do -Meksytku, jedynego 
klradru, gdzie szybko zapomina się o bladze dostojeństw, gd7lie 
ruiewiininy, jak drzlieCko, wędirowdec klad.Zlie się do snru prosto na 
ch'Odniku, a l:udzkie głosy, zwłaszcza gdy idh n!ie rozumiemy -

br2'linią ł>agodnie jak gros ptalków. Zapomniałem o moim ofi.
ojalinym „ja", o owym podstępnym mk.ażu ZW'ieroiaideł. I tak 
odroidzlilo się nieja.ko moje niaturailne "ństnienlie. W końcu zatrzy
małem się pr.zez pewien czas w Oh~a'l.a, aby pracować nad 
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sztuką „Noc pokera" (The Pocket Night), którą później nazwa-
lem - „Tramiwaij ziwainy pożą'<iainiem". . 

TyJ,Jro w swej pracy może ał'tysta odnaleźć prawdę i zadowo
lenie, :ponieważ świat rzeczywisty jest wątlejszy od świata jego 
wyobraźnd. Dlatego też praca jest dla ·niego n.ie tylko „przyjem
na"; jest kcm'ieczna i !!lri.ellliliikniona. Jest to z pewnością wielkie 
uiprosZ'CZenie. Aie· nie łaitwo. uciec .przed bałaimirotiwami wygod
nej drogi życiowej. Nie łatwo powied:zl.ieć sobie: będę żył jak 
poprzednio. Owszem, spotkało mnie powodzenie, ale musiałem 
sobie powiedztleć: oto pus!Jka życia bez wailllci. Trzeba ZIT02JU

mieć, że serce człowieka, jego ciało i umysł, stworzone są w kon
fliktach . i dll.a 'konf·liiktów, a człowiek bez konfl1któw jest jak 
miecz, który ścina stokrotki. I nie bieda, ale dostatek ma v.:ncze 
kły, a sukcesy rodzą próźność, pychę, be:zx:l.us7l!l!OŚĆ. Jeśli to 
zrma.imieStZ, wtiesz, gdzie leży fl'ie'b~ieczeń.stwo. Jedynie wart 
jest być „Kimś" ten samomy, skromny i niewid.ziruny człowiek, 
którego nosisz w sobie w ukryciu i kształtujesz swą własną wolą. 
Mad ąc świadomość tego, zdołasz: iprzeżyć naiwet · k at a s t ro f ę 
po w od ze n i a. NJgdy nie jest za późno, dopóki nie uśaiśndesz 
„Bo.gl1nm.i S'lllki" (jalk ją nazwał Wfilliarns James) - oboma ra
mionami 1 w jej duszących pieszczotach nie odnajdziesz prag
nień kliOOego ambiitnego, mło'<iego chłopca: bei;silności i samo
unicestwienia. Pełne. zrub~ieczenJe i z~okojenie może spaść 

na ciebie w posta.ci gradu czeków, hlóry zabije w tobie a.rty
stę, jeśli nli:m jesteś, byłeś, (Y[.y zamierzasz być. 

A zaltem co jest dobre? 
Głęboka trooka o S1Prawy czław.ieka, w9półcrzucie, i czujność 

moralna, która kształtuje doświadczenie człowieka i winna być 
oddana wszystkimi środkami: bar.wą, muzy'ką , tańcem, poezją, 

prozą - wszystkim co dynarn!iczne i wyraziste. 
W11illiam Saroyan napisał siitru:kę o tym, że czystość serca jest 

jedyną godną człoiwielka WaTitością. Cza.os życia jest kró!Jki i n.ie 
pow1raca. Wymy\ka się nawet w chwili, kiedy to piszę i w chw ili, 
kiedy to czytaiaie. A słowa zegara będą zawsze brzmiały: „prze
gra-łeś", jeśli nie poświęcisz swego serca walce z przeci
wieństwami. 

Przelożyl: Jerzy Nowak 
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Dr. ALEKSANDRA MIANOWSKA 

Dramat amerykański 

i Tennessee Williams 

o poaząitroach dramatu amery.mańskliego można mówić właści
wie d<>,piero ,po 1890 r.dkiu. Do tego okre.5U teatr amerylk.ański za
dowalał się tłumaczeniami melodramatów i komedii francuskich, 
czasem niemieakich, no i... Szek9I)i<rem. Kult „łabędzia z n.ad Avo
nu" ~erzyli przede wszy.sitkirrn wiel'cy a:krtlorzy, objeżdilając z zor
ganizowanymi przez siebie trupami w.szerz i "W"OOluż Stany -
tak właśnie, jak kompan'i!a Boolth~Mod,jeskia (bo tak brnmi w Ame
ryce naizwisko naszej wiel•kiej Modrzejewis'lctej). 

N.a~wy1b'i1tniejszą postacią, łączącą w oobie um.irowanie .teatru, 
trueruty organizacyjne i n.ieprawdopoddbną pracowitość, był, pod 
koniec XIX w. d w p'ienwszej połowie XX-go, Daw.id Bel'asco 
(zma·rł w 1931) autor, akitor, reżyser, właściciel teatru (kJtóry do 
dziisiaj nosi jego im'ię) w jednej ooobie - sl'l.l.Szn'ie zwany ,,pla111-
tatorem" teaitru. 
Choć w tym okresie i:sitniało JUZ sporo dramatów i pisarzy ory

ginalnych., to jednak dra.tę ipmełomową w di2liejach teatru amery
kańskiego stan-owi rok 1914, kiedy ito Eugene O'Neill niawią.zał 

wspótpracę z eksperymentują.cą grupą teatralną, noszącą nazwę 

Provincetown Players. Wystawiony w 1920 roku „Cesarz Jones" 
tegoż piJSa:rza dowiódł, że dramat amerykańsld oooibył się na wła
sny styl i osiągnął już pełną dojrzałość, a O'Neill zyskał sobie 
w!lrrótce wyjątkowe sroaru>wisko nie tylko w swoim kraju, ale na 
scenach całego św.iialba. Dość powiedzieć, że uzyskał trzykrotnie 
amerykańską nagirodę Piuliltzera ( przyznawaną co rolm najwy
bitniejszemu ckam~1iurgowi) Qlra'Z w 1936 r.ok.u nagrodę Nobla. 
A jak sugstywne są jego sztuki dla publiczności, mimo prze
ważnie tragicznej treści (z wyjątkiem Ah wilderness) niech 
świiadczy fakt, że jego 9-a'k!tOJWe ,,Dziwne i<nteI'lud'i.um" grane, 
jtalk opery Wa~ner.a, od 5~tej po pe>buldntu, z przerwą godzinną 
na posiłek, stało się sukcesem Brodwayu . . 

W o.kresie cliru®iej wojny światowej, przygnęb'iO!l1y choroba.m'I. 
i kłopotami rodzinnymi, zdlała od teatrów now-0\iorskich, praoo
wał na.od swym cyllclem, złożonym z 11-Ml s2ltuk. 

Jego Icerman cometh napisany w 1939 r. a wystawiony do
piero w 1946, U1Waż;any jest wraz z „Smiericią komiwojażera" 
Mil'lera i „Tramwajem" W.id-lilamsa 7Ja utwór najbardziej chiairak
terystyczny dla dramaturgii amerykańskiej. 

Ostaitn.i jego diramart: pt. „Pocl:róż po długim dniu kończy się 

nocą" wysitawiony po raiz pierwszy, zgodnie z wolą irutoria„ już 
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po jego śmierci (zmarł w 1953) i nie w Ameryce, a w SZJtokhol
rnie, obciąoixmy la:dunlkiem t:raigedLi osob'i'stych - Sltał się wyda
rzeniem i przypieczętował sławę wielkiego dramaturga, 
Między 1920-193.0 poj.aw'iają się, niezależnie od O'Neilla, nowi 

utalentowani pisarze dramatyczni. Znany dotąd jako powieścio
p1sarz Thornton Wilder pisze „Nasze miasto" (zn.ame w Polsce 
przed drugą wojną świaitową w inscerrizacH Leona Schillera, 
a obecnie grane w Warszawie), a w 1942 r. komedię „Nie wiele 
brakowało" (Skin of our teeth), graną również w ubiegłym se
zonie w Waorszawie. 

Ma.xwell Anderson sięg.a pr.zeważnie do tematyki h'isitorycz
nej - „Królowa Elżbieta", Maria Szkocka", „Joanna z Lotaryn
gii", ostatnio „Anna z tysiąca dni" (wystawiona w 1948) - i uwa
ża., że biały wiersz bardziej niż proza nadaje S'ię do wyrażenia 
stanów ,emoajonalnych. Ten sam Anderson jest autorem szituki 
uważanej za na.j!l'epszą z okiresu drug.iej wojiny światowej, pt. 
„Wigilia św. Marka". 

Barozo ciekawym pisarzem jest, nieznany u nas prawie zu
pełnie, Wi11.iam Saroyan, autor doslrnnałych jednoakitówek i sztu
k.i, która uzyskała w 1939 roku nagrodę krytyki i Pulitzera (dla 
o.ryginadności .nie · przyjętą) pt. „Raz w życi<u się doczekał", nie 
mówiąc o „Słodkiej, dawnej pieśni miłości'', czy poetyckiej The 
beautiful people. Na wzmiankę, nawet w najbardziej pobieżnym 
;przeglą<lzle, zasługuje Lillian Hellman, zrrana w nas autorka 
graneg.o .PO wojnie „Lisiego gniazda", która od tego czasu wzbo
giacił'a swą twórczość nie tyl'ko · o napisaną w czasie drugiej 
wojny Watch on the Rhine, ale zdobyła sukces swoją „Drugą 
stroną l'asu" czy John van Druten („Pamliętam mamę"): Jeffers 

ze swoją doskonałą literacko „Medeą" i Sherwood, a w zakresie 
lromedil Kesserling (znany publiczności warszawskiej autor ko
medii „Arszenik i stare koronki") i spółka autorska: Georg S. 
Kiauilman i Moss Hart i wiele il1l!1ych nazwisk. 

Sił w dramacie próbowali zna.n) u nas powieściopisarze, bądź 
prze.rab.iając swoje powieści na scenę, jak Caildwell w „Tytonio
wej drodze", co szła nieprzerwanie przez pięć lat na Brodwayu, 
czy Steinbe.ck w „Myszach i ludziach", czy pisząc wprost dła 
sceny, jak Hemingway w „Piątej kolumnie", albo też Steinbeck 
w swojej, na tematy>ee oJwa:>acyjnej osnutej (Norwegia) sztuce pt. 
„Księżyc za~zedł". 

Okres po drugiej woj.nie światowej odmacza się wzmożoną 
działalnQŚC'ią dramatw-gów. Złożyło się na to szereg powodów -
między innymi .powstanie „małych teatrów" tzn. teatrów w mia
stach . pr0<wilncjonalnych, niezależnych od Brodwayu, przyczyniła 
się w dużym stopniu ANTA (American National Theatre and Aca
demy) - Narodowy Amerykański Teatr i Akademia - zwłasz
cza odkąd, dzięki działail.'ności reżysera nazwiskiem Robert Breen, 
stała się z papier.owej organizacją żywą i czynną, oraz <teatry 
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uniwersyteckie, isllniejące przy wydziałach dramatycznych uni
wersytetów amerykańskich. 

Mimo poważnej konkurencji, pierwsze tnleJsce w okresie od 
1945 r. po dzień dzisiejszy zdobył i dzierży nieprzerwanie, a na
wet umaonia swe stanowisko Tennessee Williams; tuż za nim 
idzie Artur Miller. 

Artur Miller, nieznany zupełnie naszej publiczności, zadebiuto
wał sztuką The man, who had all the luck, a w 1947 zdobył na
grodę za dramat pt. „Wszyscy moi synowie" (All my sons) i trwałe 
miejsce w teatrze nie tylko amerykańskim, ale światowym 

„Smiercią komiwojażera"', a w szczególności, znanym również 
z wersji filmowej, „Czarownicami z Salem" (Paryż gra obecnie 
jego jednoaktówkę pt. „Widok z mostu"). 

N.iemniej krytyka amerykańska zgodnym chórem przyznaje 
pierwsze miejsce wciąż Tennesse Williamsowi, którego kariera 
przypomina, jak dotąd, film z happy endem. Tomasz Lanler 
(Tennessee) Williams urodził się w 1914 roku w Columbus, Missi
sipi. Dzieciństwo i młodość spędził na Południu, głównie St. 
Louis, a pocho<lzlł z rodziny o starych tradycjach kulturalnych, 
co jak wiadomo, może wiele przysporzyć kłopotów. Duży wpływ 
na wrażliwego chłopca miał dziadek ze strony mait.ki, duchowny 
kościoła Episkopalnego, który bardzo wcześnie l'IOZbudził we 
wnuku zamiłowanie do literatury. On to również zabierał go z 
sobą, kiedy odwiedzał swoich parafian i w czasie tych wędró
wek mały Williams zobaczył po raz pierwszy prototypy QtWych 
kobiet wrażllwych, poturbowanych przez życie, które po latach 
o<lżyją w jego dramatach. 

Ojciec chciał, by syn jak najwcześniej zaczął zarabiać - sam 
był urzędnikiem w fabryce obuwia - ale syn zapisał się na 
Uniwersytet Waszyngtona w St. Louis. Po dwu latach przerwał 
jednak studia i zaezął pracować w tej samej co ojciec fabryce 
(stąd awersja do tego zajęcia, której dał wyraz w „Szklanej me
nażerii"), a nocami czytał, kształcił się ... pisa!. 

Po dwu łatach skończyło się to załamaniem fizycznym, ner
wowym i chorobą. W 1936 r. wrócił do przerwanych studiów uni
wersyteokich i ukończył je tym razem w Iowa. Widocznie jednak 
obciążenie kultu·ralną tradycją rodzilllną musiało być poważne, 

bo Williams nie potrafił się korzystnie uplasować - imał się prze
różnych zajęć od porliera w kinie do recytatora w klubie moc
nym, przewędrował Stany Południowe; Nowy Orlean, Florydę, 

Texas i· równocześnie pisał poezję, opowiadania, sztuki aż trafił 

na właściwego człowieka, par.tnę Audrey Wood z ajencji teatral
nej. Przy jej pomocy uzyskał w 1939 roku nagrodę zasłużonego 
Group Theatre za cztery jednoaktówki zatytułowane „Amerykań
skie bluesy", w których znalazły wyraz. doświadczenia z okresu 
wędrówek i niepowodzeń. W 1940 roku uzyskał stypendium Te
resy Helburn i Johna Gassnera, prowadzących seminarium dla 
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obiecujących dramaturgów i już w wiosennym semestrze przed
sta1wił im pełnospektaJtl'ową sztukę pt. „Bitwa aniołów" („Battle 
of angels"). Sztuka padła w Bositonie w atmosferze skan<laJu. 
(W dobre kilka lat potem, przerobiona, cieszyła się wielkim po
wodzeniem pt. „Orfeusz schodzący"). 

Ujemna ocena sztuki przez publiczność nie zniechęciła fa
chowców i Williams otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii 
Sztuki i tysiąc dolarów stypendium Fundacji Rockefellerow
skiej. Poza tym pomoc przyszła skąd inąd: z Dallas, z Texas 
w postaci reżysera Margo Jones, która poznała się na talencie 
poezątikudącego autora i otwarzyła mu podwoje swego teatru. 
W jej i Dowlinga reżyserii wystawiona „S:ziklana menażeria" 

najpierw w Chi·cago (teatry nowojorskie stosują bardzo ostroż

ną politykę r~ertuarową) w 1945 roku roobyła Brodway i uzy
skała nagrodę krytyki. W tym samym roku WiJlioams wydał 

zbiór jednoaktówek pt. „Dwadzieścia siedem wagonów pełnych 

bawełny i inne sztuki". Ale d(}piero rok 1947 stał się rokiem je
go pełneg-0 triumfu. Sztuka Williamsa pt. „Tramwaj zwany Po
żądaniem", w reżyserii słynnego Elia Kazan uzyskała obie najpo
ważniejsze nagrody: Pulitzera i Krytyków i rozpoczęła trium
fal!ny pochód przez wszystkie sceny świata - Paryż, Londyn 
(z Vivien Leigh), Rzym, Kopenhaga, Istambuł, nie mówiąc 
o wersjd filmowej tego samego Elfa Kazan. Stojący u szczytu po
wodzenia Williams następną swą sztukę (przez niektórych kry
tyków stawianą nawet wyżej od „Tramwaju") - Summer and 
smoke - oddaje małemu teatrowi Margo Jones, co daje najlep
sze pojęcie już nie o autorze, a człowieku. Niemal każdy rok 
przynosi odtąd nowe sztuki i nowe sukcesy: „Tatuowana róża" 

z życia Włochów, Camino real („Droga") o poważnej proble
matyce, „Słodki ptak młodości" uważany słusznie za współczesny 
mora!Het, „Kotka na płonącym miedzianym da<:hu" - wysta
wiona m. i-n. w ubiegłym sezonie w Pa~yżu przez Teatr Anboine'a 
w reżyserii specjalnie z Londynu sprowadzonego Peter Brooke'a, 
znanego publiczności polskiej reżysera szekspirowskiego „Tytusa 
Andronicusa" i wreszcie grane ostatnio w Nowym Jorku „Gar
den Party" - dwie jednoaktówki o treści bardziej szokującej niż 
którykolwiek z dotychczasowych dramatów. 

Ubiegły sezon przyniósł również nowy sukces filmowy - „La
leczka" (Baby doll) - scenariusz oparty na jednoaktówce ze 
wspomnianego JUZ zbioru „Dwadzieścia siedem wagonów ... " 
w reżyserdi Elii Kazana, który nie może odżałować, że Williams 
nie chce pisać wyłącznie dla filmu. 

Dramaty Williamsa są typowe dla dramaturgii amerykańskiej 
w ogóle. Siła ich leży nie w subtelnościach intelektualnych, ale 
w stronie emocjonalnej. Williams umie wciągnąć w.idza w akcję, 

wzruszyć go i w perypetiach swoich postaci kazać mu dostrzec 
kaiwał własnego losu. Jest przy tym doskonałym znawcą ludz-
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kich namiętności i duszy ludzkiej a duszy k·obiecej w szczegó:
ności. Pociągają go typy kobiet wrażliwych, uczuciowych, o mi
mozowatej psychice, które nie wytrzymują naporu życia oraz 
jego spraw i ponoszą klęskę, jak Laura ze „Szklanej menażerii" 
Blanche z „Tramwaju", Alma z Summer and smoke, nie mó
wiąc o innych. Przez tragiOZ111e wydarzenia swoich sztuk prowa
dzi je Williams z serdecznością, jakby wciąż miał przed oczyma 
swa-ją starszą siostrę, którą bardzo kochał, a która była właśnie 
takim typem delikatnej, wrażliwej kobiety i skończyła chorąbą 

psychiczną. 

WiUiams jest w całym tego słowa znaczeniu „teatraJnym" pi
sarzem. Akcja sztuk jego - żywa, sugestywna, postaci z ciała 

i krwi, i to bardzo grącej, umiejętne krzyżowanie efektów reali
stycznych z symboliką i co najważniejsze na dnie - rzetelne 
walory poetyckie. 17oblemafyka bardzo rozległa i jaknajściślej 

związana z człowiek.iem: a wdęc zagadnieni1? losów ludzltieh, 
układających się niezależnie od woli człowieka, a najczęściej 

wbrew jego pragniendom, wymijanie się ludzkich dążeń i wzru
szeń najserdeczniejszych, rozdarcie między „głód duszy i ciała". 

Z11gadnieniem szczególnie illlteresującym autora jest konflikt, 
na jaki narażeni są ludzie z balastem kultury w zetknięciu z peł
nym witalizmu prostactwem. („List miłosny Lorda Byrona"). Za
gadnienie to wspomniany już reżyser amerykańskiego przedsta
wienia „Tramwaju", Elia Kazan uważa za najistotniejsze nie tyl
ko dla tej sztuki, ale wogóle dla Stanów Południowych; wolno 
jednak sądzić, że istnieje ono w każdej szerokości geograficznej. 

Williams pisze z pasją i umiłowaniem. $wiadczą o tym nie 
tylko jego sztuki i koleje życia, ale własne zwierzenia. Pisze, bo 
inaczej nie umiałby żyć ..:.... po osiem godzin dziennie - wolno 
przypuszczać, że współczesnej dramaturgii przysporzy jeszcz1? nie 
jedną pasjonującą sztukę. 



T e n n e s s e e w I I am s 

Tennessee Williams o sobie 

Urodziłem się na plebanti w CoLumbus, Missisipi, w tym sta
rym i tak ~amieniałym mieście, że sąsiad do 5ąsiada nie 
uśmiechnie slię przez cały rok. Dziadek mój był tam duchownym. 
Ojciec mój (o pompatycznych imionach Oornellu.s Coffin Wil
limas) wywodził się ze starego rodu pionierów z Tennessee 
i pierwszych kolonistów z Nantucket Island. Matka pochodziła 
rz Krwaik.rów. Ta burzliwa mieszamiina w mojej krwi, jaka pow
stała z połączenia cech 'PUryitański'Ch i rycerskich, tłumaczy n1e
j eden konflikt, jaiki przeżywają moi bohaterowie. 

Ochrzczono mn.ie Thomas Lanier Willimas. To baTdzo miłe 

i:miona - nieoo zbył miłe. Dobre w sam raz dla poety, płodzą
cego sonety na temat wiosny. Tak też i było. Pierwsze literackie 
hQilorarium wyipłacił mi klub kobiecy za 17rzy sonety o wiośruie. 

Pragnę dodać, że byłem wtedy bardzo młody. 
Pod tym ro2lkosznym imieruem wydałem jffi2:cze sporo poezji 

lirycznej, odpowiednio marnej, o czym przekonałem się z bie
biem czasu. Stwierdziwszy, że skompromitowałem w ten sposób 
swoją „firmę", zmieniłem ją na - Tennessee Williams. Wywio
dłem to imię z fakrt:u, że Wil1liamsowie wafJ.czyli z Indianami 
o Tennessee oraz ż porÓWJil'wnli.a życia młodego pisarza do wiecz-
1I1ej wa'lki. 

Ze względu na interesy ojca, który był !komiwojażerem, wyje
chałem 1111a Póhl.-0c, do St. Louis. Dla nas wszystkich było to tra
giczne. Nie mogliśmy się przyzwyczaić do zmiernonych wairun
'ków życia. Na Połudl!liu nie odczuwaliśmy różnic majątkowych 

między nami i sąsiadami. Teraz nagle odkryliśmy, że są dwa 
rodzaje ludzJ.: bogaci 1i biedni, i że my na'leżymy do tych ostat
Illich. 
Wrażenie było tak silne i gwałtowne, że zaciążyło nad całym 

mcim dzieciństwem i młDaością, a potem i nad moją twórczoś
cią. Jestem jed:nak zadowol'ony z tych gorzkich doświadczeń 

młodości, sądzę boWliem, że niewiele ma do powiedzenia pisarz, 
który ni:e zakosZJtował gorzkiego smaku nierówności pomiędzy 

lud2llni. 
Nie jestem działaczem politycmym ani społeoznym, Jeśli 

mnie spytacie o moje poglądy polityczne, odpowiem: jestem hu
manistą. 
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Do S2lkoły chodziłem podca;as wielkiego kryzysu amerykań

skiego, toteż nic dziwnego, że wkrótce musiałem rrucić szkołę 

i zająć się pra1cą urzędrci-czą w zakładach ()buwia. Była 1Jo stra
s2lflla męka dla mnie - jako człowieka i zwa:zem świetna lekcja 
dla mnie- j1alko pisarza. 

Nocami pisywałem k'I"ótkie opow.ialdania, k.tórych nik.t nie 
chciał kupić. Zachorowałem. Kiedyś z ulicy 7!abrano mnie do 
s7!piitala. Musiałem zrezyg:nować i przeni.o.słem się na Południe 

do dziadków. Phsalem stale, i wreszcie z pewnym powodzeniem. 
Stałem się samowystarc.zalny. Wznowiłam s1trudia i ukończyłem 

je w 1938 roku. Równocześnie pracowałem zarobkowo w najroz
maitszy ~osób. Zycie moje było wtedy zawrotnym kalejdosko
pem 7!da'l.'zeń, którymi można by obdzieLić z dziesięć osób. 

Pierwszego prawdziwegl() uznanłia doznałem w ~u 1940, kiedy 
dostałem sitypendi1Um RockefeHera J napi.sałam „Birt:wę an:iołów", 

wystawioną tego roku przez Theatre Guitd. 
Tym1czasem .stan mojego zdrov.lli.a pogors-zył się. Przeciążony 

mnósitwem zajęć, pioołenn sbaile nocami. Nie mogłem zaniechać 
piisanla; phsarsitw.o staro się dla mn'ie jedynym środkiem wyraża
nia rzeczy, które musiałem wypowieckzlieć. 

Dalej wszystko poszłQ nagle. Znafazłem się w Hollywood, gdzie 
w wytwórni Metro Goldwyn Mayer płacono mi 250 dolarów ty
godni-Owo. Za:riaibiiałem tyle, że mogłem spolrojnie w ciągu kilku 
miOO'ięcy pracować na „Szikla'Ilą menażevią". 
Napisałem sztuki: „Bitwa aniołów" (1940), „Schody na dach" 

(1941), „Szklana menażeria" (1943-44), „Lato i dym" (1945-47), 
„Tramwaj zwany pożądaniem" (1945-47), „Wytatuowana róża" 

(1950-51), „Camino Real" (1952-53) i „Kotka na płonącym, mie
dzianym dachu" (1955-56). 
Pisałem również krÓlbkie szituki, które wyda.łem w 7lbiorze pt. 

„Dwadzieścia siedem wagonów bawełny", oraz trochę opowiadań 
i poezji. 
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Obieramy się i kupujemy 
artykuły codziennego użytku 

w Powszechnym Domu Towarowym w Krakowie 
ul. św. Anny 2 



Smaczne posiłki 
sprawna obsługa 
wieczorem 

KONCERT 
DANCING 

c zekają na Was 
m iędzy innymi w: 

Restauracja 

"HA WEŁKA" 
Rynek Główny 34 (koncert) 

czynna od 9-23 

Restauracja 

li CENTRALNA" 
Rynek Główny 19 

czynna od 8-22 

Restauracja Dietetyczna 

NOWA 

Zakłady Gastronomiczne 

K.Z.G."Zachód" 
czynne 

przed i po przedstawieniu 

polecają swoje usług i 

Kawiarnia 

"FENIKS" 
ul. Jana 2 (dancing) 

czynna od 9 - 2·30 

Resta uracja 

„Pod Strzelnicą" „Lekarz zalecił Ci dietę? Nie martw się! 

ul. Królowej Jadwigi 189 
W Restauracji Dietetycznej 

„NOWA" 
czynna od 14-22 

przy ul. Grzegórzeckiej 63 

znajdziesz pełen asortyrileat dań dietetycz1ycb0 



Inspicjent KATARZYNA KWASNIEWSKA 

ISufler MARIA WNĘX: 

Kierownik pracowni 
scenograficznej TADEUSZ GRONDAL 

Kostiumy wykonane 
pod kierunkiem: 

Pracownia damska 

Pracownia męska 

Nakrycia głowy 

Peruki 

Światło: 

Brygadier sceny 
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TADEUSZ STĘPNIEWSKI 

JÓZEF JASl:RSKI 
EUGENIUSZ WANDAS 

STEF AN KUKUl..A 
WOJCIECH KURP AN 

Kierownik techniczny ADAM BURNATOWICZ 
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