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Thomas Lanier Williams, piszący pod nazwiskiem Tennessee Williams,
26. III. 1914 r. Już w 25 roku otrzymał wyróżnienie za jednoaktówkę „Amerykański blues". W r . 1945 przyznano mu nagrodę Pulitzera, najwyższe odznaczenie amerykańskie w dziedzinie pisarstwa scenicznego, za sztukę „Szklana menażeria", którą w Polsce wystawił Erwin
Axer w łódzkim Teatrze Kameralnym z świetnymi rolami Zofii Mrozowskiej, Ireny Boreckiej, Janusza Jaronia i Jerzego Duszyńsk i ego.
urodził się

Do najwybitniejszych utworów Tennessee Williamsa należy niewątpli
\Vie „Tramwaj zwany pożadaniEm" znany także z filmu w reżyserii
Kazana.
„Dialog" drukował także jednoaktówkę Williamsa „List miłosny lorda
Byrona", a krakowskie „Życie Literackie" drugi akt sztuki „Tatuowana
róża". W wersji filmowej tego dramatu występowała sławna aktorka
włoska Anna Magnani.
W r. 1957 wielki reżyser angielski Peter Brook
(znany w Polsce z przedstawienia „Tytusa Andronika") wystawił w Paryżu „Kotkę na płonącym dachu" Williamsa, a ostatnio w Ameryce wielkie powodzenie zdobył dramat tego autora pt. „Orfeusz schodzący w podziemia".
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„1-. ramwaj zwany pożądaniem" jest najlepszą sztuką sezonu . Dramat
ten stał się wydarzeniem i wstrząsem dla widzów, ale trzeba przyzna ~ .
że publiczność się na nim poznała. Williams nie pisze wierszy, ani nie
hołduje mistycyzmowi , ale jest niewątpliwie poetą. Kilka postaci wystarczy mu, ażeby pokazać sens życi a , jego stale falowanie, to czego ludziom brak i to do czego ludzie dążą.
B. Atkinson
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Każdy

artysta ma jakiś zasadniczy fundament, na którym opiera się
jego twórczość - stamtąd czerpie wszystko dla swego pisarstwa.
Dla mnie najważniejszym problemem jest potrzeba zrozumienia, potrzeba czułości i wielkość serca u ludzi pokrzywdzony ch, osaczonych cięż
kimi warunkami .życia.
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Droga sukcesów znakomitego reżysera amerykańskiego El ii Kazana
znaczona była osiągnięciami wielkiej miary zarówno w teątrze jak w filmie. Z pochodzenia Grek, urodzony w Turcji, od 1913 r. osiadły w Stanach Zjednoczonych, Elia Kazan rozpoczął swą karierę w 1935 r . jako
aktor Group Theatre . Z początkiem lat czterdziestych Kazan debiutuje
jako reżyser teatralny i wkrótce zyskuje uznanie, zwłaszcza za inscenizację Smierci komiwojażera Arthura Millera i Tramwaju zwanego pożądaniem Tennessee Williamsa. Działalność filmową rozpoczym1 w 1944 r.
realizacją filmu Lilia Brooklynu. Następne jego filmy: Bumerang, Niewidzialny mur, Viva Zapata, a zwłaszcza filmowa wersja sztuki Tramwaj zwany pożądaniem oraz Na wschód od Edenu ugruntowują sławę
Kaz ana. Nowym wielkim sukcesem jest jego ostatni film pt . Baby Doli
(Lal<?czka), którego scenariusz, pióra Tennessee Williamsa, oparty jest
częściowo na sztuce tegoż pisarza , zatytułowan e j 27 Wagons Full of
Cotton, wystawionej w 1955 r . na Broadwayu. Premiera filmu odbyła się
w atmosferze skandalu. Kardynał Spellman oficjalnie potępił go z ambony, na co wytwórnia Warner Brothers odpowiedziała ogłoszeniem, ż e
każdy duchowny, który mimo to zechce obejrzeć film, korzysta z 50 %
zniżki przy kupnie biletu. Warto dodać, ż e w parę dni po wystąpieniu
kardynała Spellmana, dziekan Pike z katedry episkopalnej w Nowym
Jorku oświadczył , iż realizatorzy filmu Baby Doll „mają dużą zasługę
przed Bogiem za stworzenie realistycznego obrazu życia bez Boga, b ez
zasad, bez sensu, b ez nadziei„ ."
Duże powodzenie, jakim cieszy się nowy film Kazana w Ameryce
tych wszystkich krajach zachodnich, gdzie jest wyświetlany, pozwala
przypuszczać, że kardynalska anatema odegra la podobną rolę, co ostrzeżenie „tylko dla dorosłych" na Boyowskim przekładzie Rozprawy o me-

todzi e D escartes'a.

Konflikt dramatyczny filmu Baby Doll oparty jest na dwóch problemach, które niemal zawsze występują w utworach Tenn essee Willia msa:
na miło ś ci i pogoni z'a pieniądzem.
Archie Lee,

plantator bawełny , ż e ni si ę z młodziutk ą
Baby Doli, której obiecuje złote góry, podczas gd y
w r ze czywisto ś ci na skutek silnej konkurencji grozi mu całkowity kra ch
finansowy . Małżeństwo Archie Lee i Baby Doli nie zostało zreszt ą skonsumowane, ma to na s tąpić, kiedy młoda małżonka ukończy dwadzieś cia
lat. Konflikt dramatyczny narasta gwałtownie . Ciągłe utarczki Baby Doli
z natrętnym mężem, walka konkurencyjna, kłopoty finanso w e, nata rc zydziewc z yną ,
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wość wierzycieli, zabiegi rywala o zdobycie względów młodziutkiej mał

wszystko to spiętrzone w filmie na przestrzeni kilku dni. Wreszcie nadchodzi katastrofa. Konkurent i rywal Vaccaro uwodzi Baby Doli,
a wierzyciele zajmują meble w domu Archie Lee (sprowadzone na kr~
dyt specjalnie na przyjęcie młodej małżonki). Doprowadzony do ostateczności Lee podpala zabudowania plantatora Vaccaro, mszcząc się za
przyprawianie mu rogów, jak rówz:ież za spowodowanie ruiny gospodarczej. Oszukany mąż popadł w końcu w obłęd.
żonki,
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Baby Doti Elia Kazan w wywiadzie udzielonym miepodzielił się swymi doświadczeniami z pracy
nad realizacją tego filmu oraz uwagami na temat dramaturgii Tennessee
Williamsa Poruszył przy tym również pewne problemy ogólnej twórczo~ci filmowej i teatralnej. Wywiad ten ukazał się w n-rze 11 /56 wspomnianego miesięcznika.
nakręceniu

sięcznikowi

Theatre Arts

Zdaniem Kazana cechą najbardziej charakterystyczną twórczości filmowej i teatralnej Williamsa jest jego emocjonalność. Ma on jakiś genialny zmysł dobierania tematów i postaci, w których perypetiach publiczność odnajduje cząstkę własnego doświadczenia i znajome cechy
charakteru. Ludzie rozpoznają ludzi. Publiczność czuje instynktownie,
że Williams pisze o konkretnych, obchodzących ich problemach, osobistych i społecznych. „W jego twórczości - powiada Kazan - nie znajdziecie bohatera bez skazy, szlachetnego protagonisty, obłudnego moralisty i innych, absurdalnie schematycznych postaci, jakie często wystę
pują w naszych dramatach".
Williams - ciągnie Kazan - ma znakomite wyczucie sztuki filmowej.
Wprawdzie przy pisaniu scenariusza kładzie zbyt duży nacisk na słowo
mówione, lecz np. sztuki jego zdradzają dużą fantazję wizualną i dlatego
tak dobrze dają się zaadaptować na ekran . Gdyby tylko chciał, mógłby
rozwinąć swój talent dramaturga filmowego . Niestety, na razie interesuje go przede wszystkim scena. Obecnie jest Williams najlepszym naszym
dramatopisarzem, który jednak - moim zdaniem - ma wybitne zacięcie
filmowe. Mam nadzieję, że uda mi się skłonić go jeszcze do poważniej
szego zajęcia się filmem.
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