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TENNESSEE WILLIAMS O 

Urodziłem się na plebanii w Colum 
w tym starym i tak zakamieniałym mi 
do sąsiada nie uśmiechnie się przez cał 
mój był duchownym. Ojciec mój (o 
imionach Cornelius, Coffin, Williams) 
starego rodu pionierów z Tennessee 
kolonistów z Nantucket Island. Ma 
z Kw.akrów. Ta burzliwa mieszanina 
jaka powstała z połączenia cech puryt 
skich, tłumaczy niejeden .konflikt, 
moi bohaterowie. 

Ochrzczono mnie Thomas Lanier W 
dzo miłe imiona - nieco zbyt miłe. D 
dla poety, płodzącego son€ty na t 
też i było. Pierwsze literackie hon 
mi klub kobiecy za trzy sonety o wi 
dać, że byłem wtedy bardzo młody. 

Pod tym rozkosznym imieniem 
sporo poezji lirycznej, odpowiednio• 
przekonałem się z biegiem czasu. 
skompromitowałem w ten sposób 
zmieniłem Ją na Tennessee Williams 
imię z faktu, że Williamsowie walc 
o Tennessee, oraz z porównania życia 
do wiecznej walki. 

Ze względu na interesy ojca, który 
rem, wyjechaliśmy na Północ, do St 
wszystkich było to tragiczne. Nie mo 
zwyczaić do zmienionych warunków 
niu nie odczuwaliśmy różnic mająt 
nami i sąsiadami. Teraz 
nagle odkryliśmy, że są 
dwa rodzaje ludzi: bogaci 
i biedni, i że my nal fyro 
do tych ostatnich. 
Wrażenie było tak 

i gwałtowne, że zac 
nad całym moim <L 
stwem i młodością, 
tern i nad moją twó 
cią.Jestem jednak za_ 
lony z tych gorzkich 
świadczeń młodości, 
bowiem, że niewiele 
do powiedzenia pi 
który nie zakosztował 
kiego smaku nierów 
pcmiędzy ludźmi. 

Nie jestem działa 
politycznym ani sp 
nym. Jeśli mnie sp 
o moje poglądy poli 

s, Missisipi, 
ie, że sąsiad 
rok. Dziadek 

pa tycznych 
odził się ze 
pierwszych 
pochodziła 

mojej krwi, 
ich i rycer
przeżywają 

s. To bar-

odpowiem: jestem Mtm!'ł--.:;;.,...L,~""""'---Pł-"'-.._ ___ -.1 
nistą . 



Do szkoły chodziłem podczas wielkiego kryzysu 
amerykański~o, toteż nic dziwnego, że wkrótce mu
siałem rzucić szkołę i zająć się pracą urzędniczą w za
.kładach obuwia. Była to straszna męka dla mnie -
jako pisarza. Nocami pisywałem krótkie opowiadaniu, 
których nikł nie chciał kupić. Zachorowałem. Kiedyś 
.z ulicy zabrano mnie do szpitala. Musiałem zrezygno
wać z pracy: i przeniosłem się na Południe do dziad
ków. Pisałem stale, i wreszcie z pewnym powodze
niem. Stałem się samowystar.czalny. Wznowiłem stu
dia i ukończyłem je w 1938 roku.Równocześnie pra

·cowałem zarobkowo w najrozmaitszy sposób. Zycie 
moje było wtedy zawrotnym kalejdoskopem zdarzeń, 

którymi można by obdzielić z dziesięć osób. 

I 

Pierw.:;zego praJWdzi.wego uzmainia doznałem w roku 
1940, kiedy dostałem stypendium Rockefellera i na
pisałem Bitwę aniołów, wystawioną tegoż roku przez 
Theatre Guild. 

Tymczasem stan mojego zdrowia pogorszył się. 

;przeciążony mnóstwem zajęć, pisałem stale nocami. 
Nie mogłem zaniechać pisania; pisarstwo stało s!ę 

dla mnie jedynym środkiem wyrażania rżeczy, które 
musiałem wypowiedzieć. 

Dalej wsz~;stko przyszło nagle. Znalazłem się w Hol
lywood, gdzie w wytwórni Metro G-Oldwyn Mayer 
płacono mi 250 dolarów tygodniowo. Zarobiłem tyle, 
że mogłem opokojnie w ciągu kilku miesięcy pracować 
nad Szklaną menażerią. 

Nąpisał€m sztuki: Bitwa aniołów (1940), Schody na 
dach (1941), Szklana menażeria (1943-44), Lato i dym 
(1945-47), Tramwaj zwany pożądaniem (1945-47), Wy
tatuowana róża (1950-51), Camino real (1952-53), i Kot
ka na gorącym dachu (1955-56). 

Pisałem również krótkie sztuki, które wydałem 

w zbiorze pt. Dwadzieścia siedem wagonów bawelny. 

(„Teatr" nr 7 - 1958 r.) 

Sztuka w i edena 

Przełożył 

R e a: 

f i a: 

reżysera: 



l BLANCHE· . . 

STELLA 

STANLEY 

MITCH 

EUNICE 

STEVE 

I ,_ 

PABLO 

MURZYNKA 

DOKTOR 

PIELĘGNIARKA 

NKASENT . 

MEKSYKANKA 

MARYNARZ 

Bl tk. 2309 56 rnoo szt. E-2 

I R E N A 

HALINA 

G Ó R S K A 

SŁOJEWSKA 

WOLICKA 

R A D W A N 

WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 

HANNA WOLICKA 

HALINA SŁOJEWSKA 

WŁADYSŁAW TROJANOWSKI 

WŁADYSŁAW KARWICZ 

RENA RUSZCZYC 

WŁADYSŁAW HERMANOWICZ 

* * 

ANDRZEJ KAROLAK 

,, ARIA STRUŻYN SKA 

~ ERZY TYCZYNSKI 

' 



rozwój ekonomiczny Stanów Zjednoczo
tóre w stosunkowo krótkim czasie stały się 
cą potęgą gospodarczą zachodniego świata, 
zł apologetów wśród czołówki amerykańskich 
pisarzy i dramaturgów. Kiedy film i litera-

u rozrywkowego formułuje beztroską i afir
rzeczywistość społeczną interpretację losu 
, ' czołowi przedstawiciele intelektu amery

o kreują ·w swoich książkach nieprzejednanie 
yczne wizje rozpaczliwej sytuacji człowieka 
·. U podstaw tej postawy leży niewzruszone 
nie, że współczesna cywilizacja nie jest 
rozwiązać podstawowych problemów trapią

zkość, a w szczególności nie potrafi stworzyć 
wartości, który dostatecznie mocno utrwa
świadomości społeczeństwa, mógłby gwar.an
go prawidłowy rozwój. 

Ignorując przedstawicieli rzeczy
wistej kultury amerykańskiej, pisa
rze poszukują bahaterów swoich 
książek wśród środowisk prymityw
nych i zacofanych, często egzotycz-
nych etnicznie, deklasujących się, 
lub wegetujących na marginesie 
społecznym. Zjawisko to nie je3t 
przypadkowe. Bohater o mentalnoś
ci dzikusa z okresu wspólnoty pier
wotnej, ulokowany w warunkach 
dwudziestowiecznej cywilizacji urze
ka wyobraźnię pisarzy nie tylko 
swoją malowniczością. Na przykła
dzie ludzi, których organizacja psy
chiczna pozostała niewrażliwa na 
tradycyjne wartości humanizmu, 
szczególnie jaskrawo i sugestywnie 
cbnażony został ich głęboki kryzys. 

Z pośród wielu wybitnych dzieł 
zafa..>cynowanyich Paitetyc2mym pro
cesem rozkładu i upadku, świadectwo 

Williamsa należy do najbardziej tragicz
Gł:ętiOłr;~)Sontrast między ideałem a rzeczywi

mllallll.,."'l' yciem takim jakie jest, a takim jakie 
·est głównym tematem jego dn1maturgii. 

iekiem poj.awiło się jakieś nowe świa
t - mówi Blanche <lu Bois. - Rodzą 

ikatniejsze uczucia! Uczucia te jednak 
zrealizować, życie ludzkie skazane jest 

enie, urzeczywistnienie ideału, lub choć
· ę do niego przekracza możliwości ezie .. 

wieka. Bohaterowie Williamsa, niezdolni do wewnętrz
nej ewolucji, zdeterminow.ani przez niezależne od 
nich, raz na z9.wsze określone predyspozycje własnej 
psychiki, nie posiadają żadnej szansy zrealizowania 
swojego życia zgodnie ze wzniosłą naturą powołania 
człowieka. Triumf Stanleya Kowalskiego jest trium
fem pozornym. Jego życie pry'mitywne i zwie::zęce 
jest w oczach autora równie nieudane jak życie 
skrzywdzonej i pokonanej w w.alce życiowej Blanche. 
Nikt zresztą z mieszkańców domu przy ulicy Pola Eli
zejskie nie ma szansy ocalenia. Niebo dokoła zamglo
nego, białego domu - pisze autor w myagach dla sce
nografa - jest lekko niebieskie, prawie turkusowe, 
przez co scena nabiera specyficznego liryzmu, a atmo
sfera rozkładu jest nieco uszlachetniona ... 

Dramat Williamsa jest dramatem społecznym nowe
go typu. W przeciwieństwie do tr.adycyjnego dramatu 
realizmu krytycznego, nie atakuje określonych insty
tucji ustroju społeczno politycznego, poszukując tych 
determi.nant lo.m ludzkiego, !które IIlie2:wiązaine ~po
średnio z usytuowaniem klasowym ludzi, i głęboko 
ukry-te w ich podświadomości, stanowią jednak ich 
nadrzędną i niezmienną rzeczywistość psychiczną, 
rozstrzygającą w ostatniej instancji o przeznaczeniu 
każdego człowieka. 

Dramat Williamsa jest więc przede wszystkim pró
ba psychologi-c.z.nej intevpretac·H procesu rozkładu któ
remu ulega współczesne społeczeństwo amerykańskie. 
„Dramat społeczny - pisał Artur Miller w swoim 
głośnym szkicu O sztukach społecznych - jest dra
matem całego człowieka. Zmierza ku temu, by okazać 
różnicę między jednostką a otoczeniem nie per se, 
lecz po to, byśmy zrozumieli, jak bardzo jesteśmy do 
siebie podobni: jeśli bowiem stracimy świadomość te
go,nic nam nie pozostanie. Dramat społeczny, moim 
zdaniem, jest oskarżeniem społeczeństwa tylko na 
marginesie. Tramwaj zwany pożądaniem jest drama
tem społecznym, tak samo Włochata małpa O'Neilla, 
tak samo wszystkie właściwie jego sztuki. Toczy sii~ 
w nich dyskusja może czasem niezbyt jasna lub sta. 
nowcza - jak żyć? A pytanie to jest w swoim grec
kim, więc najbardziej humanistycznym i ludzkim sen. 
sie, pytaniem nie tylko prywatnym. Nowy dramat 
społeczny będzie grecki, ponieważ będzie pojmował 
człowieka jako istotę społeczną, a równocześnie będzie 
wolny od małostlkowej stronniczości licznych dramatów 
okresu poprzedniego. Będzie on grecki w tym znacze
niu, że ludzie o których powie, ich ·psychika i charak
terystyka, będą więcej aniżeli celem samym w sobie, 
będą znowu częściami całości: całości, która jest spo
łeczna, całości, któr.a jest człowiekiem." 

Tennesse Williams spogląda na świat oczyma roz
czarowanego poety-romantyk.a, który nie widzi żadnej 
szan:;y ocalenia .degenerującej się i dehwnanizU!jąoej 
cywilizacji współczesnej. Ten nieprzejednany pesy
mizm, który nie szu.ka zresztą szerszego umotywowania 
doktrynalnego i wynika raczej z dyspozycji psychicz
nych pisarza, aniżeli ze świ9.domego wyboru filczoflcz-



nego, może 

nia jego in 
Istotne zna 
w jego k.ata 
proteście pr 
szych racj i 
zagrożonych 
z pojęciami 
izmu. 

wiście budzić pragnienie zwer yfikowa
tualnych i emocjonalnych uzasadnień. 

ie teatru Williamsa nie leży jednak 
ficznych konkluzjach, lecz w gorącym 

'wko p ustce życia pozbawionego wyż
go istnienia, w namiętnej obronie tych 
rtośc i humanistycznych, które wiążą się 
idarności , bezinteresownośc i i a ltru-
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ANDRZEJ KAROLAK 

DŹWIĘK 

HENRYK LIPARTOWSKI 

SUFLER 

JANINA DAWCZYK 

REKWIZYTOR 

JANINA SZAŁKOWSKA 

KIEROWNIK PRACOWNI PERUKARSKIEJ 

EDWARD LASKOWSKI 

KIEROWNIK PRACOWNI KRAWIECKIEJ 

STAN i SŁ AW NIEŚCIEROWICZ 

PRACE MODELATORSKIE 

CZESŁĄ W KAZBERUK 
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PRACE MALARSKIE 

ROMUALD DRU SKONT 

PRACE TAPI CERSKIE 

FRANCISZEK MOLIK 
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