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TENNESSEE WILLIAMS 
O SOBIE 

Urodziłem się na plebanii w Columbus, Mis
sisipi, w tym starym i tak zakamieniałym mie
ście, że sąsiad do sąsiada nie uśmiechnie się 
przez cały rok. Dziadek mój był duchownym. 
Ojciec mój (o pompatycznych imionach Cor
nelius, Coffin, Williams) wywodził się ze sta
rego rodu pionierów z Tennessee ·i z pierw
szych kolonistów z N antucket Island. Matka 
pochodziła Ż Kwakrów. Ta burzliwa mieszani
na w mojej krwi, jaka powstała z połączenia 
cech purytańskich ·i rycerskich, tłumaczy nie
j eden k-0nf1iikt, jaki przeżywają moi bohate
rowie, 
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Ochrzczono mnie Thomas Lanier Williams. 
To bardz.o miłe imiona - nieco zbyt miłe. Do
bre w sam raz dla poety, płodzącego sonety na 
temat wiosny. Tak też i było. Pierwsze lite
rackie honorarium ·wypłacił mi klub kobiecy za 
trzy sonety o wiośnie. Pragnę dodać, że byłem 
wtedy bardzo ml-ody. 

Pod tym rozkosznym imieniem wydałem 
jeszcze sporo poezji lirycznej, odpowiednio mar
nej, o czym przekonałem się z biegiem czasu. 
Stwierdziwszy, że skompromitowałem w ten 
sp·osób swoją „firmę", zmieniłem ją na Ten
nessee Williams. Wywiodłem to imię z faktu, 
że Williamsowie walczyli z Indianami o Ten~ 
nessee, oraz z porównania życia młodego pisa
rza do wiecznej walki. 

Ze względu na interesy ojca, który był komi
wojażerem, wyjechaliśmy na Północ, do St. 
Louis. Dla nas wE1zystkich było to tragiczne. 
Nie mogliśmy się przyzwyczaić do zmienionych 
vvarnnkó'.'.r życia. Na Południu nie odczuwaliś
my różnic majątkowych między nami i sąsia
dami. Teraz nagle odkryliśmy, że są dwa ro
dzaje ludzi: bogaci i biedni i, że my należymy 
do tych ostatnich. 
Wrażenie było tak silne i gwałtowne, że za

ciążyło nad całym moim dziecii'1stwem i mło
dością, a potem i nad moją twórczością. 

Jestem jednak zadowolony z tych gorzkich 
dośw.iadczeń mł-0dości, sądzę bowiem, że nie
wiele ma do powiedzenia pisarz, który nie za
kosztował gorzkiego smaku nierówności po
między ludźmi. 

Nie jestem działaczem politycznym ani spo
łecznym. Jeśli mnie spytacie 0 moje poglądy 
polityczne odpowiem: jestem humanistą. 

Do szk-0ły chodziłem podczas wielkiego kry
zysu amerykańskiego, toteż nic dziwnego, że 
wkrótce musiałem rzucić szkołę i zająć się pra
cą urzędniczą w zakładach obuwia. Była to 
straszna męka dla mnie - jako człowieka i za
razem świetna lekcja dla mnie - jako pisarza. 
Nocami pisywałem krótkie opowiadania, któ
rych nikt nie chc.iał kupić. Zachorowałem. Kie
dyś z ulicy zabrano mnie do szpitala. Musia
!em zre"'.ygnować z pracy i przeniosłem się na 
południe do dziadków. Pisałem stale i wreszcie 
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z pewnym powodzeniem. Stałem się samowy
starcz-a lny. Wznowiłem studia i ukończyłem je 
w 1938 roku. Równocześnie pracowałem za
robkovvo w najrozmaitszy sposób. życie moje 
było VJtedy zawrotnym kalejdoskopem zdarzeń, 
którymi możnaby obdzielić z dziesięć osób. 

Pierwszego prawdz·iwego uznania doznałem 
w roku 1940, kiedy dostałem stypendium Roc
kefellera i napisałem „Bitwę aniołów", wysta
wioną. teg0ż roku przez Theatre Guild. 

Tymczasem stan mojego zdrowia pogorszył 
się. Przeciążony mnóstwem zajęć, pisałem stale 
nocami. Nie mogłem zaniechać pisania; pisar
stwo stało EJię dla mnie jedynym środkiem wy
rażania rzeczy, które musiałem wypowiedzieć. 

Dalej wszystko przyszło n;igle. Znalazłem się 
w -Hollywood, gdzie w wytwórni Metr-o Gol
dwyn Mayer płacono mi 250 dolarów tygod
niowo. Zarobiłem tyle, że mogłem spokojnfo 
w cic~gu kilku miesięcy pracować nad „Szklaną. 
menażerią''. 

Napisałem sztuki: „Bitwa anfołów" (1940), 
„Schody na dach" ( 1941), „Szklana menaże
ria" ·(1943-44), „Lato i dym" (1945-47), 
„Tramwaj zwany pożądaniem" (1945-47), 
„Wytatuowana róża" (1950-51), „Camino 
Real" ( 1952-53) i „Kotka na gorącym da
chu" (1955-56). 

Pisałem również krótkie sz.tuki, które wy
dałem w zbiorze pt. : „Dwadzieścia siedem wa
gonów bawełny oraz trochę opowiadań i poezji''. 

(„TEATR" Nr 7 - 1958) 
'' 
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TENNESSEE WILLIAMS I KRYTYKA 

Z wywiadu udzielonego przez Tennessee 
Williamsa przedstawicielowi D~illy Express 
dowiadujemy się, że z trzech milionów dolarów, 
które dramatopisarz zarobił w ciągu trzynastu 
lat swymi sztukami, zostało mu się z winy po
datków 270 tysięcy, wliczając w to dwa wozy, 
które posiada i dom na Florydzie. 

Ponadto Williams skarżył się na krytykę: 

·„Jestem strasznie wrażliwy. Krytyka nie 
sprawia mi nigdy przykrości, lecz rani i wy
prowadzp. z równowagi. Gdy wystawiono ostat
nio moje dwie sztuki w Londynie, prosiłem, by 
nie przysyłano mi wycinków prasowych, ponie
waż byłem pewny, że głosy będą nieprzychylne. 
Dopiero w Himpanii dowiedziałem się, że kry
ty ka przyjęła je życzliwie. Teraz wszystko za
leży od mojej najbliższej sztuki: „Sweet Bird 
of Youth" ! Jeżeli to ·będzie sukces, spróbuję 

odpocząć na dobre. Jeśli zaś klapa, cóż, mój 
Boże, będę musiał pisać dalej". 

Nowa Kultura. 30. XI. 1958 r. 
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TENNESSEE WILLIAMS 

„TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM" 
(„A stree t car na med desire ") 

Sztuka w 3 aktach 

Przekład: Eugeniusz Cękalski 

OS ~ BY: 

Blanche 

Stella . 
Stanley 
Mitch . 
Eunice 
Steve . 
Pablo . 
Murzynka 
Doktór 
Pielęg11ia1ka 

Młody i 11kasent 
Meksykanka 
Sprzedawca 
Marynarz 

Scenografia: DANUT A POGORZELSKA 

Kierownik literacki: 

1 l { Henr~ka Jędrzej ewska 
· Irena· Miszke 

Kalina Pieńkiewicz 
Kr~st~n Wójcik -
~~~śtti Stanisław Michalik 
Diana • ł. ?zińska 
Andrzej Kopicz~ński 
Bor~s Borkowski 
Maria Chwalibóg 

• Aleksander Długosz 
~.J.>ttb«e~ Maria WC1ńkow1 
R~szard Szadai 
~--Ps.le~ Jót.~rn,~. SIENY.IEWIC:Z 
Andrzej Kobuszewski 
Konrad Wawrz~niak 

Reżyseria: ALEKSANDER DŁUGOSZ 

YL WIA JANOWICZ 

I { ALEKSANDER BARDINI 
Opracowania muzyczne: ALEKSANDER DŁUGOSZ 

Asystent reżysera: BORYS BORKOWSKI 

Przedstawienie prowadzi: Kontrola tekstu: 

EDMUND NOW AK ZOFIA PIOTROWSKA 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny ALEKSANDER SEWRUK 



TENNESSEE WILLIAMS 
O SZTUCE I MORALNOŚCI 

Tennessee Williams, jeden z najwybitniej
szyeh współczesnych dramaturgów amerykań
skich - autor słynnej sztuki „Tramwaj zwany 
pożądaniem" (A Street-car na med Desil'e), 
udzielił niedawno wywiadu przedstawicielowi 
„New York Herald Tribune". Oto fragmenty 
jego wypowiedzi: 

Pytanie: O jakim typie ludzi pisze pan naj
chętniej? 
Odpowiedź: O ludziach głęboko zatroskanych. 

Myślę, że większość z nas, to tacy właśnie lu
dzie. Nasz wiek, to wiek trm~ki. Jeśli się dobrze 
przyglądamy farnym, łatwo to dostrzec. Nieste
ty, teatr nie zawsze próbuje głębiej analizować 
swych scenicznych bohaterów. Oczywiście, w 
komediach, wodewilach nie trzeba tego robić. 
Mnie jednak ten rodzaj sztuki nie interesuje. 
Mus.zę pisać o takich ludziach, jakich znam. 
Sam jestem pełen niepokojów i trosk, i nie po
trafię P'isać o tym, czego nje przeżywam. 

Pytanie: Czy uważa się pan za moralistę? 
Odpowiedź: Właściwie tak. Mam skłonnośd 

do poruszania kwestii moralnych, dobra i zła 
w życiu ludzkim. Myślę, że hipokryzję, zakła
manie uznać trzeba za nasze grzechy główne. 
Najbardziej ich nienawidzę. Wyra1.!howanie, 
zakłamanie, ugoda z fałszem, to najbardziej 
niebezpieczne . ze wszystkich ludzkich wad. 
Sztuki moje mają wykazywać, co uważam za 
nieprawdę. Przy tym wszystkim jednak nie 
pretenduję wcale do miana wielkiego morali
zatora. Jestem dramaturgiem, a ten zawód po
stuluje przecież między innymi dostarczanie 
ludziom rozrywki. Nie tworzę jednak dla celów 
błahych. Zawsze p-iszę po to, by wyrażać siebie. 

Pytanie: Czy sztuki pana są wyrazem pesy
mizmu czy też optymizmu? 
Odpowiedź: Koniecznie, nieodzownie trzeba 

umieć odszukać w życiu rzeczy, w które można 
wierzyć. życie nie ma. żadnego znaczenia, je81i 
brak mu ideałów, którym byliby8my wierni, 
których byśmy pragnęli dla siebie, uznawali za 
wartościowe. W tym sensie jt:stem optymistą. 
Wierzę bardzo silnie w istnienie dobra. Wierz~, 

„ 

że uczciwość, wyrozumiałość. współczucie, na
wet pasja seksualna - S'.'! dobre. 

Sam Tennessee Williams podczas rozmowy 
z przedstawicielem „New York Herald Tribu
ne" wspomniał o zarzucie stawianym mu przez 
·wielu krytyków, że pisze sensacyjne sztuki w 
celach zarobkowych. 

- Nigdy nie pisałem dla pieniędzy, choć 
zawsze chętnie je przyjmuję. Nigdy też nie 
próbowałem szokować publiczności. Owszem, 
robię to, ale nie dla succes de sicandale. Luhię 
mocne wrażenia, czasEm może nawet przebie
ram miarę, ale n~gdy nie robię tego dla celó\v 
komercjalnych, lecz po to, by gpotęgować od
działywanie, zaakcentować pointy. 

Nowa Kultura 14. XII. 1953 r. 
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„ Tramwaj zwan~ pożądaniem" 
Barr~more Theatre-New York. 

Od lewej: Murz~nka - Cee Cee James, 
Eunice. - Peg Hillias, 

Blanche Dubois Jessica Tand~ 

CZY TO NIE OMYŁKA( 

Zygmunt Hiibner pierwszy wprowadził na 
nasrze sceny napisaną przed dwunastu laty sztu
kę amerykańskiego pisarza, Tennessee Wil
liamsa „Tramwaj Zwany Pożądaniem". Pra
premiera odbyła się przed rokiem w wrocław
skich Rozmaitościach. Potem grano „Tramwaj" 
w. Toruniu, Krakowie, Warszawie, Częstocho
wie, Białymstoku i Poznaniu. Powodzenie było 
wszędzie ogromne, oddźwięk niezaprzeczalny. 

Zdaje się jednak, że tłumacz utworu niezu
pełnie ściśle przełożył tytuł: słowo „desfre" nie 
zawsze oznacza „pożądanie", a u WilLiamsa 
zbli ża się raczej do pojęcia „tęsknoty". Pod ta
kim właśnie tytułem grano utwór Williamsa 
\Y NiEmczech, gdzie użyto terminu „Sehnsucht" . 
Taki przekład tytułu pociągnął za sobą duże 
konsekwencje. Nastroił niektórych naszych 
mscenizatorów na tony o wiele bardziej „seksu
ologiczne'', niżby tego wymagał tekst utworu. 
A przecież uważna lektura pozwoli zrozumieć 
ludzki i piękny, głębszy sens tej sztuki. 

Dzieje Blanche Dubois to współczesna histo
ria jednostki wartościowej, którą wykoleiło 
życie . Odczuwa ona tęsknotę za istnieniem bo
gatszym, zachwyca się poezją p. Browning, 
czyta najlepszych pisarzy. Ale jej zyciowy pech 
i słaLość popychają ją coraz głębiej j niżej ku 
tragicznemu finałowi. Brak szczęścia działa na 
Jud:zi odpychająco, to zwykłe prawo psycholo
gi.i. Jak słusznie zauważyła Maria Czanerle. bo
haterka Williamsa nie doznaje od ni~ogo p-0-
mocy,. nieszczęście jest jakby trądem, który :1u
dzi do niej zniechęca. Można . więc rozumieć 
utwqr jako historię zawiedzionej tęsknoty, Do
piero przy takiej interpretacji nabierze sensu 
tinał, w którym wartościowego człowieka ·za
myka się w ży,vym grobie; w szpitalu dla ob
łąkanych. 

„Twórczość" Xl 1958 r. 

Wojci«3ch Natansan , 
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I CENA PROGRAMU 2 Zł. I 

Kierownik Administracji Olsztyn 
ANDRZEJ SZADZIEWSKI. Ki_erownik 
Administracji Elbląg - STANISŁAW 
MACIEJ AK. Kierownik Techniczny: 
PAWEŁ CHŁOSTA. Kierownicy pracow
ni: krawieckiej damskiej STANISŁAW A 
PACZOSA, krawieckiej męskiej GRZE
GORZ FRANKOWICZ, perukarskiej 
STANISŁAW CICHON, stolarskiej AR
KADIUSZ BOGDANOWICZ, malarskiej 
EDMUND GIECZEWSKI, modelarskiej 
STANISŁAW PRE~SKI, tapicerskiej 
WIKTOR JANKOWICZ, szewskiej JAN 
MURA WSKI. Kierownicy oświetlenia: 
STANISŁAW JEZIORSKI I TADEUSZ 
GEREJ. Brygadierzy sceny: KAZIMIERZ 
FIEDOROW, ANTONI !SZORA, FRAN-

CISZEK WERKOWSKI. 
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