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r- - ;1~ ... MITOMANIA I SEKS ZWANY POŻĄDANIEM 
~· 

Thomas Lanier Williams zmienia nazwisko na pseudonim littraek1· 
T~nntssee Williams z miłości do amerykańskie.go Południa, gdzie •pędził 
dził!ciństwo i gdzie drzemały (a może do dziś drzemią) pozostalo.§ci w(el
kiej kuitury sprzed wojny domowej, wygranej przez Pólnoc - co opisu.jr. 
Margaret Mitchell w powszechnie znane j pou; ieści „Przeminęło z win.t
rem". 

'Fakt pnyj~da teg'J pseudonimu oznacza, ie Thomas Lanier, podobni~ 
j1J-k bohaterowii jego diiel, niP był wolny od pewnej mitomanii, od tęak~ 
noty za lepszym ~wiatem, którego jednak nie ma. Pozostaje' surowa rze„ 
cz.ywisto§ć miaidżqca mttrzenia, w której liczy się sukces osiągnięty naj
częlciej brutalnie wedle jednej z amerykańskich zasad: „Kto w tę grę 

(życie) potrafi grać lepiej". 

Tennesjee Williams bulwersuje amerykańskie społeczeń$two głów
nie stosunkiem do wartości materialnych i seksu., co w tym purytańskim, 
z "nglosaskiego pnia kultury - także religijnej - wywiedzionym iwie„ 
cie jest szokujące, ale też dzięki swej oryginalno$ci i prawdziwej głęb1 
niezwykle zajmujące współczesnego człowieka. 

Zyjemy w czasach inwazji seksu, co można tłumaczyć ucieczkq Qd 
lęków przed wojną atom.ową i cywiLizacją kosmiczną, które to zagroże
nia przynoszą nerwice i histerie, ale też objawiają się w seksualnych per~ 
wersjach. Brak możliwości zaspokojenia seksualnych żądz i pasji kieru
j11,-cych postępowaniem bohaterów to zasadniczy motor dramaturgii Wi~
liamsa . R.odzą się przemoc, gwałt i różne' aberracje tym widoczniejsze, te. 
ukazane na tle zwykłego otoczenia i kilku specjalnie wkomponowt;lnyęh 
w utwór „normalnych" postaci . 

W „Tramwaju„." Blanche, w „Szklanej menażerii" Amanda, byłe 

łlryst_okratki, śnią o młodości, o bogatym Południu, zatracając się w tej 
mitomanii, co staje się żałosne i tragiczne z powodu nieprzystosowania da 
r~gul gry. Słychać tu jakby echo „Marty" E. Orzeszkowltj, kiedy to ~ 
zytywizm próbował stworzyć program dla panien z dobrego domu, które 
zn"lazly się na bruku. Czasy się jednak zmieniły, dzisiaj zagrożenia i lęki. 

jtrinostki wydają się być nieporównywalne z żadną z minionych epok. 
Pisarstwo Williamsa zasługuje na baczną uwagę, gdyż autor podej

muje w swoich utworach temat, który ma \1onadczasowy i ponadnarodo-



iny, 4 więc un.iwersainy wymiar: „Tramwaj zwany pdądaniem;' i „Szkia
K& m~naże'ria" odsłaniają jeden z możliwych wariantów kalectwa ducho
weg0 - beznadziejną samotność. Samotność, która przynosi nieuchron-
1'4 samozagładę. Chociaż od bohaterów tych sztuk dzieli nas odległość 
&eeanu, są oni nam bliscy. Tak jak my dzisiaj borykają się bowiem z trud-
1tOŚciami codzienności, spotęgowanymi warunkami kryzysu społecznego 
i gospodarczego. Jak pogodzić marzenia, aspiracje i możliwości z brutal
nością życia, gdzie kończy się wytrzymałość emocjonalna, a gdzie znaj
duje się granica ludzkiego upodlenia? - to ważkie pytania, na które pró
buje odpowiedzieć prezentowana dzisiaj sztuka. 

Tennessee Williams to dramaturg - artysta, ale też perfekcyjny 
rumieślnik, którego technika pisarska może być wzorem. Ilo$ć postaci, 
e"ltarakt~ry, konflikty, dialog - to wszystko perfekeyjnie obliczone, Liezy 
się przy tym twórca z amerykańską komercją - wszak „Szklana mena
teria" to czteroosobowa sztuka; na Brodwayu rzadko gra się wieloobsa
dowe utwory, jeśli nie jest to musical. Ryzyko finansowe nie pozwala 
na swobodę twórczości. A jednak u Williamsa jaklły nie ezuć tych ogra
niczeń. Tworzył arcydzieła. 

Pisarz zmarł w hotelu. Przyczyna śmierci nie była początkowo zna
na, dopiero późnie'j okazało się, że udławił się fiolką na lekarstwa, którą 
przez roztargnienie próbował połknąć zamiast wyjętej z niej pigułki. By
ło to 25 111983 roku. 

JAN SYCZ 

t' 



A UT OR 

Tennessee Williams urodził się 26 marca 1914 r. w Columbus (Missi
sipi) jako syn komiwojażera fabryki obuwia. Matka pochodziła z zasie
działej rodziny pionierów Południa, kolonizujących stan Tennessee. Zna
czny wpływ na rozwój pisarza wywarł jego dziadek - duchowny, odzna
czający się żywym zainter esowaniem dla sztuki i poezji. Nauka w szkole 
w Saint Louis, od 1931 r. studia uniwersyteckie - przerwane ze względu 
na załamanie nerwowe. Williams był urzędnikiem w fabryce, w której 
pracował jego ojciec; zarabiał także m.in. jako windziarz, kelner, bileter 
w kinie. 

W szesnastym roku życia ogłosił pierwszą nowelę; mając 23 lata wy
stawił dwie jednoaktówki. Ciężką klęską było dla niego niepowodzenie 
pierwszej pełnospektaklowej sztuki - „Battle of Angels" (1940; „Bitwa 
aniołów") ,przerobionej następnie na „Orpheus Descending" {„Orfeusz zstę
pujący do podziemi"); po wystawieniu w Nowym Jorku - rozgłos świa

towy. Był nieznany do roku 1945 - kiedy odbyła się na Brodwayu pre
miera „Szklanej menażerii" („The Glass Menagerie"). 

Jako pisarz prezentował „ jaskrawą" fascynującą i dwuznaczną oso
bowość, jego dramaturgię cechuje specjalna predylekcja do makabry, 
skala jego męskich i żeńskich neurotyków jest legendarna" - pisała 
M. Kesting. Williams sam często podkreślał w wywiadach, że w sztuce 
nie jest ważne, co dzieje się pomiędzy dwojgiem ludzi na scenie. W isto
cie jednak - wbrew zapewnieniom - można z jego dramaturgii wyło
wić pewne motywy główne. 

Pojawia się w jego pisarstwie np. problem południowych stanów 
USA, co prawda zagęszczony do obserwacji indywidualnych przypadków 
patologicznych, które jednak stwarzają możliwość wejrzenia niejako 
w „środek" tamtejszego społeczeństwa. Południe amerykańskie miało 
swoich epików (m. in. Faulknera). W swoich sztukach ,butor „Szkla
nej menażerii" często konstruuje sytuację.w której reprezentant czy re
prezentantka wyrafinowanej (niejako arystokratycznej) kultury obarczo
nej tradycją europejską, styka się z brutalnym, drastycznym arrywizmem 
pymitywnych „zdobywców" z północy USA. Williams zamyka zderzenie 
obu kultur w czterech ścianach; dokonuje się ono niejako w płaszczyźnie 

psychicznej. 
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Najjaskrawiej widoczne jest to w sztuce „Tramwaj zwany pożąda
niem" („A Streetcar Named Desire", 1947), gdzie subtelna Blanche staje 
bezradna wobec brutalności i zdobywczości szwagra Stanleya. Konklu
zje .Williamsa nacechowane są melancholią: kultura i subtelność Blanche 
du Bois w zderzeniu z żywiołowością Stanleya nieuchronnie przemienia
ją się w histerię i degenerację; poezja staje się kłamstwem. Williams do
konuje tu niejako wiwisekcji postaci Blanche, obnaża jej neurozę, udrę
czenie, mitomanię, kompleksy erotyczne. Jest właściwie stałym elemen
tem sztuk Williamsa owo drążenie bohaterów, wywracanie ic11 na nice.(„.) 

Polska prapremiera „Tramwaju zwanego pożądaniem" odbyła się 

w Toruniu. Za tę sztukę autor otrzymał swą pierwszą nagrodę Pulitzera 
(1948), druga przypadła mu w r. 1955 za sztukę „Cat on a Hot Tin Roof" 
(„Kotka na rozpalonym blaszanym dachu"). Poza wymienionymi napisał 
m.in. sztuki: „Summer a nd Smoke" (1948, „Lato i dym"), „Tatuowana 
róża" („The Rose Tattoo", 1951) „Sweet Bird of Youth" (1956, „Słodki 
ptak młodości") , „Suddenly Last Summer" (1959, „Nagle ostatniego la
ta"), „Noc iguany" (The Night of Iguana", 1962), „The Two Characters 
Play" (1967, „Sztuka na dwie osoby"), „Seven Descents of Myrtle" (1968, 
„Siedem upadków Myrtle"), „Out Cry" (1973, „Ostatni krzyk"), „The Red 
Devil Battery Sign" (1975, „Światło Baterii Czerwonego Diabła"). 

MICHAŁ MISIORNY 

„W spółczesny teatr na świecie" 
W AiF, W-wa 1978 



• 11EZYSER 
W czerwcu 1979 r. na scenie Teatru im. Słowackiego w Krakowie 

odbyła się premiera sztuki Witkacego „W małym dworku". Było to prwd
stawienie dyplomowe absolwenta Wydział'l Reżyserii miejscowej PWST 
- JANA SYCZA. Witkacy grany normalnie. Aktorzy dali się przeko
nać do gry realistycznej, co umożliwiło precyzyjne poprowadzenie akcji 
i wydobycie przesłania myślowego. Sycz - jak pisał po premierze Ma
ciej Szybist - „wyciągnął Witkacego z mroczności, w którą niesłusznie 
wepchnął go Jarocki". Racjonalistyczna interpretacja sztuki ~tda się jak
by wynalazkiem Sycza, wielokrotnie potem naśladowanym . Pozycję tę 

realizował potem Sycz w Teatrze Zagłębia w Sosnowe 1 i Teatrze Naro
dowym w Warszawie. 

Poznałem Janka dopiero w smutnym i ciemnym październiku 131 ro
ku. Obaj pracowaliśmy wtedy w Sosnowcu. Dojeżdżaliśmy codziennie na 
próby z Krakowa i razem wracaliśmy. Teatr Zagłębia był w-:.\.czas chyba 
jedyną sceną pracującą normalnie, gdzie nie rządzili solidarnościowi ha 
labardziści. 

Potem Sycz zrealizował w Katowicach m. in. „Antygonę" Sofoklesa, 
„Barbarę Radziwiłłównę" Felińskiego i „Wygna11.ców" Joyc•, 'a (ta osLtt
nia sztuka została zarejestrowana przez telewizję). Reżys0rowal też 

„Eugeniusza Oniegina" w Operze Bytomskiej. 

Nie byłem zaskoczony, gdy w roku 1983 zap.roponowano Jankowi sta
!'\OWisko dyrektora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Wkrótce ja 1 ei 
znalazłem tam pracę. W Bielsku zrealizował Sycz kilka znaczących i do
skonale odebranych przez krytykę przedstawień, m. in. „Szklaną mena
żerię" Williamsa, „Cień" Szwarca i Młynarskiego oraz głęboki, „rewiz.io
nistyczny" spektakl „Mazepy" Słowackiego. Dzięki Syczowi Teatr Pol:;ki 
w Bielsku-Białej zyskał rangę liczącej się sceny na mapie teatralnej kra
ju. Przed przyjazdem do Elbląga reżyser ten wystawił we Wrocłav.iu 
polską prapremierę sztuki Alberta Camusa „Sprawiedliwi". 

Jan Sycz jest świetnym znawcą współczesnej literatury amerykań
skiej, dlatego zaproszenie go do realizacji „Tramwaju zwanego pożąda
niem" może się okazać słusznym działaniem dyrektora artystycznego 
miejscowego Teatru. 

JERZY SOPOCKO 
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