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W Nowym Orleanie rzeczywiście jest ulico Desire. 

W dziewiętnastym stuleciu plantator Robert Montreuil dwie 

ulice przecinające jego plantację (kiedy zaczęło przekształcać 

się w dzielnicę miasto) nazwał imionami swych córek: Elmiry 

i Desiree. Mechaniczny przekład no angielski imienia drugiej 

dziewczyny zmienił pożądaną w pożądanie. 

Od 1920 roku działa

ło tom linio tramwajowa pro

wadząca od słynnych ulic Co

nol i Burbon poprzez Esplo

node, Elysion Fields do Desi

re i z powrotem, przez Royal 

i Fronce Street. Linio „Desire" 

obsługiwało więc rejon borów i klubów nocnych wzdłuż ulicy 

Burbonów, handlowe okolice Royal Street oraz dzielnice miesz

kalne znane dziś jako Bywoter i Foubourg Morigny. W 1948 

roku tramwaj został zastąpiony przez autobus - w rok po 

prapremierze sztuki Williamsa, o no trzy lato przed opartym 

.._ ... „ __ ._ .... tm ... „ 

AStreetcar 
NamedDe · ~ 

VIVlfN lflGH ·· MARWN BRA@O 

no niej filmem Elii Kazano (z Vivien 

Leigh w oskarowej roli Blanche 

i Morionem Brando w roli Stan

leya), które uczyniły z niej najsław

niejszą linię tramwajową świata. 

Powyżej: takie tramwaje jeździły 
po ulicach Nowego Orleanu 

Obok: plakat filmu E. Kazana 



Tennessee Williams, nawiązując do realnej topogra

fii Nowego Orleanu (Stan i Stella mieszkają przy ulicy Pola Eli

zejskie - czyli przy autentycznej Elysian Fields), pragnął wy

korzystać symboliczne walory tych nazw wywodzących się 

z francuskiej przeszłości miasta. Walory symboliczne, a nie 

surrealistyczne, jak sugerowałby polski tytuł sztuki. Poszuku

jąc lepszego tłumaczenia, Jan Kott żartował, że to powinien 

być „Tramwaj na Ochotę"; w naszych w~runkach skierowaliby

śmy go może na bielską Hulankę, a gdyby można było odwo

łać się do innego pojazdu szynowego, najpewniej spróbowali

byśmy zmienić tytuł na .Pociąg do Wieprza" (dla niezoriento

wanych: Radziechowy Wieprz to stacja kolejowa za Żywcem). 

Bo przecież Blanche Du Bois przyjeżdża tramwa

jem linii „Pożądanie11 na ulicę Pola Elizejskie nie dlatego, że 

ma skłonności do pożądań. Więcej tu wszak ironii niż pro

stych alegorii. ,Ulica nazywa się Pola Elizejskie i ciągnie się 

wzdłuż rzeki poza torami kolejowymi. Dzielnica ta jest ubo

ga, lecz jak często bywa w takich dzielnicach w Ameryce 

- ma jakiś wulgarny wdzięk. Domy są na ogół drewniane, 

Domy no ulicy Burbon Street 
w Nowym Orleanie - widok 
współczesny. 

malowane biało - dziś poszarzałe od brudu. ( ... ) Niebo do

koła zamglonego białego domu jest lekko niebieskie, pra

wie turkusowe, przez co scena nabiera specyfiznego liryzmu, 

a atmosfera rozkładu jest nieco uszlachetniona. ( ... ) Nastrój 

podkreśla jeszcze murzyńska muzyka z narożnego baru" - in

formuje autor we wstępnych didaskaliach, a my przypomina

my sobie Champs-Elysees w centrum Paryża czy umieszczane 

na wyspach szczęśliwych Elizjum starożytnych Greków, gdzie 

panuje wieczna wiosna, wieje chłodny Zefir i przechadzają 

się wybrani przez Zeusa sprawiedliwi. I przypominamy so

bie legendę Nowego Orleanu utrwaloną w historii jazzu (zna

ną choćby z autobiograficznych zapisków Louisa Armstron

ga). To ironiczne napięcie pomiędzy znaczeniami przywoły

wanymi przez arystokratyczne nazwy ulic Nowego Orleanu 

a siermiężnym życiem wielokolorowej masy ludzkiej, jakie się 

na nich kłębi, wydaje się najpierwotniejszym źródłem inspira

cji pisarza. 

Ale przedstawienie Bartłomieja Wyszomirskiego uni

ka zarówno kolorytu lokalnego, rodzajowości, jak i związków 

ze słynnym filmem Kazana. Jest poszukiwaniem uniwersalne

go - egzystencjalnego - klucza do opowieści Williamsa. 

Kiedy w odczytywaniu „Tramwaju .. . " skupia się uwa

gę wyłącznie na relacjach pomiędzy Blanche a Stanleyem, 

jak to często czyniono, następuje zredukowanie problema

tyki sztuki do dość melodramatycznie pojmowanego freu

dyzmu, a sami bohaterowie stają się płaskimi sylwetka

mi wyciętymi z papieru: mito- czy nimfomanka przeciwsta-



wiona uosobieniu brutalnej witalności . Z drugiej strony sku

pienie się na aspektach socjologicznych redukuje tę histo

rię do zemsty klasowej: reprezentant proletariatu odgrywa 

się na „wysadzonej z siodła" przedstawicielce rodu plantato

rów - powiedziałby wyznawca uproszczonego marksizmu. Je

śli jednak zauważyć, że ta sztuka ma w rzeczywistości czworo 

głównych bohaterów, kiedy dostrzec Stellę i Mitcha, perspek

tywa się poszerza i pogłębia. »Tramawaj ... " przestaje być -

niewielu dziś interesującym - ..,purytańskim melodramatem" 

Uak pisała wiele lat temu Krystyna Przybylska), a staje się cał

kiem współczesną rzeczą o dusznym, ciasnym domowym pie

kle, o lęku przed samotnością. Opowieścią o strategiach, za

wodnych najczęściej, podejmowanych przez każdego nas 

w grze o emocjonalne przetrwanie w nieprzyjaznym współ

czesnym świecie. 

W obfitym - może nieco ponad miarę - rekwizy

torium symbolicznym tego dramatu znajdą się wówczas nie 

tylko nazwy ulic, stracone Piękne Marzenie Uak należało by 

przełożyć nazwę zbankrutowanej plantacji), nazwiska poetów 

czy aluzja do Czechowa ukryta w imieniu i nazwisku Blanche. 

Umieścimy tam także wojskową przyjaźń Stanleya z Mitchem, 

ślepą miłość Stelli do męża i niespełnioną tęsknotę Mitcha do 

kobiety czystej ... Umieścimy i potraktujemy jako przestrzeń 

złudzenia, obszar samozakłamania ... A każda z głównych 

postaci stanie się krzykiem. Krzykiem rozpaczy. Wołaniem 

o prawdę. Błaganiem o promyk nadziei . 



Mieszkanie Kowalskich oddziela 

od nas w tej inscenizacji ciemna siatka. Jak

by to wszystko nas nie dotyczyło, jakbyśmy 

obserwowali jakieś okazy w ogrodzie zoo

logicznym czy z bezpiecznego ukrycia pod

glądali bliźnich w naprawdę szczerym reali-

proscenium to przecież ulica 

Kowalskich, z długą stalową 

a~ w finale pojawią się tam psychia

y obrać Blanche, w niepokojący spo-

przestrzeń połączy się z widownią, 

z ulicą przed teatrem, a wreszcie z twoim lub 

moim, zawsze za ciasnym, zawsze wynaję

tym mieszkaniem - w Radości, przy ulicy Raj

skiej czy "na Złotych Łanach. 

Janusz Legoń 

Fotografia autora z 1948 r. 

Tennessee 
Williams, 
właściwie Thomas 

Lanier Williams 

(1911-1983), 

dramaturg 
amerykański. 

Potomek rodziny 
z Południa, 

pionierów walk 
z Indianami w stanie 

Tennessee, studiował 

na uniwersytetach 

w Missouri i Iowie. 

Zanim odniósł sukces 

iteracki, pracował 

m.ln. jako urzędnik 

w fabryce obuwia, 

goniec hotelowy 

w Nowym Orleanie, 

kelner oraz recytator 

wierszy w nocnym 

klubie artystycznej 

dzielnicy Nowego 

Jorku, Greenwich Sztuka z dwiema 
Village. postaciami-( 1967), 

Zasłynął jako autor Siedem upadków 
trzech głośnych sztuk, Myrtle (1968) i in. 

święcących triumfy W swoich dramatach, 

na scenach całego będących w istocie 

świata: Szklanej psychologicznymi 

menażerii (1945), tragediami, Williams 

Tramwaju zwanego często wraca do 

pożądaniem (1947) tematu walki płci. 

i Kotkr na gorącym Fascynują go 

blaszanym dachu neurotyczne postacie 

(1955). kobiet żyjących 

Na dorobek w kręgu mitów 

dramatopisarski i urojeń, motywów 

Williamsa złożyły się ich działania pisarz 

ponadto: Tatuowana doszukuje się 

róża (1951 ), Słodki w sferze seksualnej. 

ptak młodości Ślady freudyzmu 

(1959), Noc iguany odnaleźć można także 

(1962), I nagle w rozbudowanej 

ostatniego lata (1957), symbolice. 
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