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p ewca nie pelnlenla I samotności st conych złudzeń, d wno um rłych marzeń 

I nlewypo\-..iedzlanych tęsknot, niestrudzony pos2uklwaC'Z ponurej p wdy 
o ludziach i miefs eh. I t uw tany - obok Eugene'a O'Nelll i Arthu Millera - 7.a 

jednego z na1wybltn c1szych dramaturg w W swoich sztu eh I opowi daniach 
przedstawiał merykań kle Poludnl J ko d7Jwn przestrzeń fednoc:ześnre 

odpych Jącą i fascynującą Je1 mroczn I du zna atmo rern sprzyl. grze pozo11ów, 
hipokryzji I 7.akł manlu, rozgrlllne powietrze podnosi tempe turę emocji 

Ludzte d! gaf bn:em ę gorzkich taj •mnie pozos jąc 

we wł dzy Inst n w. Gn ew I zazd1 t, mllośł I nienawiść, odrazę I potąd nfe 

tłumi ciasny gorset konwenansów, moralno cl I rełlgl. To kwlntesencf S uthem 
Gothl , którego Wiii ams je t jednym z naJ ~b1tnle1szych przeds \ cieli. a Kotka 
na rozpalonym. blaszanym dachu Jedn)·m z "* żnlejszych priykł dów Wiiiiams 
urodził si w Columbus w ppl 26 m rea 1911 roku. Pierwsze opo-
wladan re opublll<o\ I w wieku 1 lat ap erwszy sukces na Bro dwa odn ósl już 
w 1945 roku sztuką Szklana m nater1a, ui któr. otrzymał n, grod Nowoforsklego 
Kola Krytyk6 za n Jlepszy dr mat sezonu Dwa In póintcj W11l1:ims napisał 
Tramwaj zwany poiqdanlem, który uczyn ł z niego autora znJn g r cnioncgo n 
c:;:iłym świecie. W 1948 roku dram ttirg otn:ym ł g1od Pulll er:1 a trzy lat.i 

p6fole) Tramwaj zwany pożqda111em został z kranlzo ny przez EUę Kazana 

z M rlonem Brando I Vlvlcn Leigh w rol, eh gł6\ nych Film zdobył czt ry Oscary 
I osiem nomln c I do grody Akad mil, v tym jedn4 dlJ William · w k. tegotil 
Najlepszy Scen ńusz. Kole)ny w elki ukc s w k ri rzc Williams to Katkt1 na roz
palonym. blaszanym dachu W 1955 roku z sztukę pisarz otrzym I drugą NJgrodę 
Pulltzera., trz lat. p6tniej n e ny kin wszedł powstały n ~ podstawie r.unatu 
film RJchat da Brooksa z udzinłem P ula Ne vinana I Eliz beth Ti ylor. Podobnie 1ak 
wcteśnłe!S'ZY Tramwaj zwany po qdrmf nr obraz zostal do lrzeżony przez 
Amerykańską Akademię Filmo\~ otrzymul n 195 roku nomln tje do Os r t 
w sze ciu tegorlnch. Tennessee Willi ms t 'IOrzył do ońca ojego iycl . Był 
autorem ' lelu sztuk I opowlad n (Słodki ptak młodo 1, Tatuowana rrlta. oc 

Iguany}. W 195 7 roku otrzym I drugą w swoje) k.inerz nomlnatję do Oscara za 
scen riusz filmu Baby Dol/ Zm rł 25 lutego 1983 roku w wieku 72 I t. 

małgorzata boga j e ska 

m tgorzat bogajewsk , grz orz now 

dom nika sk 7. 

raf I kow h:zyk 

katar:zyna łuszczy , d riusz ad msk 

a d a 

asystrnt rdysero, mspfcjrnt, JUfl r Ewa WIElGOSIŃSKA 
ap•rator:zy swlotła Slawomlr RAKOWSKI, luk sz SCHWIPERICH 

oprrator dżw ęJ;u J kub GRASZ 

na Scenie Kameralnej 



Sllmda, te tak Wie rcsef aktJwnołd ma swylde blłllcf ..... 
'I prywataoklll, W1'CS I In~ l1ltDrL 'lb , bacbp llłenowlnle 
I mało tnkcy)ne. ie emocje, kdre ...,.,_ c:lłowleldem aa tył ll1ale. ta muł 
J usewnttrzat.t aasyeając ńriatlem I mcą, pn llWIU paayllemny 
radow6d. Chat powterschOwnle llDlenlone. OłObll'wle dcącq rameao tw6rą. 
wyMtlmwqo łwlata Jego ~ołd I fantuJI. kt6re lraid1 z au. nłclym 
paMJr. snuJe w zawrolbym 181Dple od ...-.an ał do bderd. lllGllltnlałnle 
......... nłeslaN\csenl• dłUA palłCZJnł. 

Hua lllDCdnałt J tak pł'HfllłaMCI. t.e llarlillY o nłel nie M6wl1DJ 
do siebie. płmłDJ. tal.....,, telelbDUJ-., ąatybmy ... I l'Ollł.ljelliJ 

csymy ze _,., nimJID1 llę wafemlde s pawaclu wltcml i,cb 
lllDJdl. cluemnyda pr6b lbunen ~ dll JidDa I 

moJeł atuce m6wl: • .._,_,, }łlłllfnv .slmanl na IOmODtewlf*rtlc wwnątn w 
łllflO'dl• I lak bida U111 anyA błdy nus 111t Jak knyk da wieimm 
S cell samołD06c:l, W ict6rt kałd)' I IW IOltlł lft.Y lłll całe ~ 
Oblll'WOnhnrt ldedyt l"IPt dlllWQYMk ~lit nad MJatalppl. WnJ1 
kle w,stroJone w fatałaald swoich matek I s16* podatnrma suknl8 
b1Jowe. Dpelu.5* I pl6raml I buły na obcallclL Udaw.ły łDWanJ*le tpOtbnle 
dma, doslmaale "'4C ~ dll Poludnla fałaywla wyl1ew11G1C 

I macmy wdzięk. Ale Jedm 1 ~ nlaadawaloaa flf tuwat&Jllld 
pocbłonlfbl wtuaymł wystpmł zbyt mało UWiii ~ do Jej miń. wnun.-. w lłucbe nlebl I ku r6wnte obolftaym lml•nlmrn: .Patnde 
na mnie/ P.atnde no mnie/ Pałncfe na mnie/ I wtedy ICndłl r6wnowan, 
pałlbn ... lłł na wysokich obculdl I ruDł& straaale .,...„ w białej llltYDf• 
I dnie r6towe słed. Al8 nadal nie swr6c:lło tO nlc:ąJeJ uwqL CMlalnl lllCIDlnlflam 
Ilf, cą Ili mała nie IOltałl płsllrq. 

Oclywlłde. nit tyłJco pisane I Południa maj to epaltowane slcnJwleale. OWll 
lldaanołt do UCUltnlctwa w typu .pnedltawlenlaer. 7.apewne Jllt 
to wspólne waJlłldm U'lyltóm. Jednak dolne byt lwildOIDfd 
alebe&plecze6ltwa. kdn 1 lllao wynOra I ale udowalK li ledYnJe sbplenlem 
uwql „ sobie, ba pcm p~ artysty lllllll •lstnlet co&. co ni• tylim 
pl'S)'danle Wll'Ok Innych. ale I skłoni Ich do uC'lłllblctwa w ,,pndltllwlalu~ Sam 
usilnie słł o to stanm. (-) Nie )estlłm dobrym płlamlm. Caaml bywam wręn 
słym. Ale myłl„ te pllllde to coł wlpl nit uporqdlmwane Iłowa. łO cm 
lbUtonqo bardlłel do Istnienia I d'&laala 11,. ( .•• ) Nfldy ani Jłl'lll moment 
nie Wl(tplłem. ie 111 ludlle. mDlony ludll. kt6rly by do nieb m6wlt. 
Podcbodslmy do siebie powoli. ale 1 sym.,.U.. To nlewlełld zu141 moich. nie ldl. 
rullon spowalnia aaa Ima Ale SIQen spotlcanla cspł tn uklslc 
nleunflmionym. Myfię o soble. Jak o ldmł, kto ma bardu GIObllte. nawet lntymne 
relacl• 1 łudfml. ld6ny pn;yc~ ~ Jeao atukl. Moja wrp cborobllwll 
nlńmlałołt poWIU'lymyWllła mnie nłeadJj pruci bapołndnłm lrDnlalcrmm 






