


PRZYSTANEK „POŻĄDANIE 
$LADAMI TENNESSEE WILLIAMSA 

PO NOWYM ORLEANIE 
A. więc jednak: tu z tyłu, na rogu Barack-Decatur Street, tu na 

krancach Fracuskiego Targu, gdzie nie przychodzą już na zakupy 
panie domu, bowiem handluje się tu tylko „en gros", gdzie stoją 
magazyny Bananowego Nadbrzeża a obok po Missisipi przepływają 
turystyczne parowce „Natchez" I „Mark Twain", tu naprawdę znaj
duje się końcowy przystanek „Pożądanie". I tak się właśnie nazywa: 
Des/re, można przeczytać na umieszczonej powyżej siedzenia kie
rowcy tablicy Informującej o trasie pojazdu. 

Trudno sobie wyobrazić, że jest to takie proste. Czyż środek 
komunikacji miejskiej naprawdę może nosić nazwę Potądanie? 
Tramwaje czy też autobusy znakuje się przecież zazwyczaj cyframi 
albo literami, na afekty i emocje nie ma tu żadnego miejsca. Można 
więc przypuszczać, że jest to fikcja, że nie istnieje tramwaj zwany 
Potądaniem, którym Blanche du Bois jechała do mieszkania swojej 
siostry Stelli Kowalska: Powiedziano ml, te mam jechać tramwa
jem o nazwie „Potądanie", potem przesiąść się w inny, nazywa-
1ący się „Cmentarz" i wysiąść po sześciu przecznicach - przy 
Polach Elize1skich. 

Panuje ogólne przekonanie, iż scenerię tę traktować należy je
dynie symbollcznle, zgodnie z ulubionym sposobem Tennessee 
Williamsa używania w swoich sztukach symboli, celem lepszego 
zobrazowania stanów duchowych i konfliktów bohaterów. Wniosek 
stąd . jasny, że za tym tramwajem i za tym adresem nie kryje się 
nic innego. Symbole, powiada Willłams, są naturalnym językiem 
dramatu. 

Dla spokoju duszy można się jednak zwrócić z zapytaniem do 
Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Nowym Orleanie, Luizjana, 
USA. Odpowiedź nadejdzie szybko. Dowiemy się z niej, iż linia 
„Deslre" Istnieje faktycznie i znajduje się w pełnej eksploatacji. 
Jest to autobus, który kursuje pomiędzy centrum miasta a wschod
nimi przedmieściami, mijając w jednym kierunku Royal, w drugim 
zaś Bourbon Street. Co się natomiast tyczy tramwaju, który kurso
wał po tej trasie do roku 1948, wszelkie bliższe informacje można 
znależć w załączonym prospekcie. 

Prospekt nazywa się tak jak sztuka: A Streetcar Named Oesire. 
Wyczytamy tam, że tramwaj Potądanle, którym Tennessee Williams 
wysłał swoją Blanche du Bols do tragicznego celu jej tęsknot, 
jest od roku 1967 wystawiony na rogu Francuskiego Targu jako 
atrakcja turystyczna - jak się okazuje nie tylko w podziękowaniu 
mistrzowi, który posługując się tym motywem rozsławił na swój 
sposób Nowy Orlean, ale także, jak Informuje tabliczka na czci
godnym wehikule, dla upamiętnienia wie/kle/ roll, jaką odegrał 
tramwaj w rozwoju tego miasta. 

Nic dziwnego więc, że do ceremonii poświęcenia nowego zabytku 
odkomenderowano także i miejscową królowę piękności. 

Przyjemne są późnowieczorne spacery po Nowym Orleanie. 
Zbliża się już północ, ale puls miasta tętni niezmiennym rytmem. 
Tu żyje się przez 24 godziny na dobę. Skierujmy się ku przedmieś
ciom. Zaraz za rogiem znajdują eię Pola E//ze1skle, główne miejsce 
akcji sztuki Williamsa. Trzeba odnależć numer 632. Nie należy 
przerażać się wysoką numeracją, tutaj każdy blok domów rozpo
czyna się nową setką. 632 oznacza jedynie, Iż do nabrzeża trzeba 
jeszcze minąć sześć przecznic. Absolutne przedmieście, jakkol
wiek dzielnica styka się bezpośrednio z ekstrawagancką Vieux 
Garn~ dzieląc z nią wiele słynnych nazw ulic: Chartres, Royal, 
Dauphine. Z rzadka tylko można dostrzec desperackie próby ura
towania I przeniesienia na „Pole Ehzejskle" cz11stkl uroku Fran
cuskiej Dzlelnlcy: jakaś kolumienka, balkon, rosnący przed we
randką bananowiec. 

Numer 632 tworzy razem z numerem 634 jeden dom. Drewniany, 
jak często tu się zdarza, biały, jednopiętrowy, nieduży - ponad 
Kowalskimi nie mogla mieszkać żadna Eunice Hubbel (Czego pani 
szuka, drogie dziecko? Czy pani zabłądziła?). 

Ale poza tym wszystkim „zgadza się" fryzjer, prowadzący tu 
teraz swoje śpiące, jednoosobowe przedsiębiorstwo, na pewno nic 
ma do dyspozycji więcej pokoi niż te dwa, w których szarpali się 
nawzajem Stella, Stanley, M1tch i Blanche, zanim ta ostatnia zo
stała zabrana do domu obłąkanych. 
Zgadzają się mniej więcej również i inne realia sztuki: dnnk1 

z drugstore'u, potrawa chop suey z chińskiej kuchni, bar Pod Czte
rema Asami oraz kręgielnia za rogiem. W jednej z bocznych ulic 
znajdują się sklepik, dyskoteka i sala bilardowa, zaś „Home Beve
rage Service" oferuje coś dla spragnionych męskich gardeł. 

Autobus miejski Desire - cena blletu: 25 centów - zatrzymuje 
S!ę niemal tuż przed domem, nie trzeba się przesiadać. Równiez 
tutaj znajduje się końcowy przystanek minibusów, które dla zwięk
szenia atrakcji turystycznej, zbudowane są na wzór starych tram
wajów. Pomalowane w kolorze ciemnej zieleni oliwkowej posiadają 
nawet imitację pałąka. Blanche nie miałaby teraz żadnych kłopo
tów z podróżą. 

Tennessee Williams liczył sobie 27 lat, kiedy trafił do Nowego 
Orleanu. Był wówczas świeżo upieczonym absolwentem i marzył 
o działalności literackiej w Chicago. Zamysł nie powiódł się, a po
nieważ w St. Louis, gdzie mieszkała rodzina, ojciec przyszłego 
dramaturga czekał tylko, aby zatrudnić go w International Shoe 
Company, ten umknął do Nowego Orleanu. 

Pierwszym jego mieszkaniem by/ wynajęty pokój u pewnej ko
biety we French Quarter (Dzielnica Francuska). Niezbyt to repre
zentacyjna siedziba: Toulouse Street 722, mały ciasny domek 
z brudnej cegły. Zaraz za rogiem piekielny zgiełk Bourbon z jej 
wulgc:rnym przemysłem rozrywkowym. 

Właścicielka domu nosiła się właśnie z zamierem otworzenia 
jadłodajni. Zamiast płacenia komornego lokator wymyślił dla niej 
chwytliwy slogan reklamowy: Mea/s for a quarter in the Quarter 
(chodzi o posiłki za 25 centów), w godzinach przedpołudniowych 
rozdawał w okolicznych ulicach ulotki, a potem szybko wracał do 
domu, wkładał czystą białą koszulę i przeobrażał się w kelnera. 

Pisał wieczorami i nocami, pod świeżo przyjętym pseudonimem 
Tennessee Williams. Jego prawdziwe imię I nazwisko - Thomas 
Lanier, trąciło dla niego zbyt mocno atmosferą five o'ćlock tea" na 
werandzie wielkoburżuazyjnego domu. Kiedy Group Theatra w No
wym Jorku rozpisał konkurs na jednoaktówkę dla autorów, którzy 
nie przekroczyli 25 roku życia, musiał odmłodzić się o dwa lata. 
Sam wobec siebie tłumaczył ów szwindel w bardzo prosty sposób: 
te dwa lata, które kiedyś na polecenie ojca przepracował w fa
bryce obuwia, są latami straconymi, a zatem nie powinny być 
uwzględniane w ogólnym bilansie. Za swój cykl Amerykańska 
Chandra otrzymał nagrodę w wysokości 1 OO dolarów. 

Kiedy przyjechał tu po raz drugi, zamieszkał w Innym domu, 
choć nadal pozostał wierny swej dzielnicy i restauracji „25-cents
-a- meal", gdzie kontynuował pracę jako kas1er. Niedaleko turkotał 
po szynach tramwaj o wabiące] nazwie Pożądanie, który zainspiro
wał go do przerobienia napisanej w Meksyku jednoaktówki Noc 
Pokera w wielki trzyaktowy dramat zatytuowany Tramwaj zwany 
Potądaniem. 

Jeśli w ogóle mia/em 01czyznę. powiedział Tennessee Williams, 
był nią Nowy Orlean, miasto, do którego wciąt powracałem . Tam 
znalazłem więcej tworzywa do swoje/ pracy nit w 1akle1kolwick in
nej części USA. Niezmordowane wędrówki tramwaju „Oesire" 
w górę I w dól Royal Street były dla mnie zjawiskiem o symbo-
1/cznym znaczeniu dla tycia w Vieux Carre, a nawet tycia w ogóle. 

A jakie było jego życie? „ . 



TENNESSEE WILLIAMS SZOKUJE SWYMI 
„PAMIĘTNIKAMI 

Dlacz;g~ napisałem tę książkę? Tylko dla pieniędzy. Ale muszę 
przyznac, ze ta nowa forma, to nie uszminkowane przedstawienie 
samego siebie sprawiło mi także wiele uciechy. 

Rzeczywiście nie ma szminki w pamiętnikach Thomasa Lamera 
Williamsa alias Tennessee W11l1amsa. eksh1bicion1sty z niemal ma
sochistycznymi skłonnościami . Wyłania się z nich postać drama
tu.-ga ~ homoseks11alisty, paranoika. chętnego do pomocy przy-
1a.c1~la 1 rozpustnego pijaka, który w mtodych latach byt niezwykle 
rnesm1ałym iąkaiącym się człowiekiem . 

Zaczął pisać w piętnastym roku życia. Długo nie znał smaku 
sukcesu, gdy miał lat 24 wystawiono po raz pierwszy jego komedię 
Kair, Szanghaj, Bombaj w małym teatrze w Memphis. Pochwa
lony został za to teatr, natomiast o autorze nie wspomniano nawet 
słowa. Ten powiedział niemr.ie] o swym pierwszym kontakcie ze 
sceną: Wiem. że uratowało mi to życie. 

Nie cieszył się dobrym zdrowiem. Nękały go ataki serca i fobie 
~tóre nigdy nie doczekały się właściwej diagnozy lekarskiej. N~ 
Jednym oku tworzyła mu się katarakta. Był bez pieniędzy. podej
mował się każdej pracy. pil, wałęsał się. 

Nie podaje tego wszystkiego w porządku chronologicznym, lecz 
wyrywkowo, niemal eksplozyjnie. Odnosi się wrażenie, że ma 
przed sobą interlokutora. do którego zwraca się w sposób prze
korny i prawie bezwzględriy: Nie musisz mnie lubić, wiem że 
jestem świnią . ' 

Swoich młodych partnerów seksualnych znajdował najczęściej 
na ulicy. niektórzy pozostawali u niego na dłuższy czas. Zwykłe 
przyjaźnie niezmiennie lekceważył. Zawiera/ je po to, by wkrótce 
stracić. Zdarzały się jednak wyjątki. W Hollywood, gdzie „pod
rywał" wieczorami na plaży młodych żołnierzy i przyprowadza/ ich 
~o domu poznał Christophera Isherwooda; zostali dobrymi przy-
1ac10/m1. 
Przełom literacki nadszedł dopiero w roku 1945. gdy miał 31 lat. 
Napisał wtedy Szklaną menażerię . Później ukazał się Tramwaj 
zwany Pożądaniem. owoc pobytu w Nowym Orleanie. 

Chciał bardzo, aby ta ostatnia sztuka by/a reżyserowana przez 
Ellę Kazana, który wywarł na nim głębokie wrażenie. Kazan poin
formowat go o pewnym młodym, nieznanym aktorze nazwiskiem 
Marlon Brando, świetnie nadającym się do roli Stanleya Kowal
ski. Tennessee Williams mieszkał wówczas ze swoim towarzy
szem Santo i dwoma lesbijkami w bungalowie w Cape Cod. Pew
nego dnia zabrakło im prądu i wody. Chaos trwał do momentu aż 
zjawił się Brando i jednym ruchem ręki usunął awarię. Zrobili 
próbę czytania. Kowalski w wykonaniu Marlona wypadł zna
komicie, wszyscy byli oczarowani - była to pierwsza rola sce
niczna Brando. 

Premiera miała miejsce w New Haven w listopadzie 1947 roku. 
Sukces średni. Po przedstawieniu Williams, Kazan i Brando zostali 
zaproszeni do Thorntona Wildera, który ostro skrytykował sztukę . 
Z psychologicznego punktu widzenia wszystko zostało u1ęte fał
szywie; taka lady jak Stella nie wyszłaby nigdy za mąż za tak 
wulgarnego typa jak Stanley. 

Tennessee słuchał z uprzejmą miną i pomyślał: Temu facetowi 
nigdy jeszcze nie dogodzono w ló:tku. 

Z końcem 1947 roku wyjechał do Paryża, gdzie, w związku 
z chorobą krwi. wylądował w Amerykańskim Szpitalu. Nie podo
bało mu się tam. Następnie udał się do Rzymu. Poznał Viscontiego 
1 Gore Vidala. Z pewnym Amerykaninem zwablh do mieszkania 
kilku młodych sprzedawców papierosów na czarnym rynku. W efek
cie wszyscy spędzili noc w areszcie. 

Kolejnym etapem podróży była Anglia. W Brighton wystawiano 
Szklaną menażerię, znowu bez powodzenia, tak jak i wkrótce 
po tym w Londynie. Dobrze zagrana zła sztuka, stwierdziła 
krytyka. 

Latem 1948 roku płynął do USA „Queen Mary", razem z Tru
manem Capote, który nie był jeszcze wówczas tak obrzydliwy, 
a. w każdym razie tak złośliwie obrzydliwy. Dwóch sławnych 
pisarzy zabawiło się zamienianiem butów innych pasażerów. które 
wystawiono przed kabinami do wyczyszczenia. 

ro powrocie do Stanów rujnował dalej swoje zdrowie środkami 
nasennymi, narkotykami 1 zwiększającymi się ciągle ilościami al
koholu. Kryzysu dopełniło niepowodzenie reżyserowanej przez Ka
znana sztuki Camino Real. Kazanowie oraz Steinbeckowie da
remnie usiłowali go pocieszyć i pomóc mu. Nie chciał niczyjego 
współczucia. 

W latach sześćdziesiątych Tennessee Williams poddał się dłu
giemu leczniu psychiatrycznemu, jednakże bez istotnego rezulta
tu. życie jego składało się z przeplatających się ataków zawrotów 
głowy, napadów szatu i długich podróży. wreszcie trafił do zamknię
tego szpitala, z którego wypuszczono go z końcem roku 1969. 

Następnego lata udał się do Bangkoku, gdzie przyboczny le
karz króla miał mu operować domniemanego raka. Okazało się 
jednak. że lekarz ów nie miał nic wspólnego z dworem, rak zaś 
był tylko obrzękiem gruczołów, spowodowanym nadmiernym pi
ciem. 

W roku 1972 rozpoczął spisywanie swoich wspomnień, ukoń
czył je w ubiegłym roku. O tworzeniu swoich sztuk informuje bar
dzo skąpo, ale z kolei jego losów i trybu życia wynika, iż tam 
właśnie należy szukać motywów patologii jego scenicznych boha
terów. Odzwierciedlenie jego życia stanowi także chronologiczny 
chos książki. Na końcu stwierdza: „Teraz jednak, dzisiaj, przesz
/ość i teraźniejszość stały się jednym". 

Tennessee Williams liczy obecnie 62 lata. życie nie szczędziło 
do tej pory wybitnemu dramaturgowi porażek i rozczarowań, ale 
tramwaj zwany „Pożądaniem" nie dobrnął jeszcze do końcowego 
przystanku„. 

(„życie Literackie" nr 8 z dn. 22.11.1976 
opracował S. Pata wg „Die Welt") 



TRAMWAJ 
ZWANY 
POZĄ DANIEM 

os oby: 

Tennessee Williams 

(A Streetcar Named Desire) 

Przekład - Eugeniusz Cękalski 

Blanche EWA MIROWSKA 
Stella ----------------- WANDA GRZECZKOWSKA 
Stanley JAN TESARZ 
Mitch STANISŁAW KWAśNIAK 

Eunice KRYSTYNA TESARZ 
Steve STANISŁAW JAROSZYŃSKI 

Pablo MARIUSZ LESZCZYŃSKI 
Murzynka ALICJA CICHECKA 
Doktor MACIEJ MAŁEK 
Pielęgniarka żELISŁAWA MALSKA 
Młody inkasent KRZYSZTOF STROIŃSKI 
Meksykanka BOŻENA DARŁAKóWNA 

Sprzedawca ANDRZEJ PRECIGS 
Marynarz ZDZISŁAW JóżWIAK 

Przechodzień MAREK KOŁACZKOWSKI 

Oprac. tekstu i reż - JAN BRATKOWSKI 
Asystenci reżysera - Mariusz Leszczyński 

Krzysztof Tchórzewski } 
PWSFTvlT 

Leszek Wosiewicz 

Scenografia - STANISŁAW BĄKOWSKI 

Oprac. muzyczne - Andrzej Rokicki 
Kwartet instrumentalny 

Sufler - Alicja Garlicka 
Przedstawienie w dwóch częściach 

Premiera 4 marca 1977 roku 
Inspicjent - Irena Przybylska 
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Dyrektor i kierownik artystyczny -
- JAN MACIEJOWSKI 

Zastępca dyrektora - ADAM KOMAN 

Kierownik Muzyczny - PIOTR HERTEL 

Redakcja programu - Jadwiga Bargiełowska I Marla 
Świniarska 

Adresy: 

Duża i Mała Scena: ul. Jaracza 27. 

Scena „7,15": ul. Traugutta 1. 

Dyrekcja i sekretariat: ul. Kilińskiego 45, tel. 375-85. 330-35 

Kasy teatru przy ul. Jaracza 27, tel 266-18, 330-35 
I Sceny „7,15" przy ul. Traugutta 1, tel 272-70 otwarte 
codziennie w godzinach 10-13 i 1~19,30. 

Biuro Organizacji Widowni przy ul. Kilińskiego 45, 
tel 315-33 przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
w godz. 8-16. 

W poniedziałki teatr nieczynny. 

Cena 4 zł.-
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