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Wszyscy jesteśmy ślepi i prowadzą nas ślepcy! 
(Blanche) 
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Philip Larkin 

Na panieński album ze zdjęciami 

Nareszcie się zgodzilaś, abym przejrzal album: 
Otwarty, oszolomil mnie. Tyle okazów 
Ciebie na czerni grubych kart, wszystkie od razu 
Lata twojego życia! Za dużo tych skarbów: 
Dlawi mnie gładki lukier sycących obrazów. 

Głodne oko wędruje od pozy do pozy: 
Tu - w warkoczykach, z kotem opornym w objęciach; 
Tam - świeżo upieczona słodka absolwentka; 
Tam znów koło altany, w towarzystwie nożyc 
I ciężkogłowych róż, lub w kapeluszu (zdjęcia 

Niepokojące dość pod wieloma względami) -
Z każdej stronicy rzucasz mi inne wyzwanie, 
Zwłaszcza w postaci typków, którzy bezustannie, 
Jak widzę, po twych dawnych latach się szwendali: 
Nie na twoim poziomie byli, moim zdaniem. 

Lecz fotografio, któraś wśród sztuk jest ojczyzną 
Wierności i zawodu! Ty, co dni uwieczniasz 
Szarość, odsłaniasz fałsz pod uśmiechu powierzchnią, 
Nie cenzurujesz błędów tla: sznurów z bielizną 
Lub weterynaryjnych na murze obwieszczeń, 

Ale ujawniasz niechęć kota i nie przeczysz 
Podwójności podbródka: ta szczerość bez skazy 
Ile laski wyświadcza jej dziewczęcej twarzy! 
Jak przekonuje nas, że jest to w samej rzeczy 
Rzeczywista dziewczyna w realnym pejzażu, 

Empirycznie i w każdym znaczeniu prawdziwa! 
Czy może jest to przeszłość? Te kwiaty, to miejsce 
Na ławce, mglisty park, samochód - ranią serce 
Po prostu tym, że już ich nie ma; wzrok odrywa 
Z czułością w tym wyglądzie to, co niedzisiejsze. 
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Tak; lecz co jest przyczyną tego roztkliwienia? 
Nie tylko wykluczenie, ale i to jeszcze, 
Że dzięki niemu płacz jest tak łatwy. Co przeszłe, 
Nie będzie od nas żądać usprawiedliwienia 
Naszego żalu, choćby jęk wypełniał przestrzeń 

Od oka do stronicy. Dlatego potrafię 
Opłakiwać (bez groźby jakichś konsekwencji) 
Ciebie, pod żywopłotem wspartą o panieński 
Rower albo kąpiącą się (tę fotografię 
Chętnie bym ukradł; album pozwala mi zgęścić 

Całą twą przeszłość, której dziś z tobą nie dzieli 
Nikt, choćby przyszłość miała należeć do niego; 
Obejmuje cię suche i pogodne niebo, 
I spoczywasz w urodzie, której czas nie zmieni, 
Coraz to wyraźniejsza pomimo lat biegu. 

Beata Fudalej i Przemysław Branny 

Każdy ma coś takiego - czego innym nie może poka
zać - coś bardzo intymnego. (Blanche) 
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To po prostu ordynarna żądza - pożądanie/ Tak 
wiośnie nazywa się ten rozklekotany tramwaj, który 

(. . .) przywiózł mnie tu, gdzie mnie nikt nie chce. 
(Blanche) 

W Tramwaju zwanym pożądaniem Tennessee 
Williams stawia pytanie, ile kłamstwa i złudzeń po
trzebuje człowiek, aby znieść własną i cudzą pod
lość. Czwórka głównych bohaterów splątana siecią 
dwuznacznych związków emocjonalnych, prowa
dzi mroczną grę erotyczną, w której jakiekolwiek 
prawdziwe uczucie przegrywa z seksualnym wy
rachowaniem. Williams ujawnia z charakterystyczną 
dla niego ostrością jak bardzo pragniemy intymnego 
oszustwa. Jak bardzo chcemy być kochani. 
Żyjemy pośród ludzi, znajomych, rodziny i dzieci. 
Czasami mamy żony, mężów, kochanków. Jesteśmy 
samotni, chociaż pelno dookoła nas gwaru, szumu 
ulicy i telewizji . Siedzimy obok siostry czy brata, ale 
od I O lat nie zdarzyło nam się z nim porozmawiać. 
Nie tylko wymienić informację na temat pogody czy 
ostatnich wydarzeń, ale porozmawiać o tym, czego 
się wstydzimy i czego się boimy. Blanche cale swoje 
życie zarzucała sieci z nadzieją, że pewnego dnia 
schwyta w nią kogoś, kto ją wysłucha, komu będzie 
potrzebna, kto przy niej zostanie, kto ją będzie ko
chał. Topiła kolejne dni w alkoholu, kiedy brakowało 
cierpliwości, albo rzucała się w kolejne związki, byle 
tylko wyżebrać trochę „miłości", skupić odrobinę 

uwagi na sobie. Miłość była światłem, które wydo
bywało „rzeczy spoczywające w mroku". 
W końcu chciała, tak jak jej siostra Stella, choćby 
przez moment uczestniczyć w czystej radości życie. 
Mieć dom, męża, dziecko. Kochać i nienawidzić, 
przebaczać i znowu kochać„. Bo przeciwieństwem 
śmierci - jak mówi Blanche - jest pożądanie„. 

Przyjeżdżając do Stelli i jej męża z bliska przyjrzała 

się pożądaniu, doświadczyła go, w rzeczywistości 
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i w wyobraźni. Ale zamiast stać się silniejszą, straciła 
wszystko, także siebie. 
Zanim Blanche zniknie ze sceny - lekarz wyprowa
dzi ją - jakby była ślepa. Poznała Mitcha, ostatni raz 
spróbowała odkryć, to co niosło ze sobą „światło", 
ale okazało się to jej „oślepieniem" i „zaślepieniem". 
Blanche rozgoryczona niepowodzeniami wycofuje 
się do wnętrza. Wszystkie marzenia i nadzieje na 
lepsze życie , na odnalezienie bliskiej osoby, na zro
zumienie najbliższych - zawiodły. Słowa Blanche, 
że „wszyscy jesteśmy ślepi i prowadzą nas ślepcy!" 
brzmią gorzko, nawet jeśli dane są nam chwile 
olśnień, tym większy zapada później mrok i sa
motność. 

Renata Derejczyk 

Jakub Bohosiewicz, Tomasz Kot, Łukasz Nowicki, Przemyslaw Branny 
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S/abe kobiety muszą blyszczeć i wabić, muszą zakla
dać na śYliatlo kolorowe lampiony („.) Nie dość być 
slabq. Trzeba być s/abq i ladną. (Blanche) 

Marta Meszaros w latach 1935 - 1946 mieszkała 
w Związku Radzieckim (Kirigizja), dokąd wyjechał jej 
ojciec - rzeźbiarz Laszlo Meszaros, który padł ofiarą 
stalinowskich czystek. Po ukończeniu w 1956 roku 
moskiewskiego Wszechzwiązkowego Państwowego 
Instytutu Kinematografii (WGIK), zrealizowała oko
ło I OO filmów dokumentalnych. Dla węgierskiej 

wytwórni filmowej pracowała jako reżyser filmów 
krótkometrażowych do roku 1968, po czym za
ję ła się tworzeniem pełnometrażowych filmów 
fabularnych (20). Zrealizowała wiele filmów po
święconych kobietom, ukazując uzależnienie swych 
bohaterek od środowiska. Przeprowadziła wnikli
wą analizę psychologiczną w filmach: Dziewczyna 
( 1968), Swobodny oddech ( 1973), Adopcja ( 1975, 
Grand Prix na MFF w Berlinie) Dziewięć miesięcy 
( 1976, FIPRESI w Cannes), One dwie ( 1977), Jak to 
w domu ( 1978, nagroda na MFF w San Sebastian), 
Anna ( 1981 ), Siódmy pokój ( 1995, oparty na życio
rysie Edyty Stein, Nagroda katolicka MFF w We
necji), Córy szczęścia ( 1999), Ma/a Vilma (2000). 
Stworzyła również tryptyk oparty na własnej bio
grafii, w którym losy bohaterów zdeterminowane 
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Beata Fudalej i Urszula Grabowska 

są tragicznymi zdarzeniami z najnowszej historii 
Węgier: Dziennik dla moich dzieci ( 1982, Grand 
Prix na MFF w Budapeszcie, Nagroda Specjalna 
Jury na MFF w Cannes w 1984), Dziennik dla moich 
ukochanych ( 1987, nominacja do Oscara, Srebrny 
Niedźwiedź na MFF w Berlinie), Dziennik dla moich 
rodziców ( 1990, Grand Prix na MFF w Viaregco). 
Marta Meszaros przygotowała również kilka spekta
kli telewizyjnych, m.in. Ostatni dzień Anny Kareniny 
( 1994), Edit i Marlen (dla 1VR telewizji węgierskiej 
i Teatru Pesti Szinkaz) oraz filmów dokumentalnych 
m.in. Ave Maria (na zlecenie ONZ o obozach dla 
uchodźców), Rzeźbiarz Loszlo Meszóros poświęco
ny ojcu artystki. Jest autorką autobiograficznej książki 
Ja, Marta„. (wydanie polskie 1998). Jest laureatką 
prestiżowej Nagrody Koshuta oraz została uznana 
zasłużoną artystką Węgier. 
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Tennessee Williams 

(A Streetcar Named Desire) 
PRZEŁOŻYŁ Eugeniusz Cękalski 

REŻYSERIA Marta Meszaros 
SCENOGRAFl,11. Joanna Schoen 

MUZYKA Jan Kanty Pawluśkiewicz 

BLANCHE Beata Fudalej (gościnnie) 
STELLA Urszula Grabowska 
STANLEY Łukasz Nowicki (gościnnie) 
MITCH Przemysław Branny 
Pr:LĘGNIARKA Elżbieta Szwec 
DOKTOR Sławomir Sośnierz 

Sif VE Tomasz Kot 
P1BLO Jakub Bohosiewicz 
11\Ji<ASENT Adrian Ochalik 

ASYSTENT REŻYSERA I SCENOGRAFA Sebastian Kudas 
ASYSTENT SCENOGRAFA Urszula Czernicka 

REŻYSERIA śWIATt: t Piotr Wojtowicz 
INSPICJEN1 Teresa Twardziak 

SuFLrn Joanna jaworska 

Premiera 4 października 2002 r. 

SPEKTAKL TRAMWAJ 2'WANY POŻĄDANIEM 

WYSTAWIONO W RAMACH UMOWY Z THE UNIVERSITY OF THE SOUTH SEWANEE. TENNESSEE 
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Joanna Schoen ukończyła Akademię Sztuk Pięk
nych (Wydzial Form Przemysłowych w 1974). 
Początek jej działalności zawodowej związany 

jest z projektowaniem unikatowych ubiorów. Jej 
prace były prezentowane na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w galeriach sztuki 
w Polsce i zagranicą m.in.: w Krakowie, Warszawie, 
Wiedniu, Duseldorfie, Norymberdze i Londynie. 
Wystawa jej prac zainaugurowała działalność 

Galerii Grażyny Hasse w Warszawie. Przez trzy lata 
Joanna Schoen zajmowała się projektowaniem 
butów w Centralnym Laboratorium Przemysłu 

Skórzanego w Krakowie. Od kilku lat zajmuje się 
projektowaniem kostiumów oraz scenografii do 
przedstawień teatralnych. Jest autorką projektów 
scenograficznych i kostiumów w krakowskiej PWST, 
do Ożenka w. reżyserii Linasa Marijusa Zaikauskasa 
- Teatr im. Zeromskiego w Kielcach, Absolwenta 
w reżyserii Piotra Łazarkiewicza, Stosunków na 
szczycie w reżyserii Janusza Szydłowskiego oraz 
projektów kostiumów do Trzech sióstr w reżyserii 
Andrzeja Domalika w Teatrze Bagatela. Joanna 
Schoen jest również współautorką cyklu progra
mów poświęconych modzie, prezentowanych w Te
lewizji Kraków oraz w Radiu Kraków. 
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Jan Kanty Pawluśkiewicz jest jednym z bardziej 
znanych kompozytorów muzyki filmowej, teatralnej 
i rozrywkowej w Polsce. Swoją działalność arty
styczną rozpocząl w latach sześćdziesiątych . Od 
wielu lat jest związany z „Piwnicą pod Baranami". 
Był trzykrotnie nominowany do nagrody Fryderyka 
w kategorii Muzyka Poważna i Kompozytor Roku. 
Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną oraz Wy
dział Architektury Politechniki Krakowskiej. Karierę 

artystyczną rozpoczął w 196 7 roku jako jeden ze 
współzałożycieli kabaretu „Anawa". Piosenki z jego 
muzyką w wykonaniu Marka Grechuty i innych wy
bitnych artystów były wielokrotnie nagradzane. 
Pawluśkiewicz jest kompozytorem muzyki teatral
nej, związanym z wieloma polskimi scenami m.in. 
Starym Teatrem i Teatrem Stu w Krakowie, oraz 
z Teatrem Narodowym i Teatrem Powszechnym 
w Warszawie. Jest współautorem musicalu Szalona 
lokomotywa ( 1977), opery Kur zapiaf ( 1980) i Opery 
żebraczej ( 1991 ). Komponował też muzykę do fil
mów: kilkudziesięciu krótkometrażowych (Nagroda 
na Xll Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Kra
kowie 1975) i wielu fabularnych reżyserowa

nych m.in. przez Feliksa Falka, Janusza Zaorskie
go, Krzysztofa Kieślowskiego i Agnieszkę Holland. 
W 1992 roku powstają Nieszpory LudźmierskJe do 
słów Leszka Aleksandra Moczulskiego (Nagroda na 
I Festiwalu Twórczości Telewizyjnej), I 994 - Harfy 
Papuszy, a 1996 - Nowy Radosny Dzień. W 1999 
odbyła się prapremiera oratorium Droga, Życie, 
Mifość, ostatnio premiera koncertu zatytułowanego 
Ogrody jozaf ata . 



Walt Whitman 

Pogrążeni we śnie 

W wizji mej wędruję przez całą noc, 
Krocząc lekkimi stopami, szybko i bezgłośnie idąc 

i zatrzymując się, 
Pochylając się z rozwartymi oczami nad zamkniętymi 

oczami uśpionych, 
Wędrujący i zagubiony, obcy samemu sobie, 

nieprzystosowany, sprzeczny -
Przystaję nagle, wpatruję się, pochylam, przez chwilę 

trwam bez ruchu. 
/„./ 
Ślepi śpią, głusi i niemi śpią. 
Więzień dobrze śpi w więzieniu, syn marnotrawny śpi, 
Morderca, który nazajutrz ma być powieszony 

- jakże on śpi? 
A ten, który został zamordowany - jakże on śpil 
Śpi kobieta, która kocha bez wzajemności, 
I mężczyzna, który kocha bez wzajemności, śpi, 
Głowa groszoroba, która przez cały dzień trudziła się 

kombinacjami, śpi, 
Także ci, którzy pienili się wściekłością, i ci. co knuli 

zdrady - wszyscy, wszyscy śpią. 
/„./ 
Jestem aktorem, aktorką, głosującym, politykiem, 
Emigrantem i wygnańcem, zbrodniarzem, który siedział 

na ławie oskarżonych, 
Tym, który zdobył sławę, i tym, który będzie sławny 

kiedyś później, 

Jąkałą, człowiekiem doskonale ukształtowanym, 
zmarniałym i słabym człowiekiem. 

Jam jest tą, która ustroiła się, ułożyła włosy, pełna 
oczekiwania, 

Mój spóźniony kochanek wreszcie przybył, a już jest ciemno. 
Podwój się i ogarnij mnie, ciemności, 
Ogarnij mnie i mojego kochanka, on nie pozwoli, abym 

odeszła bez niego. 
/„ ./ 
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Sq takie sprawy między mężczyzną a kobietą - wobec 
których wszystko inne staje się„. nieważne (Stella) 

Ur.;zula Grabowska i Łukasz Nowicki 

Ktoś kto nigdy nie cierpiał, Jest bardzo powierzchowny 
(Blanche) 

Cytaty pochodzą ze sztuki Tennessee Williamsa 
Tramwaj zwany pożądaniem, 

przekład Eugeniusza Cękalskiego, „Dialog" nr 6/1957 

Wier.;z Philipa L.arkina Na panieński album ze zdjęciami 
pochodzi z tomu 44 wier.;ze w tłumaczeniu Stan isława 

Barańczaka, Wydawnictwo ARKA, Kraków 199 I r. 

Fragmenty Pogrążonych we śnie Walta Whitmana 
w przekładzie Zygmunta Kubiaka pochodzą z tomu 

Źdźbfa trawy, PIW. War.;zawa 1966 r. 
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Inspicjenci-Suflerzy 
Olga Borgosz 
Sylwia Domin 

Joanna Jaworska 
Magdalena Lemieszka 

Teresa Twardziak-Bazylczuk 

Pracownia elektroakustyczna 
Włodzimierz Marecki 

Piotr Kubie 
Marek Balda 

Pracownia elektryczna 
Marek Oleniacz 
Wieslaw Falasa 

Krzysztof Grzywacz 

Rekwizytornia 
Beata Kowicka 

Monika Handzlik 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
Janina Wątor 

Krystyna Krupińska 

Garderobiane 
Krystyna lozińska 
Władyslawa Jachym 

Izabela Gala 

Pracownia dekoratorska 
Teresa Pipczyńska 
Urszula Czernicka 

Obsługa sceny 
Mariusz Blaż 
Roman Kaim 

Wojciech Mucha 
Adam Świstak 
Michal Sobucki 

Pracownia tapicerska 
Eugeniusz Wiatr 

Pracownia krawiecka 
Halina Muller 

Lucjan Ochotny 
Adam Adlewski 
Violetta Goldyn 
Monika Gawor 

Otylia Piwowarska 
Andrzej Szcządala 

Anna Urbańska 
Irena Wiosek 

im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego 
ul. Karmelicka 6, 3 1-128 Kraków 
e-mail: info@bagatela.krakow.pl 

www.bagatela.krakow.pl 

Telefony: centrala 422 26 44, 422 66 77 
sekretariat 422 18 15, 422 12 37 

Dział Marketingu 
Kierownik 292 72 20 

Promocja 422 66 77 w. 54 
Reklama 422 25 OO 

Biuro Rezerwacji Biletów 
w dni robocze od 9.00 - 18.00 

292 72 19, 422 66 77 w. I I, tel./fax 422 45 44 

e-mail: bilety@ bagatela.krakow.pl 

Kasa biletowa 
422 66 77 w. 12 w godz. 09.00 - 19.15 
w niedziele 3 godziny przed spektaklem 

w poniedziałki I 0.30 - 17.00 

asystent dyrektora, koordynacja pracy artystycznej 
Renata Derejczyk 

kierownik muzyczny 
Janusz Butrym 

kierownik Działu Marketingu 
Krzysztof Dubiel 

kierownik techniczny 
Robert Łęcki 

redakcja programu Renata Derejczyk 
projekt graficzny Urszula Czernicka 

zdjęcia z prób Piotr Kubie 

Druk Zakład Graficzny COLONEL 
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