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Na11ze miMto" jest ... traktatem zadumy tiad 
nikłością, ale zarazem pięknością istnienia, 

nad miłością i wielkością świata i życia. Po
dziwiać należy Wildera za jego prostotę i artyzm. 
W trzech odsłonach: „Zycie codzienne", „Miłość 
i małże11stwo'', „śmierć·' przesuwa przed nami 
zasadnicze przełomy i punkty zwrotne w życiu 

człowieka, powtarza swego rodzaju moralitet 

ue1n11:ltowieczny o Everymianie czyli Karidym, 
lecz wypełnia go nowoczesną treścią, gdzie nie 
sięgając do wykładni pozaziemskiej, umie wzru
szyć widzów historią dwojga młodych, George'a 
Gibbs i Emilki Webb. Dokoła nich żyją, myślą, 
czują i działają ich rodzice i sąsiedzi, a każdy 
z nich ma swe radości i troski, zalety i wady, zu
pełnie jak w milionach osad na całej kuli ziem-

!!klej. Mlecearz, ror.nosieiel fa.zet, orsanińa, 

egzystencje wydarzone i egzystencje złamane, 

zaprzątnięte chwilą teraźniejszą, postacie po
chłonięte swoimi zadaniami, urastają do symboli 
postaci typologicznych, bo są cząsteczką procesu 
przemijania bez początku i końca. 

STANISLAW HELSZTYNSKI 

Foto: Jan Kiepuszewski 



Autor Nasze o-o m1' asta" 
" b ,. 

rrhornton Niven W ldL'r (ur. 17. 4. 1R97l 
już pierwszymi swymi dziełami wydanymi 

w latach dwudziestych olśnił amerykański świat 

czytelniczy oraz zyskał sobie uznanie krytyki 
swym eksperymentatorstwem formalnym i no
wością w sposobie uj ęciB t ematu czy fabuły po
wieści.owej Zwrócił 11 a sie ie uwagę swą pierw
szą powieścią pt. .,Cabała„. która ukazała się 

w 1926 r. a już w nc. :it cpny m roku nowy je,go 
utwór proza icznv: „Most St.n Luis Rey·· - przy
nió ł mu na.i\ yższe odznaczenie literackie Sta
nów Zjednoczonych A. P. - na >rodę Pulitzera 
przyznav: o.nq od ·czter zie~tu przeszło lat prz ·•z 
komisje; oradcza p rzv Uni wcr · tecie Columbi ;1 
za na .i \' bitniejsze os iągn iec1a ' dz iedzinie pub
li c~· st v ki. literat 1ry l mm„vk1. 

Później Wilder jcszLze ( wa razy HZ) ;,,ka l 

ow, nagrodę um acn ia jqc już przed osta tni q 
wojn ;1 . W! poz~cJ ę w hteratuiie amc rvkai'1sk iej 
µof.r od pleic dy p isa ' .t:. • t .i mi· t .\'. eo Teodo1· 
DrE: iscl' , Sinclair Le\' •is, S her wood Ander;.on. 
Ernest Hemingway, FI uerigo Dos Passos, Tho
m· 1•, S. Elio . fa1 r cne O'Neill, William Faulkner . 
.T hn ,' teinbeck c .i. ' Ersk me Caldwell. Twórczo~<' 
Wil era jest bJg11 t. r (,"'1 ·i·od na. Pn)ez wspom
nia ny1·h j uż dz ieł trzr> bn b„ wy mien ie powi'eści: 

.,Kubid a z Andros" (1 928) or:iz .,Idy marcowe„ 
(1948), sztuki: „Nasze m iasto„, „Niewiele bra
kiw lo" (1942), „Zycie w . łońcu" (1 954) i ko
medi ,.S\ ·utka" (1055). P onad to Wilder wykłada 
w Chicago na u ni\\ersyt cie li ter tur~. kompo
nnje libretta i mu zvk ~· jest dobrnn pi,mistq 
i n; w t ri ktc,rcm. 

rr hornton Wilder p c:hocizi z l\ladison w stanic 
\\ iscomin, gdzie ojciec jego był redaktorem. 

Pr 1.yszł ,v pisarz poznał wczesnie świ: t, począt
kowo b o,vit:. m ksztakil się w Sza ghaju, gd_v 
redaktor Amos Wildt!r został tam amerykanskim 
konsulem. Szl ołę śr dnią ukończył w Berkeley 
w 1-. 1915. studia 0d~1ył na uniwersytecie Yale 
w New Haven i w nzJ mic, gdzie zajmował się 

::ircheulo ~i'.i klao.ye . ~ną . 

J uż we wez ·:s j młodości pisa ł sztuki. w k tó
rych występowali jego rówieśnicy. Również na 

uni wersytecie nic zamcdbvwał :-m ego talen1 u 
pisarskiego i wiele jego jednoak tó\vek w ysta
wianych w teat ZC' :'tUdL'n ck im uka zało sit? 
później drukiem. 

Wykształcenie z zakresu historii i r chcolo gi i 
sklania go najczęściej clo podejmov.rania tem~1 -

tyki historycznej, lecz jako bystry obserw '1 tor 
wspókzesnego życia najczęściej snuje ·. " \'ych 
dziełach szerokie analogie m· ę zy dawn) m i 

dzisiejszymi dziejami świr.ta i ludzkości. 

W utworze „:Most Si n Luis Rey„ kon trul,cj< 
powieściowa wykazuje wyraźn ie kilka p lan(l\\ 
w ujęciu akc.ii. Na powiązane z soba k unsztow
nie losy kilku osób. które .i. g · nęły w ka tas1i o f ie 
most u pod Lim·.. stolic<! Pl ru, I atrz.rm. po 
części oczyma 18-wiecznego za kom ika. b,1de1.i<1 -
cegu tajnik i ż~· cia i śmicrl'i o fi t, r w _v p.1dku. po
nadto jednak autor od:,łania p ·zcd nam i 1rnwc 
t" kty ułatwi u,k ce nam poznanie b u 'i tLl' .>\\ po
\Vieści. 

.Jeszcze wyraźniej za .nacza si ę O\\ a d,. "„ J ,: 

autora do )Oszukiwan i<t j ak ie.is wspo hw .1 dl •• 
różnych epok my~li i ,;;oncepc ji lo~ u ludzk iP:,u 
,,. znakomitej powieści apokry iczne j pt . . .I -,. 
marcowe„ - podobnie j ak „!Vlo:;t San Lu i.· ne,.„ 
niedawno przełożonei n l .i •;zvk polski. W u two
rze tym, stanowiącym zbiór rLel·omych lbtuw 
i za pisków Juliusza CeZHra, n im o po1:orne.i w iLl'
ności historycznej w op ·..:ie obyczaj · w i Ó\•Tze~ 

nych taktów, umyslowośc Cezara rysuje si ę num 
nader współcześnie, a Rzym sprzed dwóch tv
siącleci nabiera znacznego podobi 'ń '>twa do 
wielu dzisiejszych miast stołecznych. Natomia'it 
w znanym dramacie pt. „Niewiele brakow. ło". 
obrazującym walkę człowieka o byt od l'Zdsow 
prehistorycznych aż po dzień dzisiejszy. zm ie
nia sic: co prawda w błyskawicznym po prostu 
tempie obraz świata ludzkich obycza ju v. 
główne postacie sztuki pozostają jednak cicigle 
te same i nawet siE; nie st nrze.i :1 

Ch~rakter~styczną dla tli metody pisarskie.i 
Jest takze sztuka „Nasze miasto", która od 

r. 1938 stale powraca na sceny amerykańskie 
zawodowe i amatorskie i rownież w Europie 
zyskała sobie szeroki rozgłos. U nas wystawił 
ją Schiller w 1939 r. z Zelwerowiczem w jednej 



z gło\\' nych ról, obecmC' z· s mstała ona w~no

wiona już w kilku miastach polskich. 
I tu ta.i autor patrzy na życie typowego mia

steczka prowincjon::.lneoo z różn:vch per~pek 

l yw. swobod nie poz\'. ['l !a j ·1r si.vbciej lub wolnie i 

pr.i:ern ij nl: u a . owi. wy biePa jac n ieltiedy m.vśh1 

w prz) "'l.fuś(-, cza,;ami z;JŚ „µogl<idając wstec1. Ba 
mrn iony już okre< żyeh z:. biegi te s:i n ożliwe 
dzil;k i wprnwadzen iu postne: rc~yscra. ldóry ko
mentuje z dzisiej szi:~o punktu w idzen ia po:;zczc
golne sceny, przer vwa ~' kej~. przyspil!sza .i<l lub 
opóźnia, dopowiada prz. szle l os~ bohaterów lub 
nagle po\\ raca do m omentów, które norm alnie 
stanowiłyby ekspozycję sztuki. Przy tym wszy-

stkim autor· Zlh lazł j eo;z 'Z' in ~ sp1'·"1h V\'0] · 0 -

w ania plles? ośC'i: w pn' · 1.a n 'i(;C!l :.marł ·rh 
1 poz\ , la im ceri1 , l ' we żvcw . ;i n a\\'Ll prze
żvwac IlLl nowo dmnw . \\ ., dzieje . 

W:;·, vs1trn 1o n;L lf' ·1 tylko cz<'zy m lin\ ytem tor 
malnym. ma.iqcvm mi celu udzi\~ nicnie sZLuk i. 
ale ukaz11je n ici hc~„icc gen2t :vcznic prob lema
tykq życia ludL.k ie,(o sprzed lat z zag< dniPni;, r.1i 
współczesnymi. Pisarz prag11 ie n am ukazać sen:; 

i prawidłowość naszych losów, tak często obja
wiających się nam w postaci przypadkowości, 
w której istotę głębiej nie wnikamy. 

W ilder nie jest pisarzem, któryby chciał i mógł 
nakreślić jedyny, najlep~zy model losu 

Judzkiego. W jego twórczości odzwierciedla się 

zaduma nad załamaniami w życiu człowieka, 

dyskretnie ironiczny stosunek do naszych wad 
i słabości lub do małości naszych poczynaó, 
aprobata miłości i piękna a przede wszy
stkim ludzka dążność do wiecznego wpatrywania 
się w przyszłość. Myśl o tym, że przeszłość, do 
której nie można już powrócić, ani której nie 
można naprawić, powinna być dla nas ciągłym 
żródłem życiowej wiedzy i nauki - to wska
zówka, że postęp jest najistotniejszą wartością 

w naturze i w życiu człowieka. 

Warto tu również zwrócić uwagę na oryginal
ność:, a przy tym celowość formy artystyczne.i 
w dziełach Wildera. I tak nasze miasto to nie 
tylko przeciętna i typowa r.1iejscowość amery
kaóska. Zgrubsza rzecz biorąc - jeśli pomi
niemy delikatnie zaznaczony koloryt lokalny 
i epokę, w której rozgrywają się ukazane na 
scenie zdarzenia - wszystko to, co dzieje się 

w „Naszym mieście" mogłoby wydarzyć się za
wsze i wszędzie, bo wszędzie i zawsze ludzie 
przeżywają radości i troski, mają większe lub 
mniejsze zalety lub wady, uczą się i pracują, 

dorastają, zawierają małżeństwa i umierają. 

I dlatego zaledwie zaznaczona sceneria, a więc 

to, co stanowi inność tej sztuki, pozwala się 

nam tym łatwiej domyśleć, że owe zdarzenia 
mogłyby mieć miejsce gdziekolwiek na świecie. 
W sztuce tej aktorzy nie posługują się też re
kwizytami. Dzięki temu każda ludzka czynnoś.': 

- nasze wieczne krzątanie się - rzuca się bar
dziej w oczy, gdy widzimy, że ręce ludzkie, 
ciągle znajdujące się w ruchu, pozostają puste. 

Zwyczajne sprawy ludzkie, które się nam już 
opatrzyły, na które nieraz staliśmy się obojętni, 
uzyskują wskutek tego znaczenie, nabierają 

większej wagi lub stają się śmieszniejsze. W ten 
sposób „Nasze miasto" łączy w sobie realizm 
z fantazją, a humor z chwytającym za serce 
wzruszeniem. 

Alfred Kowalkowski 



tn7J ychlo pomrzemy i wtedy ... nas także będą 
._:::7Z: wspominać przez chwilę i zapomną. Ale 
miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca 
się do miłości. która ją zrodziła . Nawet pamięć 
nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych 
i kraj zmarłych, a mostem między nim: jest mi
łość. I tylko ona p1·zetrwa, tylko ona ma znacze-
nie. 
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