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TBORNTON WILDER jest jednym z czołowych pisa
rzy amerykańskich. Urodzony w 1897 r. w Wisconsin, 
spędził lata dziecięce w Chinach, gdzie ojciec jego był 
konsulem generalnym w Szanghaju i Hong-Kongu. 
Wyższe studia odbywał na uniwresytecie w Yale i w 
Amerykańskiej Akademii Archeologicznej w Rzymie. 
Następnie poświęcił się pracy pedagogic:znej wykłada
jąc przez kilka lat w szkole "" Lawrenceville, a po
tem na uniwersytecie w Chicago i w Harvard. 

W 1926 r. \\-ilder publikuje swoją pierwszą ksiąik~ 
pt. The Cabula, za wydany w następnym roku The 
Bridge of Sun Luis Rey (Most San Luis Rey. Czytelnik 
1957} otrzymuje nagrodę Pulitzera; w roku 1928 ogła
sza The Womun of Andros, \\' r. 1935 - Heaven's my 
Destination, wre'izcie w 1948 r. - The ldes of March 
(Idy marcowe). 

Wilder uprawia również twórczość dramatyczną. 
Dwie jego sztuki Dur Town (Nasze miasto, 1938) i 
The Skin of our Teeth (Niewiele brakowalo, 1942), 
wystawione na polskiej scenie, cieszyły się duU\ po
pularnościa . 

Znany krytyk amerykański, Malcolm Cowley, inte
resujący sie specjalnie twórczością Wildera, pisze: 
„Wilder napisał kilka książek, z któryc..~ każda różni 
się zdecydowanie od pozostałych miejscem, w którym 
toczy się akcja, epoką, środowiskiem społecznym, a 
nawet techniką pisarską . Ale "vsz.yslkie wyrażają 
przeświadczenie autora o wspólnocie ludzkich do
świadczeń i o wiecznej ich powtarzalności. Wszystko, 
co się już raz zdarzyło, mogło zdarzyć się wszędzie 
i jeszcze się zdarzy. 

Zasada ta wvja'n!a, dlaczego Wildf.'r w każdej 
swojej książce ogląda świat z innej perspektywy, jak 
gdyby patrzył raz z jednej strony lornetki. a raz z 
drugiej. 



HOMER 

„ODYSEJA" 

Ofiara dla umarłych 

Tak mówiła, a moje myśli walczyły z pragnieniem, 
by uścisnąć duszę mojej mat.ki nieboszczki. Trzykroć 
biegłem do niej, gnany popędem serca, trzykroć umy
kało mi z rąk coś, co było podobne do cienia lub snu. 
Coraz ostrzej ból narastał w piersi, odezwałem się 
wreszcie mówiąc słowa skrzydlate: 

- Matko moja, czemu nie stoisz w miejscu, gdy 
cię pragnę objąć? Nawet tu w Hadesie moglibyśmy, 
wziąwszy się w ramiona, znaleźć pociechę w drżeniu 
i płaczu. Czyż tylko widmo zesłała mi wzniosła Fer
sefona, by powiększyć mój ból i żal? 
Rzekłem, a matka czcigodna odparła: 
- Niestety, moje dziecko, najnieszczęśliwszy ty z 

ludzi! To nie Persefona, córka Dzeusa, chce cię oszu
kać, ale taki jest los śmiertelnych, kiedy który z nich 
umrze. Ciało nie trzyma się już ścięgien ani kości, bo 
wszystko strawiła nieprzeparta moc ognia o ciemnym 
blasku. A gdy tchnienie życia porzuci białe kości, du
sza odlatuje, by odtąd bujać jak sen. 

Z „Pieśni jedenastęj" 
Przekład Jan Parandowski 

EDGAR LEE MASTERS 

„UMARLI ZE SPOON RIVER" 

Miejscowy ateista 

Hej wy, młodzi dyskutanci dogmatu 
O nieśmiertelności duszy. 
Tu leżę ja, miasteczkowy ateista. 
Gaduła i kłótnik wprawny w szermowaniu 
Argumentami niewierzących. 
Ale w czasie przewlekłej choroby, 
Zanim zadławił mnie kaszel 
Przeczytałem Upaniszady i poezje Jezusa. 
To one wznieciły płomyk nadziei i przeczucie, 
I pożądanie, którego nie zgasił Cień 
Prowadzący mnie pospiesznie kawernami ciemności. 
Słuchajcie więc;, wy, 
Żyjący zmysłami 
I świat oglądający poprzez zmysły tylko 
Nieśmiertelność nie jest darem. 
Nieśmiertelność się zdobywa. 
I tylko ci, którzy usilnie walczą o nią, 
Wejdą w jej posiadanie. 

Przekład: Marek Skwarnicki 



TBORNTO• WILDER 

NASZE MIASTO 
(Our Twn) 

Przekład: JULIA RYLSKA 

Reżyser . Henryk Bista Szymon Stimson Andrzej Szalawski 
Dr Gibbs . Ryszard Ronczewski Rowie N ewsome . Andrzej Szaciłło 
Julia Gibbs . . Irena Maślińska I Joe Crowell . Jerzy Nowacki 
George Gibbs . . Krzysztof Gordon 
Rebka Gibbs Anna Koławska I 

Luella Soames . . Izabella Wilczyńska . . 
Redaktor Webb . Zenon Burzyński Policjant Warren . Leon Załuga 

Myrtle Webb . . Halina Słojewska Morgan I Józef Niewęgłowski 
Emilka Webb . . Teresa Kaczyńska l Wacław Welski 
Wally Webb . Leszek Kowalski Joe Stoddard . Ryszard J aśniewicz 
Profesor Willard . . Leszek Ostrowski Sam Craig . . Tadeusz Rosiński 

oraz Kira Pepłowska, Waldemar Gajewski, Kazimierz Iwor, Wojciech Kaczanowski,Ryszard Moskaluk 

Reżyseria - LECH HELLWIG-GORZYŃSKI Opracowanie muzyczne - Jerzy Michalak 

Scenografia - ALI BUNSCH Asystenci- Włodzimierz Wieczorkiewicz 
. reżysera Waldemar Gajewski 

Pantonima - LEON GORECKI 
Inspicjent - .Barbara Dąbrowska 

Sufler - Nina Górna 

aktualna obsada na tablicy w hallu 



SAMUEL GARDNER 

Ja, który prowadziłem cieplarnię, 
miłośnik drzew i kwiatów, 
często spoglądałem na ten cienisty wiąz 
mierząc okiem jego rozłożyste gałęzie 
i przysłuchując się listkom 
miłośnie uderzającym o siebie 
w słodkich eolskich szeptaniach. 
Cóż, mogły tulić się i szeptać, 
gdyż korzenie rozrosły się szeroko 
i gleba nie zdołała wzbronić 
nic ze swych soków wzbogaconych deszczami 
i ogrzanych słońcem, 
oddając wszystko sp ragnionym korzeniom 
które ciągnęły z niej siłę 
i przekazywały gałęziom, 
te zaś listkom. 
Teraz, mieszkaniec podziemi, wiem, 
że gałęzie drzewa 
nie sięgają szerzej niż korzenie. 
Jakże by więc dusza człowieka 
mogła być większa niż życie, które przeżył? 

Przekład: Jan Prokop 

CASSIUS HUEFFER 

Kazali wyryć na moim kamieniu: 
„Życie miał spokojne, żywioły w nim taką tworzyły 

.harmonię. 
Że natura mogla powstać i obwieścić światu: 
Oto człowiek". 
Ci, co mnie znali, śmieją się 
Z tej pustej retoryki. 

Moje epitafium powinno brzmieć: 
„Życie skąpiło mu spokoju, 
A żywioły tak w nim wrzały, 
że bój toczył z życiem 
I zginął w tych zmaganiach." 

Żywy - nie mogłem zwalczyć oszczerczych języków, 
Teraz, już martwy, muszę poddać się epitafium, 
Które wyrył głupiec! 

Przekład: Micha! Sprusiński 



ZILUHA MARSH 

Późnym popołudniem w październiku 
Siedziałam w pustej szkole wiejskiej, 
Z dala od drogi, wśród pobitych deszczem pól, 
A podmuch wiatru ciskał liśćmi w okno 
I zawodził w kominie, 

przez otwarte drzwiczki pieca mieszając cienie 
widmowym żarem gasnącego płomienia. 
Z pustą głową siedziałam przy wirującym stoliku -
nagle ramię moje straciło swą wolę 
i dłoń poruszyła się gwałtownie, 
aż coś wystukało imię „Charles Guiteau" 
i groziło ukazaniem się zjawy. 
Zerwałam się w popłochu, biegnąc 
w ciemność wieczoru, przerażona darem objawionym 

Później zaroiło się od duchów -
Chaucer, Cezar, Poe i Marlow, 
Kleopatra i pani Surrat -

we mnie. 

Gdzie kolwiek mówiłam o tym - smiano sie. 
To babska gadanina. orzekło Spoon River. 
Opowiada się brednie dzieciom, nieprawdaż? 
A może widziałam to, co nie widziane 
I nie słyszane, i na co nie ma slów. 
Co wam opowiem mądrego, gdy pytacie, 
czym jest to, co widzę 

Przekład: Jan Prokop 

CONRAD SIEVER 

Nie w tamtym jałowym ogrodzie, 
Gdzie ciała w trawę. się zmieniają -
Której nie tknie żadne stado -
W wieczną zieloność bez owoców. 
Nie tam, gdzie na cienistych ścieżkach 
Płonne słychać westchnienia, 
Gdzie śnią się płonne sny 
O bliskiej więzi ze zmarłymi -
Lecz tutaj, pod jabłonią, 
którą kochałem, strzegłem, przycinałem 
Żylastymi rękami 
Przez długie, dlugie lata; 

Tutaj pod korzeniami tej północnej czaty 
Wejść w chemiczną przemianę, w krąg życia. 
Stać się glebą, drzewa ciałem, 
Stać się żywymi epitafiami 
Coraz czerwieńszych jabłek! 

Przekład: Michał Sprusiń.ski 

SARAH BROWN 

Maurycy, nie płacz, mnie pod tą sosną nie ma. 
Pachnący wiosną wiatr szepce wśród słodkich traw, 
Gwiazdy migocą i lelek się odzywa. 
A gdy ból dookoła, mój duch spoczywa w zachwycie 
W błogosławionej nirwanie wiecznego światła . 
Idż lepiej do męża - to serce, - nie człowiek. 
Po dziś dzień dręczy go wspomnienie mej grzesznej 

z tobą miłości 
Powiedz mu, że miłość do ciebie, tak samo jak do 

niego, 
Wyznaczyły mój los. Dzięki ciału odkryłam duszę, 
A dzięki duszy pokój. 
W niebie małżeństwa są nieważne, 
Jedynie miłość. 

Przeklad: Marek Skwarnicki 
Ze zbioru wyd. w PIW-ielf68 
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THORNTON WILDER 

MOST SAN LUIS REY 

Rychło pomrzemy i wtedy cała nasza pamięć o tam
tych pięciorgu opuści ziemię i nas także będą wspo
minać 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 nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko 
ona ma znaczenie. 

Ostatnie zdania książki 
Przekład Adam Kaska 

Czytelnik, 1957 r. 


