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S wiatowa prapremiera „Naszego miasra" miała 
miejsce w Nomgm Jorku 4 li 1938 roku. Thorn

ton Wilder brał udział w tym przedstawieniu gra
jąc rolę Reiysera, 
Prapremiera polska odbyła się 24 U 193~ roku 
w Teatrze Narodowym w Warszawie. 
Retyserował Leon a ei» ra grał Aleksan-
der Zebuerowica. 
W tn.dgcjt I letMllCS:le 
stawienie nulna 
CZ Dl W H8 

ussem Ło 

G dztei jest Elmer o słabej . woli, Herman o że-
laznych plęJclach, : 

Błazen Bert, Tom pijanica. a an rnik Charley? 
Wszyscy, wszyscy śpią tu na wzgórzu. 
Tego zabrała choroba, 
Ten żywcem spłonął w kopalni, 
Ten w bójce zabitg, 
Ten umarł w · więzieniu, 
Ten z mostu spadł przy harówce na chleb dla żony 
i dzieci -
Wszyscy, wszyscy śpią tu na wzgórzu. 
Gdzie jest Ella o czułym sercu, pros toduszna Kate, 
krzykliwa Mag, 
Lizzie dumna i szczęśliwa Edith? 
Wszystkie, wszystkie śpią tu na wzgórzu. 
Ta skonała w haniebnym połogu, 
Ta z nieszczęsnej miłości, 
Ta z rąk brutala zginęła w burdelu, 
Ta z dumy złamanej, wśród pragnień serca darem
ngch, 
Ta lata przeżyła w odległgm Londynie, Pargżu, 
Potem ją Ella, Kate i Mag przywiozły na ten skra
wek ziemi -
Wszystkie, wszystkie śpią tu na wzgórzu. 

Wilder Thomton Niven (1897-1 975) 
amerykaó.ski powieściopisarz i dramaturg. W swoich 
urworach, zarówno historycznych jak i współczes
nych, traktuje temat jako pretekst do szerokich syn
tez moralnych. metafi zycznych i historiozoficznych. 
Jego powieści cechuje celna ironia, precyzyjny 
styl i nienaganna kompozycja. W sztukach teatral
nych łączy elementy epickie z dramatycznymi, prze
prowadza nowatorskie eksperymenty z przestrzenią 
i czasem scenicznym .. Do najwybitniejszych utwo
rów Wildera należą powieści: „Most San Luis Rey" 
oraz „Idy marcowe". Najbardziej znane dramaty to 

Nasze miasto" (1938) - obraz życia typowego mias
;~czka amerykańskiego rozwinięty w parabolę o lo
sie człowieczym i „Niewiele brakowało" (1942) -
- historiozoficzna fantazja o sile żgwotnej rodzaju 
ludzkiego. 

Gdzie jest Wuj Izaak, Ciotka Emil11 
Gdzie stary Kincaid - Mieszczuch i Sevigne Hou
ghton, 
I Major Walker, z którym rozmawiali 
Wielcy mężowie rewolucji? 
'N szyscy, wszyscy śpią tu na wzgórzu. 

Przywietli im z wojny nieżywych synów , 
Córki wróciły rozbite przez życie, 
I płaczące ich dzieci, które ojców nie mają -
Wszyscy, wszyscy śpią tu na wzgórzu. 

Gdzie jest Starg Jones - Rzępoła, 
Co igrał z życiem lat dziewięćdziesiąt, 
Gdy z piersią odkrytą szedł przeciw śniegom, 
Gdy pił, burdy urządzał karczemne, 
Nie myśląc o żonie, o dzieciach, 
O złocie, miłości, czy niebie? 
Oto wciąż szepce o tych dawnych latach, 
Kiedy narybku pełne byłg wody, 
O wyścigach konnych niedaleko lasku, 
O tym, co Abe Lincoln rzekł 
Razu pewnego pod Springfield. 

Edgar Lee Masters 
ze zbioru „Aniologla Spoon River" 

przekład: Leszek Elektorowlcz 



O d dawna stało sie dla mnie jasne, że nie mia
łoby sensu, że nie można byłoby żyć, gdyby 

życie było takle, jakie często sie wydaje, gdyly 
wszystkie rzeczy w żgciu bułu tym tylko, co ich 
nazwa komunikuje, i niczym ponadto. Tymczasem 
wiem, że obszaru życia tyle samo co z wierzchu 
i wszerz jest pod ipodem i w gb1b, tak że niewi· 
dzialne i ukryte możliwości życia Sił wiele milio
nów razy większe od tych, które widzimy na po
wierzchni. 

p ozwólcie, na chwilę, dwie, żebpm był tylko i wy
łącznie poetą przemijania, żebym był głosicielem 

przemijania, tym, który towarzyszy mu i który )e 
odprowadza. 

tt !)o ~ 

M łodość zawsze była opisywana, i tylko tak mo-
gła być opisana, w sposób pośredni, to znaczy 

na podstawie jej manifestacji I oddziaływania na 
otoczenie. Bo młodzi ludzie z reguły nie są skłon
ni do samoobserwacji, a nawet gdy im się to zda
rza, niezdolni są widzieć siebie w sposób całoś
ciowy i na trwałe wgłębić ale w to, co widzą. Pro
wadzą ich Instynkty, oślepła otaczajłłCY świat i zwo
dzi to, co ich czeka - co sądzą, że ich czeka. A jeśli 
starsi na podstawie swoich wspomnień i obser
wacji opisywali młodość, to nie jest to to samo, nie 
jest to właściwy wizerunek młodości. 
Starość, to znaczu czas upadku sił lub zgrzybiałości, 
była obserwowana I opisywana we wszystkich swo
ich fazach i przejawach, gdyż ludzie dojrzali są 
w stanie to uczynić i czynią z zadowoleniem W ich 
potrzebie opowiadania o starzeniu się i starości 
kryje się jednocześnie żal za straconymi siłami 
i minioną młodością, co do której zawsze sądzą, 
że była krótka i że została nierozumnie wykorzys
tana, jak i strach przed całkowitym zniedołężnie
niem i pustką, jaką otwiera w nich myśl o nieuni
knionej i bliskiej śmierci. Można więc powiedzieć, 
że młodość nie została nigdy właściwie ani w peł
ni opisana, choć w rzeczy samej tylko młodość 
istnieje, oraz że starość to nic innego, jak mło
dość, która przeminęła. 

---



(„Oar Town") 

Dz.leje •lt w Grover'• Cornera miedzy 1901 a 1913 rokiem. 
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D oprawdg dobrze bgłoby. gdgbg życie i świad - · 
mość istniały i po naszej fizycznej śmierci. Q 

rze bgłoby chociatbg z tego względu, że mogl 
mg od czasu do czasu rozkosznie się pośmi &e 

wszystkich rozterek, trosk i obaw, i z tego wszyst
kiego, co teraz nas niepoko 
A ponieważ, sądząc z tego, 
takie żgcie nie istnieje i ist~c:C~lł 
mg się teraz. Natychmiast! 

M ilość niesie ze sobą wiele bólu, nieporządku 
i niesprawiedliwości. Lecz miłość jest rzeczą 

tak tajemniczą, że może to również tglko tak się 
wydaje naszym powierzchownym i nieddskonałym 
władzom sądzenia. Pott;ga i wielkośt młłoicJ, któ
rej nigdy nie poznajemy w dostatecznej mierze, 
jest, byt może, tak ogromna, że nawet 10, co wg· 
daje nam ale bólem, bezładem i nleaprawtedliwoś· 
c1', gdzieś lam prostuje •ie I w9r6wuuje, na ja· 
kimś wutszgm planie, luórego nie włdzim1. 

W rozmyślaniach o ludziach, o tych, którzy po· 
ru•za1' się wokół na1, jak I o 1vcb, kldl'JICh 

wśród nas już nie ma. my iyj,cy zawsze jakoś znaj· 
dujemy •ie pned ntetgj,cgmJ. Nieboszczvcg, nawet 
owi najwieksi i najbardziej zalłuieni, czy też nam 
osobiście najbliżai, najdrotsł, zdaj4 sie po trosze 
ludtmt, którzy popelntli jakiś bł,d, pomulill się 
w czymś, chybtli czy nawet zawinili, a co najmniej 
nie mieli szczęścia i wobec tego godni są naszego 
współczucia. 

p rzemijanie to jedyna dostępna nam postać trwa
nia, bo co nie przemija, jest jakby martwe lub 

nie urodzone. Przemijanie stanowi samo żgcie. naj· 

silniejsze i wielkie nasze odczucie tego życia. Jest 
tgm, czgm w istocie my jesteśmy. 

lvo Andrić 
z tomu „Przydrożne znaki" 
przekład: Alija Dukanovlć 



B ylJ, 8łl I bechl we mnie zawsze pewne dzielni-
ce, pewne uliczki, pod nimi piwnice, korytarze, 

kanały (a może to jest to - moja stolica świata?), 
które nigdy w to nie uwierzą, że ja cały mieszczę 
się w tym ledwie słyszalnym, kruchym pogłosie 
serca. Nigdy nie uwierzę w to, że kiedy przestanie 
te1epać mi tamto, gdzie reke teraz trzymam po le
wej stronie piersi, kiedy przestanie bić mi serce, 
kiedy ono przestanie być, Ja wtedy też przestanę 
buć i wszystko się kod.czy. I tu jest to, co zawsze 
miałem, to znaczy, że nawet wiedząc, że umrę, i wi
dząc pogrzeby co dzień, w dni pochmurne i słotne, 
w dni słoneczne, Jednak nigdy nie wierzyłem w swo
ją śmierć i myślę, że chyba tak naprawdę i absolut
nie to nikt nie wierzy w swoją, a ci którzy twier
dzą, że wierzą, nie wiedzą po prostu co mówią, 
nie, że kłamią, tylko nie zdaj1t sobie sprawy z te
go, co mówią, nie obudzili w sobie śpiącego tam, 
w najgłębszej tajnej norze, zapomnianego genial
nego dziecięcia, ale ono nawet śpiąc nie wierzy 
w zagładę. 

Bo jak mogę przestać być, jeśli jestem. Jeśli 
był na przykład Józef Zelent - elektryk „wyrwany 
z gniazda jako orle przez pr-ad" jak głosi jego cmen
tarny nagrobek, jeśli on był, to czy to znaczg, że 
go nie ma? Oo jest. Bgl, jeat I będzie. Albo jeśli 
bgł Izydor Ducasse, ten Nm, który już w pierw
szej swojej pieśni Maldorora wyznał: ,,Ni mnie, ni 
czterem łapo-płetwom foki, mieszkanki oceanu 
lodowatego, nie udało się rozwikłać zagadki życia", 
więc, jeśli on był, to czy to snaczy, że go już nie 
ma? On był, jest i będzie. Albo nieznany żołnierz. 
Albo inni bez rodzinnych marmurowych grobow
ców, bez krzyża proslego, bez pomników, sarkofa
fagów, piramid, mauzoleów, wszyscy, wszyscy, któ
rzg byli. Przestało bić Im serce, ale oni s-a. Bo by
li. Być do nich się stosuje. Zapomniał ten albo ci, 
którzy wymyślili czasy proste I czasy złożone: pra· 
esens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, 
futurum I, futurum II i inne czasy złożone, zapom
nieli oni, którzy byli, więc są i będą, zapomnieli 
o jednym czasie wieczystym, infinitus. Który od
mienia sią tak: Ja być, ty być, on być, my być, wy 
być, oni bgć. Ciepłe nasze oddechy, którzy jeszcze 
żyjemy, i zimne teraz oddechy wszystkich, którzy 

żyli, miesza~ się ze sob-a, całuj' I płyną razem po 
utartych szlakach i magistralach, i uiszystkich dzi
kich rubieżach czasu i przestrzeni. To jest wiatr, 
nurt żywota, Lili Pons. 

EDW ARO STACHURA 
fragment powieści „Cała jaskrawość" 
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adaptacja: Witold Zatorski 
reżyseria: Zbigniew Zapasiewicz 

Frank Dunai - „Parasolka" 
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opracowanie plastyczne: Jacek Zembrzuski 
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scenariusz i reżyseria: Andrzej Blumenfeld 

Andrzej Ferenc 
scenografia: Paweł Pośredrnk 

Maksym Gorki - ,,Na dnie" 
realizacja: Maciej Prus 
muzyka: Marcin Blażeu:icz 
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