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CENA 170 ZL 

O Wilderze i jego sztuce 

Uwagi amerykańskiego wydawcy 

Thornton Niven Wilder, powieściopisarz, dramaturg !i dżen
tel·nen - wszystko w skali światowej - jest czołowym 

przedstawicielem Ameryki w dziedzinie teatru poetyckiego. 
Jest nim zarówno w swych sztukach poważnych, jak Nie
wiele brakowalo jak i we frywolnej Pośredniczce matrymo
nialnej. Więcej: często powaga i frywolność występują ra
zem, trudno je oddzielić od siebie. Wilder jest równocześnie 
dostojny i żywy, jest neoklasykiem i romantytkiem, poetą 

i Tealistą. Jego twórczość wymyka się definicji; krytyk, tktó
cy chcialby dotrzymać 'kroku jego pełnemu cudów pisar
stwu, musialby posiadać siedmio'Tiilowe buty. 

Urodzony w Visconsin w 1897 roku Thornton WildeT 
wcześnie Toz,począl swoją bogatą karierę. Dzieciństwo spędził 

w Chinach, ~kąd powrócit do USA celem uzupelnienia swych 
wyższych studiów. Stopnie naukowe otrzyma!, już ipo odby
ciu służby wojskowej w czasie pierwszej 1wojny światowej, 
na uniwersytetach w PT'incetown i Yale. Następnie spędził 
rok w ameryikai'1skiej akademii w Rzymie, na studiach ar-

cheologicznych, lk.Lóre - być mO'Że - [przyczynily się ipówiej 
do powstania najlepszego jego dzieła Idy marcowe, powieści 
o Ju.Jluszu Cezarze, qpublikowanej w 1943 ~oku. W latach 
1930-36 wykładał n;i uniwersyt~cic w Chicago. 
Zyskał rozgłos dzięki powieści Kabala (1925) a w dwa lata 

pó~niej słaiWt; i nagrodę Politzera za powieść Most w Saint 
Louis Rey. 

W latach trzydziestych, obok następnych ';')OWie"ci Wild.er 
opublikował pierwsze swoje utwory dramatycZine (iedno
aktó~ki Aniol zstąpil do sadzawki i Dlugi świąteczny obiad). 
Adaptował ,również Lukrecję Obey'a i Norę Ibsena. W roku 
1938 pisze swoje ai·cydzieło Nasze miasto, a w rdku 1942 
głośną sz.tukę Niewiele brakowalo. 

W Jatach II wojny światowej Wilder slużyl w randze puł
kownika w wywiadzie Korpusu Lotniczego. Po wojnie wy
szły jego Idy marcowe, adaptacja dramat.u Sartra Niepogrze
bani i wreszcie Pośredniczka matrymonialna, będąca nową 
wersją naipisanego w r. 1938 Kupca z Jcmkers. 

Sztuka ta była wystawiona z powodzeniem w Londynie 
w ir. 1950, .przez Tyrone Guthrie z Ruth Gordon w roli głów
nej, oraz w powtórnej inscenizacji Guthrie'go na Brodwayu 
w grudniu 1955. 

Z przedmowy zamieszczonej w tomie 
Najlepsze sztuki amerykańskie 1951-51, 
w opracowaniu Johna Gassnera 



Uwagi niemieckiego tlumacza sztuki 

Kiedy się TO®atruje Pośredniczikę 111-atrymonialną w związ
ku z innymi utworami scenicznymi Wildera, na pierwszy 
rzut oka sprawia ona wrażenie sztuki o mniejszym ciężarze 
gatunkowym niż Nasze mia8to i NiewieLe brakowalo. A rprze
cież jest ona czymś znacznie więcej niż komedia obyczajowa 
ozdobiona filozoficznymi sentencjami. Chodzi tu nie tylko 
o mistrzowską technikę, o wiedzę, pozwalającą doświadczo
nemu człowiekowi teatru odnowić konstrukcję a'któw i scen: 
o zamyśle autora świadczy przede wszystkim „morał" sztu
k i, wypowiedziany już wyraźnie w monologach, a szczegól
ni ~ jasno sfoo-mułowany w końcowych waniach. Wilder 
pragnie pokazać, jak się ludzie zachowują w nadzwyczaj
nych sytuacjach; chodzi mu o ów. specyficzny stan „rwyjścia 
z siebie", Ul:tóry stanowi istotę zaróW1110 farsy jark i tragedii. 
Albowiem w przeciwieństwie do nacechowanych u"Itiarem 
mieszczańskich „sztuk' ' i „komedii" - oba te rodzaje, farsa 
i tragedia, są radykalnie nastawione na pokazywanie wyjąt
kowych stanów człowieka. I tu i tam chodzi więc Wilderowi 
o to samo, chodzi mu - o Przygodę. 

I Nestroyowi chodziło o to samo. Ale .podczas gdy u niego 
rzecz kończyła się na żarcie, u Wildera zagadnienie przygo-

dy przekształca się w zagadnienie możliwości i sposobów 
naszej 'egzystencji; jak to formułuje pani Lewin w swoim 
wielkim monologu .z ostatniego aktu: „Czy należy żyć z ludź
mi, czy bez :nich?„. Głupiec ipomiędzy glupca'Tli, czy głupiec 
samotny?" Bo skoro tylko poweźmie się 1postanowienie, aby 
żyć z n im i, już w1kracza się na drogę przygody, i to 
jest rwłaśnie to, co starają się ;w tej sztuce przedstawić 

wszystkie główne IPOStacie, jedna rpo drugiej. Inaczej mó
wiąc: każda wspólnota stanowi dla człowieka ryzyko, któ
rego wynik jest niepewny. Możnaby więc IPOWiedzieć, że te
mat, qp1·acowywany już przez Wildera w jego wcześniejszych 
sztukach, rnz idyllicznie a raz katastrofalnie i apokaliptycz
nie, iemat zagrożonej egzystencji - w Pośredniczce ma
trymonialnej powraca jako wariacja lżejsza ale niemniej 
ważna . W s woim przedziwnym zróżnicowaniu treści ducho
wych i elementu zabawowego przedstawia Pośredniczka 

matrymonialna gatunek artystyczny, który w Niemczech 
reprezentowany jest tylko przez niektóre wspaniale nazwi
ska, jak Lessinga czy Biichnera; łatwo więc zrozumieć, dla
czego ten utwór in pirowal tyle wielkich aktorek do ukaza
nia się w roli Dolly Lewi'l, i dlaczego zdobyl sobie sztt1rmem 
niemieckie sceny. 

HANS SAHL - Posłowie do niemieckie
go wydania Pośredniczki matrymoriiatnej 



O prz,ugodzie L o mał-:e ri s twie 

" 
Milo poowlcć w porę! 

HORACY 

Pewien człowiek prosił Sokratesa o radę, czy ma się żemc, 

czy nie. Filozof odpowiedział: .,Którąkolwiek z tych dwóch 
rzeC7.y wybier7.esz, będziesz żalowal swego wyboru'·. 

D I OGENES LAERTI OS 

Nie może się człowiekowi przy~odzić nic, co nie jest ludzk4 
przygodą. 

MAREK AURELIUSZ 

FAUST : 

Dwie dusze, ach! mieszkają w moim łonie. 

A jedna drugiej wciąż unika. „ 

.r„.;u w prZE'slwot~1.u duchy krążą. 
1;:,1órc S\\'ą władzą niebo z ziemią w1ązą, 

~icchaj opuszczą swe wiotkie ukrycie, 
By mnie prowad7.ić w nowe. barwne życic„. 

J . W. GOETHE-Fau•r 

Ttum. Wtadys!aw Kościelski 

O ile chwila. w której .strach podsuną! mi zamiar uciecoki, 
była smulna. o tyle samo wykonanie zdało mi się urocze„. 
Pełnia wobod.v, którą zdobytem sobie w mym mniemaniu, 
była jedynym uczuciem, jakiemu bylem dostępny. Czując się 
wolnym i panem siebie mniemałem, iż mogę dopiąć w zyst
kiego: wystarczał mi jeden 1-zut, aby się wznieść i szybować 
w przestworzach. Wkraczałem z ufnością na szeroką scenę 
swiata; ~podziewale·n się wypełnić ją wartoscią mej osoby. 
:'l!a każdym kroku spodziewałem się spotkać uczty, skarby 
przygody, u lużnych przyjaciół, kochanki ubiegające się 

o moje wzglQdy; samym ukazaniem się miałem napełnić so
bą świat - nic wszechświat wszelako, pod lym względem 

byłem skłonny do ustępstw. 
J. J. ROUSSEAU - Wyznania 

Ttum. T . Boy-Ze!eńsk.i 

·i. 

Kai.c.hr _ " .s musi nauczyć się r_,·z.vka na tym świecie. Ten 
~aw;c_,z10,1y bałamut usiłuje zastraszyc pana moją niewiel'
nością. On nie zaznal dotąd matż.en!'t wa: ja zaznałam. I mo
gę panu powiedzieć. że w najbardziej szczęśliw.vch malż<!1'l

stwach niema ani dnia bez tysi<1ca momentów niewierności. 
Na początku każda mężatka myśli , że ma tylko jednego mę
ża, wkrótce przekonywa się, że ma ich tuzin. Bywajq chwile, 
kiedy żona jest przekonana. że nienawidzi męża, że nim 
p;arclzi: wtedy żałuje. że związala się z nim na cale życie. 

Ale niech tylko mąż powie coś milego. staje się z powrotem 
wybranym, kochanym i jedynym. A micd1.y tymi skrajnymi 
momentami jest tysiące innych, najprzeróżniejszego stopnia 
i '11iary; 1 w każdym takim momencie mąż .1esl innym męż
czyzną. Żona jest zbiorem i wcieleniem wszystkich kobiet 
dla męża: jest diabłem . jest zazdrosną jędzą. jest detekty
wem. szpiegującym ka7.dy .1ego krnk, jest gder li wq zrzędą, 

jest zlośliwą przekorą. .. Ale wystarczy. aby jej ITlC\Ż powie
dział p • łne uczucia klamst wo. a sianie się jego pocicszycicl
~ą, opiekunką, najdroższym slrnrbem, a w najgorszym razie, 
kapryśnym lecz umiłowanym dzieckic-n. Każda kobiew j st 
zbiorem i wcieleniem wszystkich kobi et. każdy mąż zbiorem 
i wcieleniem wszystkich mężczyzn . Cóż ludzie bezżenni mo
gą wiedzieć o lej nic kot'lczenic nicbe;,piecrnc·.i, zclzicraj;1cej 



serce, wiecznie 7.miennej przygodzie życi:i, którą nazywamy 
małżeństwem? Trzeba jej 6pojrzeć w oczy 1ak samo, jak 
niobezpiccznej operacji. 

G. B. SHAW - MUionerka 
Tlum. Florian Sobieniowski 

Cycero w Rzymie do Attykusa w Grecji: 

Na sto malżcństw zn;:ijdziesz 'Tioże jedno s.zczęśliwe, mój 
przyjacielu . Jesl to jedna 7. tych pra.wcl, które wszyscy zna
ją, lecz o których się nie mówi. Nic wh,c dziwnt'go, że te 
wyjątkowe malżc1is1wa s~ powszechnie znane, albowiem wy
jątek od reguły jest zaws7.e sensacją. Ale jednym z szalei'lslw 
rodzaju ludzkiego jest. lo. że usiłuje się zawsze uznać wyj4-
tek za regułę. Pociąga nas wszystko, co niez;wykle, albowiem 
każdy człowiek uważa siPbie za istolę niezwykłą i przezna
czona przez lo„ do niezwyklych celów. A nasi młodzi ludzie 
wstępują w związki malżeńskie bądż w przekonaniu. że na 
sto małżeństw jedno jest nieudane. lub też w przeświadczt!

niu, że cni właśnie dostąpią wyjątkowego szczęścia. 

Wziąwszy pod uwagę naturę kobiecą oraz rodzaj namięL
ności, jaka prlyciąga do siebie kobietę i mężczyznę, dojdzie
my rychło do wniosku. że małżeństwo ma tyle właśnie -szans 
stworzenia szczęścia co połączone iorluTy Tantala i Syzyfa 

żeniąc się oddajerny w ręce kobiety prowadzenie gospo
daTStwa, a o•na szybko Tozcią~a swoje pn:ywilcje, oczywiści . 

w miarę możliwości, na wszystko, co mamy. Kobieta wy
chowuje nasze dzieci i tym samym zdobywa sobie przywileje 
mieszania się do ich praw nawet po osiągnięciu przez nie 
dojrzałości. Niestety jednak cele kobiet różnią się calikowicie 
od celów mężczyzn, stanowią ich całkowite przeciwieństwo. 
Kobiela many wyłącznie o ciepłym ognisku domowym 
i o dachu nad głową. Żyje w wiecznej obawie przed kata
slrofą, nigdy nie czuje się dostatecznie bezpieczna, a w przy
szłość patrzy nie tylko z nieufnością, lecz w przeświadcze

niu, że nie wróży ana nikomu nic dobrego. Nic ma takiego 
podstępu, takiego oszustwa, jakiego nie u.lylaby kobiela, by 
zapobiec temu nieznanemu zlu, które w jej mniemaniu czy
ha •na wszystkich. Staje się ona w ten sposób wrogiem 
ws:t.elkich przyjemności i wszelkiego postępu. Gdyby rozwój 
nasze; cywilizacji leżał w rękach kobiet. po dzicil dzisiejszy 
mieszkalibyśmy w jaskiniach, a wynalazczo~ć człowieka 

skończyłaby się na odkryciu ognia. Od jaskini zaś wyma
gają one I.ego tylko, lby dawała schronienie i by w mian~ 
możności była jednak nieco okazalsza od jaskini sąsiadki. 

To wszystko. Jeżeli zaś chodzi o przyszłość dzieci, lo malk"i 
ich marzą lylko o tym, by posiadały one taką samą ja kin i ę, 

jak ich rodzice. 

Małżeństwo daje nam niestety liczne okazje prowadz 1 i< 
koJJ1WeTsacji z naszy.mi żonami. Otóż trzeba sobie !P<JIWiedzic«, 
że jedynym celem Tozmów prowadzonych przez żony z mę 
żarni - nie wspominam tutaj o tym drugim utra;pieniu, ja
kim jest słuchanie ich rozmów towarzyskich - to sprawa 
zachowania gatunku J pochwala własnych cnót... 

... Cele !kobiet są w nich tak głęboko zakorzenione, że sta
nowią dla nich prawdy oczywiste i podstawę wszelkiej 
mądrości. Czują one rpogardę dla każdego, kto wyraża inne 
zdanie. Na nic się tu nie zdadzą logiczne wywody. Mężczy
zna może ocalić swój kraj, rządzić calym światem, zdobyć 
wieczną slawę jako filozof, jednakże dla swojej żony będzie 
zawsze tylko zwykłym głupcem. 

(Tutaj następuje fragment na tern.at stosunków seks1.t
alnych. Zostal on jednak tak. bardzo spaczony przez 
dowcipy i wynalazczość kopistów i skrybów, że nie 
sposób ustalić pierwotnego tekstu) 

... O tych rzeczach mówi się bardzo rzadko, chociaż od cza-
u do czasu wyjawiają je poeci - ci sami poeci, którzy są 

w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za szerzenie ikłamstwa, 
że małżeństwo jest. rajem, i którzy skłaniają nas do poszu
kiwania owego Niebezpiecznego Wyjątku. 

THORNTON WILDER - Icly marcowe 
T!um. Mirn Miclwlowsk.a 


