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Urodzony: 17 kwietnia 1897 r. w Madison. 
Wisconsin, Stany Zjednoczone. Pobierał nauki: 
w Ohio, Kalifornii i Chinach. Pierwsza sztuka: 
„The Trumpet Shall Sound" (Rozebrzmi gres 
trąby). Ulubiona rozrywka: muzyka. K!uby, w 
których można go spotkać: „Pisarzy", „London 
and Century'', .,New York". Adres: 50 Deep
wood Drive, New Haven, Conn., USA. Utwory, 
które przyniosly mu rozgłos śu,"iatowy: „Most 
San Luis Rey", „Nasze miasto". 



WILDER 

o „Naszym mieście" 

Każda akcja, która kiedyk1>l
wiek miała miejsce, każda myśl 
i każde wrażenie jest zjawiskiem 
jednorazowym i odbywa sic; t~· l

ko w jednym miejscu. „Ko
cham", „ciesze: się", „cierpi~" -
słowa te były wypowiedziane 
i odczute miliardy razy, lecz 
nigdy nie były nawet dwukrot
nie te same. Każdy, kto kiedy
kolwiek żył, przeżył zdane-nie 
zupełnie wyjątkowe. Jednak im 
bardziej uświadamiamy sobie tę 

niepowtarzalność dośwladc:icń 
(niezliczony.eh, niezlic~c1Dych!), 

tym bardziej zaczynamy zasta
na.wiać się, co wspólnego mają 

t.e nie dają.ce się z sobą porów
nać chwile, zaczynamy zwracać 
uwagi; na pewien układ powta
rzalny. I wtedy powstaje pyta
nie: którą „prawdę" wolisz jako 
artysta (słuchacz czy widz), czy 
orawdę pojedynczych zdar-zeń, 

~zy też prawdę mieszczącą w so
bie i streszczającą niezliczoność? 

Która „prawda" bardziej zaslu
gu,ie na. to, aby ją pckazać·? 
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„Nasze miasto'' nie zamierza przedsta
wić obrazu życia miasteczka w New 
Hampshire, ani rozmyślań nad życiem po
zagrobowym. Jest to próba znalezienia 
najdrobniejszych spraw naszego codzien
nego życia. Próbowałem ująć zagadnie
nie o ile możności najbardziej niedorzecz-

nie, umieszczając miasteczko na tle ol
brzymich rozmiarów czasu i przestrzeni. 
Powtarzające się nieustannie w sztuce 
słowa „setki'', „tysiące' ' , „miliony" na 
pewno przez niewielu tylko zostały za
uważone 
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Troski i radości Emilki, jej lekcje al
gebry, prezenty urodzinowe - czym są, 
jEśli weźmiemy pod uwagę miliardy 
dziewcząt, które żyją, żyły lub będą żyć? 
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Nasza reakcja, wtedy gdy 
„wierzymy" dziełu sztuki, 
wyraża się w stwierdzeniu: 
„Tak to właśnie jest. Zaw
sze wiedziałem o tym, nawet 
jeśli nie byłem w pełni 
świadomy swej wiedzy. Te
raz, w obliczu tej sztuki, 
mam całkowitą świadomość, 
że wiem o tym". 
Pewność absolutnej real

ności postaci sztuki może 

dotyczyć tylko ich najbar
dziej wewnętrznych treści. 
I w tym właśnie znajduje 
usprawiedliwienie insceniza
cja - na scenie jest tylko 
kilka krzeseł i stołów. Na
szych pretensji, nadziei i roz
paczy należy szukać u nas 
samych, a nie w martwych 
przedmiotach, nie w „sce
nerii". 



Zadaniem powieści jest przekazywanie 
zdarzeń wyjątkowych - teatr przedsta
wia zdarzenia uogólnione. Ale tylko 
dzięki specjalnej mocy, tej mocy, która 
umożliwia podniesienie każdego wyjąt

kowego zdarzenia do sfery idei, typu, 
powszechności - teatr zdolny jest do 
obudzenia w nas wiary. 
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Nie jestem jednym z tych nowych 
dramaturgów, na których czekamy. 
Chciałbym nim zostać. Mam nadzieję, że 
biorę udział w przygotowywaniu im dro
gi. Nie jestem nowatorem, ale odkrywcą 
dóbr zapomnianych, starającym się usu- ' I 

wać natrętną starzyznę. I kiedy przyglą
dam się pracy moich współczesnych, wi
dzę, że w jednym tylko jestem wyjątko
wy - robię wrażenie, że mnie to ogrom
nie bawi. 

Thornton Wilder 
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THORNTON 

Dzialalność literacką rozpoczął w 1926 roku 
,icdm cześnie na polu dramatu i po-wieści. Pier
wsza sztuka, wyraźnie eksperymentalna, nosi 
tytuł „The Trumpct Shall Sound" („Ro.z.ebrzmi 
~łcs trąby"), pierwsza powieść „The Cabała" 

(„Kabala"), w sposób pełen ironii przedstawia 
życie wielkoświatowego towarzystwa w Rzymie. 
Obydwa utwory przeszły bez echa. 
Już jednak w następnym, 1927 ro-ku, pisarz 

otrzymał nagrodę Pulitzera i zdobył wielki roz
g· łos dzięki powieki „The San Luis Rey Bridge" 
(„~lost San Luis Rey"). Od tego czasu wydał 
kilka powieści cieszących się dużym powodze
niem: „The Woman of Andros" („Kobieta 
z wyspy Andros"), 1930 - o fabule zaczerpnię
tej z kcmedii Terencjusza „A:ndrea", „Heavcn's 
My Destination" („Podążam do nieba"), 1935 -
o lc.>ach komiwojażera, który usiłuje żyć we
dług wskazań Ewa.ngelii, a także „The ldcs of 
j.\"larch" („Idy marca.we"), gdzie słowami Cezara 
i paru osób z jego ot.oczcnia mówi o podstawo
wych prnblcmach władzy i człowieka. 

( 

w I L D E R 

Ale Wilder za>łynął przede wszystkim jako 
aut.er sztuk. Trzy z nich - .,Our Town" t,Na

sze miasto"), 1938, „The Skin of Our Teeth" 

(„Niewiele brakowało'"), 1942 i „The Matchma

ker" („Sl\~at.ka), 1939 (nowa wersja 1955) -

grane były w Pclscc; za dwie pierwsze otrzy

muje nagrody Pulitzera. Prócz tego napisał 

kilka jednoaktówek, np. „The Angel That 

Troubled the Waters" (,,Anioł, który wzburzył 

wody"), 1928 i „The Long Christmas Dinner" 

(,,Długi obiad świąteczny"), 1931 oraz, wwru

jąc się na „Elektrze" O'Neilla, trylo.gię na temat 
losów Aluesty. We wszystkich tych sztukach 

(z wyjątkiem „Swatki") odstępuje cd klasycz

ny•ch zasad dramaturgii, wp·rowadza nowe środ

ki inscenizacji, usuwa dekoracje, łączy scenę 

z widow.nią itd., akcja toczy się w życiu i po 

śmierci lub mie.>zają się w niej odlegle epoki 

historyczne. 

15 
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THORNTON WILDER 
W CYTACIE 

„Człowiek - cóż io takiego? Co o nim 
wiemy? Jego bóstwa - wolność, miłość, 
przeznaczenie, śmierć - co oznaczają? ... 
\Vszechświat nie jest świadom naszej tu 
ol- ecności... życie iyle tylko ma sensu, ile 
sumi mu nadajemy". 

„MoJier powiedział iedyś, że wszyst
ko, czego potrzebuje teatr, to scena 
i jedna lub dwie namięlności. Punktom 
kulminacyjnym moich sztuk wystarczy 
pięć stóp kwadratowych podłogi i na
miętność, abyśmy mogli poznać, czym 
jest życie". 

„Dramat wymaga całkowitego zaanga
fowania uwagi. \ '\rarto, by dramatopisarz 
w czasie przedstawienia swojej sztuki 
l ! ~, iadł na widowni w głębi i zwrócił uwa
!J(!, kiedy publiczność kaszie. Ten kaszel 
nie znaczy, że biedni widzowie są prze
ziębieni; oznacza ot!, że ich uwaga osła
bła". 

JANUSZ MICHAŁOWSKI 

W roku 19tiO koi1czy Państwcwą Wy:hzą 
Szkolę Teatralną w Warszawie i gra Vadiusa 
w „Uczonych bialoglawach" ~ Kalenickiego 
w „Karykaturach" Ki3ielewskiego jako role 
dyplomowe. Po studiach podejmuje pracę 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, Gra tu 
między innymi Ozryka w „Hamlecie", Trenia 
w „Poskrcmieniu złośnicy", \Va.jnonena w „Tra
gedii O·ptymistycznej'', Malarza w „Łaźni", Sol
fernusa w „lgra.szkach z diabłem", Birbanckie
g·o w , ,Dożywociu", l\Iarka w „Suwcesie". 

17 
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WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 

W roku 1958 kGńczy PWSTiF w Łc dzi. KGlej
n~mi etapami jego p·racy są Biały.stok i Byd
go;;zcz. W sezonie 1962/63 rozpoczyna pracę 
w Ko'.l zalinic. Gra m. in. .Jaśka w „We:>elu", 
Mitcha w „Tramwaju zwanym pożądaniem", 
Króla Francji w „Bccket albo honor Boga", 
Długiego \'li „Archaniołowie nie grają w bila·rd", 
Kassandra w „Pa.radach", Milama Stibora 
w , Takiej milofri" KohGuta, Solonego w „Trzech 
sio~tr:ich", Jerry'ego w „DwGjc na huśtawce". 

--„--·-----ł 

MARIA KUBICKA 

Końc:i:y. PWST w Warszawie pod dyrekcją 
Zelwerowicza. Przez 5 lat pracuje w Teatrze 
Narodowym w \V.a.uzawie, sezon w Kaliszu, 
3 lata w Teat.rze Ludowym w Wars·zawie 
W sezonie 1962/63 rczpoczęła pracę w Bałtycki~ 
'!'.ca.trze ~r~matyo:mym. Spośród licznych jej 
rGI wymieniamy kilka: Fanchette w „Niem
cai~h", Hesia w „Moralności Pani Dulskiej", 
Eliza w „Pygmalionie'', Julia w „Romeo i Ju
lia", .tytułowa rola w „Lekkomyślnej siostrze". 
Sylwia w ,Igraszkach tl"afu i miłości" !\lania 
w „żabusi". ' 

19 



20 

rr w małym dworku", 
Bałtycki Teatr Dramatyczny 

„\V małym dworku", 
Rałtycki Teatr Dra matyczny 



KRONIKA B T D 

Dnia 17. I. br. w związku z setną rocznicą 

11rcdzin wielkiego reformat0ira teatru, K. S. Sta
nisławskiego, many krytyk Andrzej Wróblew
ski wygłosił w sali BTD w Koszalinie prelekcję 
o K. S. Stanisławskim. 

\V dniu 25. I. br. podczas premiery sztuki 
St. I . Witkiewicza „W małym dworku" w hallu 
t.catru w Koszalinie etwarto wystawę malar
stwa tego autora. Ob.ok wystawy plastycznej, 
urządzono skrc-mną wystawkę d·orobku lit.erac
kiego St. I. Witkiewicza i publikacji jemu po
święco,nych. 

\V ostatnim stadium prób znajduje się kome
dia l\'Iar ,~ela A.-Oha·rda, „Idiotka", przygotowy
wa.na. p'l'zez ze-spół słupski. Reżyseruje Irma 
Czaykowska. Premiera. odbęd.zie się dnia 26. Il. 
br. w Słupsku. 

Zespól BTD przysU;puje do prac nad najpo
ważniejszą inscenizacją sez001u 1962/63. W sta
dium prób wchodzi dramat. Juliusza Słowac

kiego „Kordia<n". W roli tytułowej wystąpi Jó
zef Skwark. Spektakl reżyseruje Jan Macie
jowski. Premiera odbędzie się w kwietniu. 

W związku z nadchodzącymi premierami Dy
rekcja BTD przygotowuje następujące wystawy 
plastycme: wystawa. scenografii i fotografiki 
Jana Kcsińskiego, wystawa malarstwa Ma.riana 
Bogusza, scenografa i kierownika plastycznego 
BTD, wystawa malarstwa. i rzeźby młodego 

plastyka. poznańskiiego Jana Berdysiiaka. 
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Pncgram redaguje Dyrekcja Bałtyckiego Teatru 
Dramatyczinego im .. J. Słowackiego w Koszalinie. 

Opraco•wanie literackie i plastyczne 

ANDRZEJ FALKIEWICZ 

Żródła tekstów: „Three Plays" by Thornton 
Wilder, with a new Preface by Th. Wilder , Har
p~r .a. Brcthers Publishers, New York 1957; 
„Who's who .in the Theatre" by John Parker, 
Isaac Pitman a. Sons, London 1951; „Thorn'ton 
Wilder" by Burbank Rex, Twaine Publishers, 
Inc. New York 1961; J . S. „Thornton Wilder"; 
Nowe Książki; Olga Arno.Id „Autcr Naszego 
miasta" Ameryka nr 2. 

Cena programu 2 zł 

KZG K ro.! 1l : :"i D- 129 5. u. 63 10 ;: 2~ <2 1000 pap. ili.;.str. III kl. 31 gr. 
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KTORO 1 PO 'IAG \LI: 



Thornt n \Vrld r 

ZE l\1IASTO 
(tłum J. Ryl k ) 

ntuk •· 3 aktach 

Osoby: 

11, rozno icicl 

\\ l„dy law Jcil.'wski 
C „cslaw Lasota 

ruzlmlcrz Sala 

Borys Borkowski 
żona r Alfreda Bayll 

I 1arla Kubicka 
.yn Janusz l\licllalows/.:~ 

!. rtlc, j ·go żon 
Emilk Webb, ich córka 
"'ally Webb, ich yn 
Prok or Will rd 
p, ni z balkonu na 

'\!down! 
Pani z loży na widowni 
Wy ok! pan :~ widowni 
Sz ·mon Slim on, 

organist 
fr . Le 111 " :lmes 

Policj.mt \\ rrcn 
• 1r Cro ,· ll, brat 

Joe ,o 

Tr „ j c or kov.,c. dru
żyny piłk.u-skicj 

. r St l: rd 
Sam Cr ing 

Reżyseri 

TcrC' n Żukowska 

• • • 
Janusz 1\Iarzec 
Wanda Ruciliska 
1\1irosla wa Lombard o 
Józef Skttark 
Wiesław Zwoliński 

• • • 
• • • 

Alek anclcr Gcrwroński 

Leon I..efi.ski 
Maria Cltr1t clelóuma 
Stan,slau• Zych 

Ka .mierz Sala 

f Aleksancler Gawro1iski 
• • • l • 

Vazinlierz Sal.J 
Wicslaw Ziooli1iski 

Sccnogr fla: 
Kr.:"Stynn llus rsha 

Opracowanie muzyczne: 
Zb1gniC\V Pawlicki 

dn. 15. II. 1963 


