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Jeden z czołowych dramaturgów amerykańskich, rów
nież autor głośnych powieści. Urodził się w 1897 roku 
w miasteczku Madison (stan Wisconsin) jako syn wy
dawcy gazet, który w latach 1905-1909 był konsulem 
amerykańskim w Chinach. Po powrocie do USA rodzina 
Wilderów przeniosła się do Kalifornii. Młody Thornton 
Niven zdobył wszechstronne i głębokie wykształcenie 
humanistyczne na uniwersytetach w Yale i Princeton 
oraz w Amerykańskiej Akademii w Rzymie (archeolo
gia), po czym pracował przez kilka lat jako nauczyciel 
literatury i historii. Od roku 1931 wykładał też w Chica
go i na Harvardzie. W czasie 11 wojny światowej służył 
w lotnictwie. Po wojnie poświęcił się w zupełności karie
rze pisarskiej. Zmarł w roku 197 5 w miasteczku 
Hamden w stanie Connecticut. 
W roku 1926 ujrzała światło dzienne jego pierwsza 
powieść Kabała, odznaczająca się charakterystyczną 
dla całej późniejszej twórczości Wildera intelektualną 
finezją i nienagannym stylem. Sukces i prestiżową na
grodę Pulitzera przyniósł mu wydany w następnym roku 
Most San Luis Rey, subtelnie ironiczne studium sposo
bu, w jaki Przeznaczenie prowadzi pięć odmiennych 
istnień ludzkich do tego samego końca. Kolejne powieści 
Wildera to Kobieta z wyspy Andros (1930), rozgrywają
ca się w starożytnej Grecji; Podążam do nieba (1934), 
historia komiwojażera Georga Brusha, który zainspiro 

wał później Arthura Millera, autora słynnego dramatu 
śmierć komiwojażera; Idy marcowe (1948), utwór 

o Juliuszu Cezarze, zawierający słynne zdanie, że świat 
być może czerpie korzyści jedynie z napięcia między 

dobrem a złem. Konfliktu między Dobrem a Złem doty
czy również powieść ósmy dzień (1967), osadzona 

w realiach amerykańskich, posługująca się wątkiem 
sądowo-kryminalnym. W roku 1973 Wilder napisał 

swoje ostatnie dzieło, Dziewięć miast. 
Wilder napisał wiele sztuk scenicznych, głównie jedno

aktówek, które ogłosił m .in. w zbiorach Anioł mącący 
wodę (1928) i Długi obiad świąteczny(1931) . W jednej 
z nich po raz pierwszy pojawiła się postać Narratora

Reżysera i nazwa miasta Grover's Corners, które znamy 
z Naszego miasta. Wilder zmodernizował mit antyczny 
o Alceście, wybierającej doq_rowolnie śmierć dla połą

czenia się ze zmarłym mężem, zresztą zjawisko śmierci 
dominuje w jego sztukach, choć w łagodnej formie . 
W najsłynniejszej z nich- nagroda Pulitzera po raz 
drugi - Naszym mieście (Our Town, 1938; premiera 
polska w 1939 roku) , sprawy codziennego, szarego 

bytowania ludzkiego uzyskują szeroką uogólniającą 
perspektywę dzięki abstrakcyjnemu potraktowaniu tła 

sceny i przełamaniu ciągłości wydarzeń przez stałe 
ingerencje narratora, wszechwiedzącego i wszechmogą
cego jak Bóg Reżysera, który wzywa postacie utworu do 
odgrywania fragmentów ich życia, tworząc z tej mozaiki 

obraz losów społeczeństwa i jednostek. Podobnie jest 
w Długim obiedzie świątecznym, w którym kilka poko

leń przesuwa się przez scenę i znika bez wstrząsów, 
z łagodną aprobatą zjawiska przemijania. W roku 1942 

Wilder napisał komedię Niewiele brakowało i zdobył 
trzecią nagrodę Pulitzera. Po roku 1945 Wilder ogłosił 

niewiele utworów dla teatru, natomiast jego farsa 
Pośredniczka matrymonialna (1955) cieszyła się ogro

mnym powodzeniem na Broadwayu i stała się punktem 
wyjścia dla popularnego musicalu Hello, Dolly. 
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Już wówczas, gdy pani Renata Putzlacher zwróciła się do mnie z prosbą o napisanie paru 
zdań w związku z premierą Naszego miasta, będąc w pewnym sensie obeznanym z tłem 
historycznym oraz akcją sztuki, a zarazem też z ciekawym warsztatem pracy oraz zmy

słem obserwacji i skojarzeń reżysera Jerzego Batyckiego, przypomniałem sobie słowa z pro
gramu Kawiarni AVION, której nie 1111l, napisane przez wyżej wspomnianą Renatę Putzlacher: 

Amerykę można odkryć nawet w takitn mieście jak Cieszyn, Teśin, Teschen, i to w 500 lat 
po Krzysztofie Kolumbie. Nie tneba nawet być Kolumbem, wystarczy tylko banłzo chcieć. 
Okaże sil: wówczas, że miasto to posiada wiele tajemnic, uroczych zakątków, ma swój egzo

tyczny klimat, ciekawych tubylców i skarby niewidoczne dla oka. 
(Kolumbowie rocznik ... 6, czerwiec 1996) 

Wracając do tych słów stwierdziłem, że i w wypadku tego przedsięwzięcia można stać się 
Kolumbem i odkryć pejzaż amerykańskiego małego miasteczka, jakie przedstawiono w spe
ktaklu w naszym Czeskim Cieszynie. Przekonałem się o tym. iż w owej tak rzadko przejawia
jącej się w dramaturgii zdolności reagowania i dostrzegania w meandrach historii, która 
odciska specyfi.czne piętno w życiu różnych społeczeństw i narodów, owych małych, ich 
i naszych ojczyzn i miasteczek, można odkryć zdarzenia, wartości, które jednoczą miejsca 
i czasy. \t\/i.ęcej jeszcze, owa wrażliwość na tak bliskie historyczne • wczoraj" może opowiedzieć 
o naszym .dziś", często zapomnianym, nie zauważonym. zepchniętym na margines współcze
snych zainteresowań i fascynacji. 

Mit przełomu wieków, przyodzianego w spektaklu w szatę i kolor szarzyzny prowincjonalnego 
małego miasteczka, w wielu momentach przypomni nam (tak jak zresztą chcą nam podpo
wiedzieć imprezy towarzyszące przedstawieniu), że owe postaci i ich przeżycia nie należą 
w ogóle do gabinetu figur woskowych lub li tylko teatru, lecz jakoby z życia wzięte, należą do 
nas. Podobnie jak my wyrastają z czasu przeszłego . Bowiem po prostu my wszyscy. chcąc nie 
chcąc, należymy do historii i jesteśmy narażeni na jej pomyłki, niedostatki i humory, a nawet 
w kwestii kanonów wiary, za sprawą ludzką, nieraz też na przeróżne fanaberie oraz gorzkie 
kaprysy. Na pewno niejeden z naszych parafian, członków Kościołów wspólnoty ekumenicznej, 
odczuje i rozszyfruje to zjednoczenie czasu i przestrzeni, z owymi kościołami małego miastecz
ka, tej czy innej konfesji, położonymi na wzgórzu i gdzieś tam w dole. Natomiast w obrzędo-



wości religijnej przypomni nam, że i nas, członków Kościołów Rzymskokatolickiego oraz Ewan
gelcko-luterańskiego, działających tu od wieków, nie dziwi już dziś istnienie takich Kościo
łów, jakimi są Kościół Baptystyczny. Adwentystów, Zbory Chrześcijańskie, które w swym dzia
łaniu zbliżone są do Kościoła, przedstawionego na scenie. 

Będąc pastorem Parafo Ewangelicko-Augsburskiej Na Niwach, osobiście z pewnym senty
mentem wracam na tle pejzażu tamtych lat do czasu akcji sztuki i porównuję go z naszą 
historią, utrwaloną już dziś tylko na pożółkłych fotografiach. Przypomina mi się bowiem dzień 
28 lipca 1920 roku, gdy podzielono nasz kraj na dwie części. Z jednego wielkiego miasta 
wytworzono dwa małe miasteczka, które - o ironio - podzieliła wspaniała i bliska sercu rzeka 
Olza. Jeden wielki i jedyny ewangelicki Kościół, który na ziemiach byłej Austrii, później na 
ziemiach polskich skupiał na bardzo małym obszarze stosunkowo wielką ilość dusz w dobrze 
zorganizowanych i zagospodarowanych parafiach, rozerwano wewnętrznie . Przypominają 

się czasy tych, którzy w tak trudnych warunkach reaktywowali życie ewangelickie na naszym 
Zaolziu, podejmując się pod koniec lat dwudziestych trudnego zadania budowy swego koś
cioła, świątyni Na Niwach, córki kościoła Jezusowego na Wyższej Bramie, który jak mury 
Syjonu świadczył o tym, że wiara ewangelicka koło Cieszyna jest niewzruszona i twarda. 
Uświadamiając sobie, iż to wszystko, co dotyczyło wtedy i w nie tak dawnym czasie spraw 
wiary, za każdą cenę miało być odsunięte w najdalsze tło historii i zdarzeń, pragnę przytoczyć 
słowa poetki Kazimiery Hłakowiczówny: 

Odejść w tło I jednością czuć się z pejzażem. I Na pierwszym planie: I twarze, I Dobro i Zło, I Miłość, 

Walka, Zbrodnia, I i pomsta za nie. I A tam., w tle, dogasające pochodnie I i pręgi barw pozachodnie I 

dojnał.e, zrozumiałe. I 1 wody niewidzialnej flet I daleko, głęboko w tle. 

Należy życzyć reżyserowi oraz aktorom, by nawet w tle dogasających pochodni i pręgach 
barwpozachodnich pozostało z dzisiejszego przeżycia premiery Naszego miasta to, co dojrzałe 
i zrozumiałe. 

Ks. sen. Bogusław Kokotek 
Pastor Parafo Ewangelicko-Augsburskiej 

w Czeskim Cieszynie Na Niwach 

Kierownictwo Sceny Polskiej pragnie podziękować księdzu seniorowi Bogusławowi 
Kokotkowi, Pastorowi Parafo Ewangelicko-Augsburskiej w Czeskim Cieszynie 

Na Niwach, za pomoc w doborze pieśni kościelnych, wykorzystanych w spektaklu. 



Z okazji pTemieTy zapTa
szamy na wystawę staTych 
fotografii ze zbioTÓW muze
ów w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie zatytułowaną 
„Cieszyn - Czeski Cieszyn: 
nasze miasto" oTaz na uTo
czystą pTomocję książki 
Henryka WaWTeczki, Janu
sza SpyTy i Mariusza Ma
kowskiego „Cieszyn- Czeski 
Cieszyn na staTych wido
kówkach i fotogTafiach". 
ATanżatja wystawy: Vlasta 
Byrtusova, 1Tena Adamczyk, 
Martina Motykova. 

DCMCL- „LATZ. 

RENATAPUTZLACHER 
DIVERTIMENTO 
CIESZYŃSKIE 

Uodzić się tu przed stu laty 
w czas katastrofy kopalnianej, 
gdy stary Szczyrba, Hiob na raty, 

stracił swych synów w piekle alej. 
Potem się żegnać z guldenami, 
korony supłać z wątłych trzosów, 
patrząc jak kupiec Kohn palcami 
pieści swe pejsy z tłustych włosów. 
Kajzermanewrom się przyglądać, 
które zaszczycił cesarz jeden 
i w szyki bydła się zaplątać, 
sunące rok w rok via Wiedeń. 
Pochylać się nad cieszynianką, 
skromnym curiosum botanicznym, 
doczekać prądu, choć pod lampą 
naftową świat ten mógł być s1icznym. 

Urodzić się przed tylu laty 
w mieście - naczyniu połączonym, 
pierwszym tramwajem mknąć na gapę 
przez Olzę (wówczas w obie strony). 
Potem na pierwszą, tę światową, 
potomków wysłać swych po mieczu 
i o ich znoju z ciężką głową 
rozważać, gdy nikt ran tu nie czuł. 
W głąb Demellochu dzień w dzień schodzić, 
by w Sachsenbergu wpaść objęcia, 
znów po raz wtóry się odrodzić, 
dziękując Bogu za łut szczęścia. 
Hodować dzieci i bydlęta, 
klecić zaścianek ramię w ramię 
naiwnie śniąc, że Panna święta 
za rzeką w Wyższej świeci Bramie. 

By wchodząc w lata Chrystusowe 
doczekać roku dwudziestego .. . 
Roku szlabanów. Stracić głowę 
i nie rozumieć już niczego. 

!Ziemia albo-albo, 1993/ 

JAROJVIlRNOHA'lJ CA 

CIESZYŃSKA 
Qybym urodził się przed stu laty 

w moim mieście 
w ogrodach larischa kradłbym kwiatów 

całe wiechcie 
dla mej wybranej córki Kamińskiego 
mistrza nad mistrze szewca lwowskiego 
Kochałbym ją i pieścił 
chyba lat dwieście 
Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu 
u żyda Kohna 
ja i cieszyński klejnot sehr gut 
ma narzeczona 
Po polsku czesku niemiecku nieskładnie 
mówiłaby i śmiałaby się ładnie 
Raz na sto lat cud się zdarza 
zizrak se kona 



dybym urodził się przed stu laty 
bym drukarzem 

Prochazki w dzień i noc na ra 
mamą gażę 

Miałbym piękną żonę trójkę dzie 
patrzyłbym jak czas powoli leci 
W powijakach dwudziesty wiek 
długie życie pełne marzeń 

Gdybym urodził się przed stu laty Wieczorem śpiewałbym z Mojżeszem 
w tamtej erze o dawnych wiekach 
tylko dla ciebie zrywałbym kwiaty lato rok tysU\c dziewięćset dziesięć 
w to święcie wierzę za domem rzeka 
Tramwaj na moście codzienny raban Widzę wyraźnie siebie tamtego 
słońce br, odnosiło szlaban rodzinne szczęście i cieszyńskie niebo 
obiadu z Dobrze że człowiek nigdy nie wie 

co go czeka 
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C1ESZ'1N NA PRZEŁOMlE VVIEKÓW 
1860 uroczyście obchodzono 1050-lecie 

legendarnego założenia miasta 
1869 ukończono budowę linii kolejowej 

Bogu min-Cieszyn 
(obecnie Czeski Cieszyn) 

1876 uruchomiono rzeźnię miejską 
1882 oddano do użytku gazownię miejską 

(oświetlenie gazowe na ważniejszych 
ulicach) 

1888 na Saskiej Kępie (dzisiejsza ulica 
Hlavnt) wybudowano drukarnię 
Proc haski 

1889 otwarto placówkę miejskiej Straży 
Pożarnej 

1894 powstaje nowoczesny wodociąg 
miejski (działa do dziś) 

1897 otwarto cieszyńską mleczarnię 
1908 pierwszy samochód w mieście 

(Mercedes - model 1907) 
1910 inauguruje działalność teatr 

(dziś Teatr im. A Mickiewicza) 
191 O otwarto elektrownię miejską 
1911 uruchomiono linię tramwajową 

(zlikwidowana po podziale miasta) 
1914 wybucha 1 wojna światowa 

(oprac. na podst. przewodnika W. Sosny 
,Cieszyn", 1993 oraz publikacji J. Novaka 

. Ćesky Tesin ve stare fotografii", 1990) 




