




N
ajwiększym dobrem dla sła

wy autora dramarycznego 

jesr: już nie żyć; największym 

zaś złem: być znanym osobiście, zwłaszcza 

w miejscu, gdzie jego szruki przedsra

wiane bywają. 

Jedni, radzi cudzej szkody, szukają koniecznie wzorów rego, 

co widzą na scenie, w towarzysrwach autora. Amorem zasłonięci, 

szczypią, szarpią do woli i kiedy najmniej się spodziewa, ściągają 

na niego najboleśniejsze razy. Drudzy są rylko, jak próżne dzwo

ny, głupich wniosków rozgłosem. 

Zapewne - chcąc malować ludzi, ludzi rrzeba mieć przed 

oczyma; chcąc walczyć wady społeczeńsrwa, wady uważać należy. 

Śmieszności chwyrają się umysłu uważającego, jak się chwyra 

przechodnia pajęczyna na polu rozposrarra; i możeż on porem 

wiedzieć, skąd krórą nirkę zaczepił: z róży czy pokrzywy? 

Nareszcie, godłem każdego autora być powinien znany wiersz 

jednego z naszych poerów: 

Saryra w szczególności nikomu nie łaje: 
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~miech Fredry 
S 

miech ro u komediopisarza najwłaściwsza forma forma ak

rywości - stwierdził w swych szkicach o Fredrze Bohdan 

Korzeniewski. A nieco dalej - że dzieła Aleksandra Fredry 

iskrzą się od mistrzowsko opanowanego i dosyć dla natury ludz

kiej bezlicosnego komizmu. 

Spróbujmy właśnie poprzez wspomniany śmiech i ów bezlicos

ny komizm spojrzeć na Damy i huzary. Auror nie jest tu ani bez

krytycznym chwalcą szlachetczyzny, ani też złośliwym jej kryty-

PAWEŁ NIEDOBA JAKO GRZEGORZ I RYSZARD POCHROŃ 

W ROLI ROTMISTRZA. 

kiem. Ukazuje co prawda nie najlepsze właściwości charakterowe 

postaci, które przedstawia nam na scenie, ale czyni co bez gniewu, 

oburzenia i pogardy. Nie jest mentorem pouczającym, jak postę

pować „nie uchodzi". Patrzy na co wszystko poprzez dowcip, 

z pewną ironią, a nawet aucoironią, jeśli uwzględnimy, że przedsta

wia tu świat żołnierski, w którym kiedyś tak żywo uczestniczył. 

Otóż postacie Fredry, które na scenie żyją samodzielnie i au

tentycznie, i tak też powinny być grane, bo wszelki dystans wypły-

ROTMISTRZ Z ROKU l95 T RUDOLF URBAŃSKI 

BARBARA SZOT EK-STONAWSKI, ANNA PAPRZYCA I LIDIA CHRZANÓWNA 

wający ze świadomego komizmu zakrawa na błazenadę, a to już 

nie Fredro, potraktowane są przez autora z jemu tylko właściwym 

dowcipem i ironią. Częsco dowcip skierowany do innej postaci, 

niczym bumerang wraca do dowcipnisia, lub postępowanie jednej 

postaci ośmieszane jest przez postępek innej postaci. 

W Damach i huzarach zawarty jest bezlitosny komizm dla co

dziennych ludzkich wad i słabostek, które w nas tkwią. Naturalnie 

inne układy społeczne co wszystko kształtują, ale sedno sprawy po-

zostaje takie samo. Oglądając komedie Fredry, śmiejemy się ser

decznie z wszystkich tych Cześników, Raptusiewiczów, Majorów, 

Rotmistrzów, Orgonowych, a równocześnie po trosze z nas samych. 

I w cym chyba spoczywa stałe zainteresowanie twórczością Fredry. 

(KAzMIERZ JAWORSKI, GŁOS LuDu, GRUDZIEŃ 1976, 

ro PREMIERZE DAM I H UZARÓWW SCENIE POLSKIEJ 18 GRUDNIA 1976) 



Aleksander Fredro 
eksander hrabia Fredro - komediopisarz, bajkopisarz, 

amięmikarz, poeta - urodził się 20 czerwca 1793 

stóp Karpat, w Surochowie niedaleko Przemyśla, w za

możnej rodzinie szlacheckiej. Żył jak na owe czasy długo, bo 

82 lara, a jak na polskiego pisarza w wieku XIX - zamożnie i wy

godnie. Młodość miał bujną . Nauki pobierał domowe, ale nie

zbyt głębokie i niezbyt długo, bo jako 16-lemi chłopak wstąpił do 

armii napoleońskiej Księstwa Warszawskiego i wędrował z nią 

przez 6 łat - aż do upadku Cesarstwa. Podczas odwrotu spod 

Moskwy chorował na tyfus, uciekł z niewoli rosyjskiej. Pełnił 

funkcję oficera ordynansowego sztabu generalnego. Za zasługi 

wojenne został odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari 

i Krzyżem Legii Honorowej. Armię opuścił w 1815 i osiadł 

w Bieńkowej Wiszni, majątku ojca niedaleko Lwowa. 

Około 1817 poznał Zofię hr. Skarbkową, z domu Jabłonow

ską, i zakochał się na całe życie. Zofia Jabłonowska jako 15-letnia 

dziewczynka została wydana za hr. Skarbka, jednego z najzamoż

niejszych ludzi w Galicji. Opuściła go po kilku łatach nieudanego 

małżeństwa, ale na poślubienie Aleksandra czekała przeszło 1 O lat. 

Sprawa jest dość niejasna, bo hr. Skarbek nie wyrażał sprzeciwu, 

a załatwienie „rozwodu kościelnego" było w tych sferach społecz

nych głównie kwestią pieniędzy. Opór stawiała kierowana chyba 

konwenansami rodzina Jabłonowskich. Ale zawarte wreszcie 

w 1828 małżeństwo było bardzo szczęśliwe. Dochowało się też 

dwojga dzieci o aspiracjach literackich; Zofii, późniejszej hr. Szep

tyckiej, autorki Wspomnień z lar ubiegłych, i syna, Jana Aleksan

dra, także komediopisarza. 

Fredro bardzo skutecznie zarządzał rodzinnym majątkiem, ale 

reż był ożywiony duchem obywatelskim. Brał czynny udział 

w społecznym życiu ziemiaństwa, po 1831 reprezentował jego in

teresy w galicyjskim Sejmie Stanowym. W okresie Wiosny Ludów 

został oskarżony o zdradę stanu za wystąpienia przeciw Austrii . 

Śledztwo ostatecznie umorzono. Lara 18 50-5 5 spędził z rodziną 

w Paryżu. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 1873 

członkiem Akademii Umiejęmości. Ostatnie lata życia spędził we 

Lwowie, którego był honorowym obywatelem. Tam zmarł 15 lip

ca 1876. 

Dzisiaj najbardziej znany jest Fredro - komediopisarz, nie na

leży jednak zapominać, że uprawiał także inne formy literackie. 

Jest autorem znakomitego pamiętnika Trzy po trzy - pisał go 

w latach 1844-46, później poprawiał i uzupełniał. Snuje w nim 

wspomnienia głównie ze swojej wojskowej młodości, ale też wra

ca pamięcią do dzieciństwa, czyni liczne dygresje, przytacza aneg-

doty. Posługuje się językiem swobodnej gawędy. Pamiętnik jest 

nieocenionym źródłem wiedzy o epoce i samym autorze. A zaczy

na się pięknie: „Óśmnastego lutego roku 1814 jechał na białym 

koniu człowiek średniego wzrostu, nieco otyły, w sieroczkowym 

surducie pod szyją zapiętym, w kapeluszu stósowanym bez żadne

go znaku prócz małej trójkolorowej kokardy. Za nim, w niejakiej 

odległości drugi, znacznie młodszy. [ ... ] Pierwszym z tych jeźdź

ców był Napoleon, drugim byłem ja." 

BARBARA SZOTEK-STONAWSKJ I RYSZARD POCHROŃ 

Pod koniec życia napisał Zapiski starucha. Też trzy po trzy 

- zbiór przysłów, sentencji i przypowieści, w których z perspekty

wy przeżytych lat gorzko ocenia naturę ludzką i społeczeństwo. 

Pisał też opowiadania, wiersze i poematy. Szczególne miejsce 

zajmują jego bajki, które weszły do obiegu kulturalnego częsro 

dziś w oderwaniu od nazwiska autora (Osiołkowi w żłoby dano, 

Małpa w kqpieli, Paweł i Gaweł). W ogóle jego pisarstwo weszło 

do języka porocznego: czasem nie zdajemy sobie sprawy, że „mó-



wimy Fredrą" („wolnoć Tomku w swoim domku", „jak cy komu, 

rak on cobie", „szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, stracisz 

życie", „jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby") . 

W młodości napisał reż Fredro utwory - eufemistycznie mó

wiąc - swawolne, godne żołnierza i bywalca kulis ceacralnych; nie

wydane, krążyły w odpisach wśród galicyjskiej młodzieży. (Część 

pe. Sztuka obłapiania została wydana w 1990 z rysunkami Szymo

na Kobylińskiego). 

Pisarstwo Fredry działo się równolegle do dwóch dużych epok 

liceracucy polskiej - romantyzmu i pozycywizmu. Równolegle 

- gdyż był on sam dla siebie epoką i prądem literackim; ogniwem 

między rymowaną komedią oświeceniową i mieszczańską kome

dią Młodej Polski. Pozbawiony był jednak dydaktyzmu rej pierw

szej i napascliwości drugiej. Jego humor był zazwyczaj dość łagod

ny, a wyrozumiałość dla przywar bliźnich - znaczna. Fredro bawił 

się pisząc swoje komedie i chciał bawić widza teatralnego. To srało 

się powodem gwahownych napaści. W wieku martyrologii i służ

by narodowej kcoś, kro nie chciał wychowywać, dawać świade

ctwa i pobudzać uczuć patriotycznych, był ideologicznie nie do 

zaakcepcowania. Zaatakował go Seweryn Goszczyński, dołączyli 

inni. Zarzucano mu drugorzędny talent, uleganie wzorcom fran

cuskim, niemoralność, wreszcie - remu piewcy tradycji dworu 

szlacheckiego - brak ducha narodowego. 

W komediach Fredry widać znajomość polskiej i europejskiej zróżnicowane cechy indywidualne: Czesław Miłosz z tego powo-

tradycji gatunku. Jest cu obecna oświeceniowa wierszowana ko

media Franciszka Zabłockiego czy Wojciecha Bogusławskiego, ale 

i znacznie starsia komedia jarmarczna. Swój świat teatralny wy

pełnia jednak plejadą postaci oryginalnych, pochodzących z pol

skiego dworku szlacheckiego, później cakże z domu mieszczań

skiego. Prezentuje barwną galerię typów: sarmaci, lichwiarze, 

wojskowi różnych scopni, hulaszczy młodzieńcy i blagierzy, senty

mentalne panienki i wyrachowane damy, sługi różnego autora

mentu . . . Częsco noszą nazwiska określające charakter: Milczek, 

Raptusiewicz, Birbancki, Jowialski. .. Te typy mają jednak bardzo 

du trafnie nazwał twórczość Fredry „komedią temperamentów". 

Obok komediowych postaci na wdzięk utworów Fredry składa się 

także brawurowy, bardzo gc;scy humor sycuacyjny i jc;zykowy. 

Język Fredry jesc w ogóle niezwykły: większość komedii pisana 

jesr wierszem, a wiersz cen - często rak wyszukany, jak 8-zgłosko

wy trochej w Zemście - płynie rak gładko, jak mowa pococzna, 

pozbawiona jakiegokolwiek przymusu i rygorów. 

Fredro pisał dla teatru, głównie teatru lwowskiego. Współ

cześni twierdzili, że częsco tworzył postaci „pod" określonych ak

torów i konsulcował z nimi swoje pomysły. Myślenie sceniczne 

PAWEŁ NIEDOBA JAKO GRZEGORZ I RUDOLF MOLIŃSKI JAKO REMBO. 

NA S'\SIEDNIEJ STRONIE GRZEGORZ - JANUSZ BOBEK Z PRZEDSTAWIENIA „DAM I HUZARÓW" W I 9 57 R. 

jesc zresztą widoczne w materii samych utworów, zawierających 

liczne wskazówki inscenizacyjne dotyczące scenografii, wyglądu 

postaci, sposobu grania. 

Fredro napisał kilkadziesiąt utworów scenicznych: jednoak

tówek i komedii wieloakrowych, fars, grotesek i wodewilów. 

Przed jego zamilknięciem szybko trafiały na sceny ceacru lwow

skiego, warszawskiego i krakowskiego. Po przerwie utworów nie 

publikował ani nie udostępniał ceacrom. Ujrzały światło dzienne 

dopiero po jego śmierci. Najlepsze i najbardziej do dziś znane 

szcuki powstały w pierwszym okresie twórczości. Debiutem była 

niezbyt udana komedia Intryga na prędce (premiera: Lwów 

1817). W 1818 z gocowym rękopisem Pana Geldhaba udał się 

do Warszawy, ale początkowo nie zdołał zainteresować nim dy

rektorów ceacrów. Szcukę wystawiono jednak w Warszawie 

w 1821, a po niej, obok utworów słabszych, miały premiery 

we Lwowie najwybitniejsze jego komedie: Mqż i żona (1822), 



Cudzoziemszczyzna (1824), Damy i huzary (1825), Pan Jowialski 

(1832), Zemsta (1833), Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca 

(1833), Dożywocie (1835). 

Osią intrygi tych komedii są zazwyczaj pieniądze, miłość 

i małżeństwo, a głównie dylemat: czy zawrzeć małżeństwo dla pie

niędzy (czego na ogół chcą rodzice bądź opiekunowie), czy wziąć 

ślub z miłości. 

Damy i huzary, jedna z niewielu komedii prozą, prezentuje 

galerię typów z armii napoleońskiej . W wiejskim domu Majora 

przebywają prócz niego Rotmistrz, Porucznik, Kapelan i „dwa 

stare huzary". W ten męski świat wdziera się wizyta dwu grubych 

sióstr Majora, młodziutkiej Zosi, córki jednej z nich, i stadka po

kojówek: Józi, Zuzi i Fruzi. Matka chce wydać Zosię za zamożne

go Majora, a ona z wzajemnością kocha Porucznika. 

BARBARA SZOTEK-STONAWSKl JAKO ANIELA, LIDIA CHRZANÓWNA JAKO DYNDALSKA I ANNA KONIECZNA JAKO ZOSIA. 

NA SĄSIEDNIEJ STRONIE ZOSIA - EMILIA BOBEK Z PRZEDSTAWIENIA „DAM I HUZARÓW" W 1957 R 

Akcja większości komedii granych za życia aurora toczy się 

w szlacheckich dworkach, idyllicznych mimo intryg i sporów, 

hołdujących tradycji i pielęgnujących cnoty rodzinne. W niemal 

wszystkich komediach Fredry właśnie miłość zwycięża: szczere 

uczucie pokonuje wszystkie przeciwności - opór rodziny, intrygi 

i komplikacje finansowe. I właśnie to uznanie wartości miłości, 

życia rodzinnego i cnót domowych jest wyznaniem wiary autora 

pomawianego o niemoralność. 

Swój świat szlachecki zapełnił Fredro galerią oryginalnych, 

niepowtarzalnych postaci o charakterze mniej lub bardziej kome

diowym - od farsy i groteski po łagodny humor. Postaci te mają 

jednk często drugie dno. Kim naprawdę jest Jowialski? Jaka go

rycz i niemożność kryją się pod nieopanowanym gadulstwem 

Papkina? Jakie potrzeby drzemią w Birbanckim, który wpada 

w euforię na wieść o locie balonem? Najwięksi aktorzy w wybit

nych kreacjach różnie odpowiadali na te pytania. Prawda, że ma

teria utworów umożliwia bogactwo interpretacji. 

Po powrocie z Paryża Fredro wrócił do pisania, ale nie powró

cił już do idyllicznego dworku szlacheckiego. Miał poczucie, 

że ten świat należy już do przeszłości. Jego miejsce zajęła współ

czesna Galicja z całą jej mizerią i pretensjonalnością. 

Fredro był i jest autorem najczęściej w Polsce grywanym. Role 

w jego komediach grali wszyscy wybitni aktorzy XIX i XX wieku, 

m. in. Antoni Benza, Jan Nowakowski, Apolonia Kamińska, 

Adam Żółtowski, Józef Rychter, Bolesław i Jerzy Leszczyńscy, An

toni Hoffman, Stefan Jaracz, Józef Węgrzyn, Mieczysława 

Ćwiklińska. 

W wieku XIX grano sztuki Fredry jako współczesne komedie 

salonowe, co im zresztą niewiele szkodziło, gdyż odwołania histo

ryczne, na ogół do epoki napoleońskiej, nie były specjalnie istot

ne. W okresie Młodej Polski przyszła moda na stylizację w stro

jach i scenografii na okres Cesarstwa. W latach dwudziestych i po 

II wojnie pojawiły się eksperymenty teatralne, np. brawurowe 

Damy i huzary wystawione przez Jaracza (1932). 

Utwory Fredry były tłumaczone na wiele języków, m. in. na 

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, czeski, rumuński, wę

gierski, słowacki. 

HALINA FLoRYŃSKA-lALEWICZ 

(FRAGMENTY TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONACH 

WWW.CULTURE.PL, REDAGOWANYCH PRZEZ INSTYTUT A. MICKIEWICZA; 

SKRÓTÓW DOKONAŁA REDAKCJA NINIEJSZEGO PROGRAMU) 



Damy i huzary 
Aleksandra Fredry 

N 
a pytanie: „Za co Polak kocha Fredrę?" potrafi odpo

wiedzieć każde dziecko. Szkołę opuszczamy z wizerun

kiem dobrotliwego szlachcica, który z pogodnym 

uśmiechem spogląda na widok, który roztacza się z ganku jego 

ziemiańskiego dworku. Co widzi, zgadnąć nie trudno, gdyż od 

czasów pisarzowi współczesnych dominuje pogląd o jego oddaniu 

polskiej tradycji obyczajowi, cnotom życia rodzinnego i obywatel

skiego. Zanim sława komediopisarza zdołała okrzepnąć w war

szawskich i lwowskich salonach, jego Geldhabów, Rotmistrzów, 

Jowialskich, Łatków i Radostów wciągnięto do narodowej służby. 

I rak „ku pokrzepieniu serc", ze zmiennym szczęściem u zabor

ców, grywano jego komedie do chwili uzyskania niepodległości. 

Wtedy Fredro pojawił się na scenie jako weteran wielopokolenio

wej batalii o polskość. Cóż, kiedy Fredrowskie posracie, odmalo

wane z dramaturgiczną maestrią i realizmem, wtłoczono w ciasne 

opłotki sarmackiego skansenu. 

Banał w aktorstwie i scenograficzny szablon, ochrzczony nie 

wiedzieć czemu „stylem fredrowskim", zwalczał Słonimski grzmiąc 

po jednej z premier: „Czy Śluby panieńskie to zwłoki generała Bema, 

żeby im cześć oddawać?" Spór o Fredrę zapoczątkowany przez słyn

ną polemikę Boya z profesorem Kucharskim przeciągnął się na lata 

powojenne, kiedy to nowa, socrealistyczna krytyka musiała sobie 

poradzić z fenomenem niezwykłej popularności „wstecznika i piew

cy szlachetczyzny". Fredro wychodził z tych opresji zwycięsko, gdyż 

ani wysiłki krytyków, ani nieudolność inscenizatorów nie zdołały 

zaszkodzić ukrytej ze swojskością i rzekomym brakiem intelektual

nych ambicji, prawdzie charakterów. Prawdzie, osiąganej dzięki 

wnikliwej wiedzy, darowi obserwacji i umiejętności przetworzenia 

realiów życia w konstrukcje dramatyczne nasycone olbrzymią daw

ką komizmu i owiane poetycką aurą fredrowskiego wiersza. 

BARBARA SZOTEK-STONAWSKI, ANNA PAPRZYCA I LIDIA CHRZANÓWNA 

Uważne odczytanie tekstów Fredry daje pojęcie o scenicznej 

wyobraźni pisarza. Nabiera bowiem „scenicznego ciała" po prze

łożeniu na rekwizyty i wskazówki dotyczące zachowania i wyglą

du postaci. Bez przesady, sztucznych nosów i komediowej szarży 

bohaterowie rej staroświeckiej farsy udowadniają, że nakładanie 

Fredrze peruki Moliera nie jest potrzebne, aby dostrzec w nim 

RYSZARD MALINOWSKI I ANNA PAPRZYCA 

człowieka o żywym intelekcie, wysokiej kulturze, który sięga 

wzrokiem poza ów tradycyjny, widoczny z perspektywy ziemiań

skiego dworku, horyzont. 

ANNA ZIELIŃSKA (FRAGMENT RECENZJI Z PREMIERY 

DAM I HUZARÓWW REżySERll OLGI LIPIŃSKIEJ, 

ANTENA 21 IX 1990) 

C
óż za klejnocik czystej wody! Niby to drobne, niby to 

błahe, ale kiedy się wpatrzyć w misterne dzierganie nitek, 

kiedy się wsłuchać w rytm dialogu, kiedy się wczuć w to 

przedziwne zmieszanie sentymentów z humorem, doznaje się tego, 

co może wyrazić tylko jedno słowo, wytarte, co prawda, przez nad

używanie w mniej szlachetnych okolicznościach: słowo rozkosz! 

(TADEUSZ BoY-ŻELEŃSKI PO DAMACH I HUZARACH 

w TEATRZE NARODOWYM W 1925 ROKU, 

czn1 w SETNĄ ROCZNICĘ PREMIERY) 

JÓZEF GAWLAS - REMBO '57 
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Scena Polska pomostem między kulturami 

5fu 
SCENY 
POLSKIEJ 

TD 
Jubileusze wzbudzają we mnie za

wsze pewną nutę nostalgii, odżywają 

wspomnienia czasów dawnych, już 

nieodwracalnych. Pamiętam, że od 

swych początków w Scenie Polskiej 

byłem związany z kierownictwem tea

tru: z Frankiem Michalikiem (kierowni

kiem Sceny Polskiej), któremu za

wdzięczam studia aktorskie 

w Warszawie, Alojzym Nowakiem, 

czy dyrektorem teatru Josefem Zajf

cem, który mnie zaangażował, a póź

niej z Franciszkiem Kordulą , dzięki 

któremu wystudiowałem reżyserię te

atralną w Pradze. Kodeksu pracy 

nauczył mnie reżyser Franek Chmiel 

(teatr stacjonował jeszcze w sali 

hotelu PIAST), który na moje pytanie, 

czy jutro muszę być na próbie (akurat 

w sztuce, którą aktualnie przygoto

wywano, nie brałem udziału}, odpo

wiedział: „Jeżeli nie chcesz, do teatru 

w ogóle nie musisz przychodzić". 

Zabrzmiało to niesłychanie groźnie 

i od tego czasu jedynym moim ko

deksem pracy jest tzw. ferman czyli 

jutrzejszy, tygodniowy, miesięczny 

rozkład zajęć. Koledzy niekiedy mają 

do mnie pretensje, ponieważ w wa

runkach naszego teatru ścisłe prze

strzeganie kodeksu pracy jest w za

sadzie niemożliwe. Ale o tym cicho, 

sza! Wówczas, w czasie owej roz

mowy z reżyserem Chmielem - a by

łem wtedy chłopcem do wszystkiego, 

od przynoszenia papierosów po 

sprzątanie sceny, suflowanie, przyno

szenie rekwizytów, krzeseł etc. 

- uświadomiłem sobie kardynalną 

zasadę, którą później nazwałem 

zasadą kulturowej kontynuacji. 

Zrozumiałem, iż nie wystarczy 

przyjść do teatru, nauczyć się tekstu, 

wyjść na scenę, ale przede wszyst

kim trzeba wiedzieć (uświadomić 

sobie), gdzie się pracuje, z kim i dla 

kogo się gra. Po uświadomieniu so

bie tych zależności nie miałem naj

mniejszych problemów z powrotem 

do Sceny Polskiej z Warszawy czy 

Pragi. Wiedziałem, gdzie jest moje 

miejsce, i starałem się robić wszyst

ko, by to miejsce godnie sobą zapeł

nić. A tego, jak je zapełnić, uczyli 

mnie wspaniali Profesorowie - Włady

sław Niedoba, wspomniany Franek 

Michalik, państwo Cejnarowie, Go

gółkowie, Bobkowie, Piotr Augusty

niak (któremu na scenie nosiłem wa

lizki w czasie jego pożegnalnego 

przedstawienia w Scenie Polskiej 

w 1959 roku), Alojzy Małdrzyk, Rudolf 

Urbański, Józef Gawlas, Wanda Spin

ka, Hanka Kaletowa, Geniek Sumera 

(chodząca dobroć, co w niektórych 

momentach mu nawet przeszkadza

ło, gdyż tę jego dobroć skrzętnie wy-



Jako Wołodyjowski w „Małym rycerzu i pannach" 
W Maciejewskiej wg H. Sienkiewicza 
- sezon 1978-79 

korzystywali koledzy, robiąc Geniowi 

wszelkiego rodzaju siurpryzy), Witold 

Rybicki (z którym przez dwa lata cizie-

Niektórzy „wyfrunęli" ze Sceny Pol

skiej, inni odeszli na zasłużony odpo

czynek, a jeszcze inni odeszli bezpo

wrotnie, ale pamięć o nich oraz 

wdzięczność pozostanie w nas na 

zawsze. Pamięć o ich wspaniałych 

umiejętnościach i etycznym postępo

waniu oraz wdzięczność za pobrane 

nauki. 

Obecny jubileusz nie po raz 

pierwszy przekonuje mnie o sile i celo

wości trwania Sceny Polskiej, o niesa

mowitym dążeniu naszego 

społeczeństwa do obcowania 

z żywą kulturą, o świadomo

ści działania organizatorów, 

o wysokich umiejętnościach 

twórców, o głębokim poczu

ciu patriotyzmu. 

Zgodnie z tradycją należy 

więc w czasie tego jubileuszu 

liłem pokój w akademiku), czy Roman spojrzeć za siebie, zastano-

Stysiński Ueden z nielicznych oświet- wić się, czego się dokonało, 

leniowców, którzy potrafią „świecić" a przede wszystkim spojrzeć 

przedstawienie teatralne z głowy, 

bez egzemplarza). 

Mając tak wspaniałych nauczy

cieli , nietrudno byto dzieło Sceny Pol

skiej kontynuować Kazimierzowi 

Siedlaczkowi, Idzie Kocur, Janinie Bu

ławie, Halinie Pasekowej, Władysła-

w przyszłość- co zrobić, 

żeby DZIEŁA nie zmarnować, 

co uczynić, by być godnym 

kontynuatorem, by po przed

stawieniu, po kolejnej pre

mierze nasz widz mógł po

wiedzieć: SZUMNE TO 

wowi Liberdzie, Rudolfowi Molińskie- BYŁO, a nasza Scena była 

mu, Pawłowi Niedobie, Karolowi 

Tyrlikowi czy Jankowi Monczce. 

godnym partnerem teatrów 

polskich i czeskich, ponieważ 

taką ma misję - być pomostem 

pomiędzy tymi kulturami . 

Być teatrem polskim w Republice 

Czeskiej oraz teatrem czeskim 

w Rzeczypospolitej. 

Czyli ciągle poza granicami. 

Więc GDZIE? 

Oczywiście w Europie i jej Unii. 

Piękna i zaszczytna to misja. 

KAROL SUSZKA 

Dyrektor Teatru Cieszyńskiego 

Z Bogdanem Kokotkiem w „Innych rozkoszach" 
J. Pilcha w sezonie 2005-06 

Ministerstvo kultury Ćeske republiky ocenuje dlouholety 

pff nos polske sceny Tesfnskeho divadla, a to zejmena 

pro kulturnf zivot polske narodnostnf mensiny zijfcf 

na uzemf moravskoslezskeho regionu . V teto souvislosti 

pripomfnam, ze ostatnf narodnostnf mensiny, zijfcf v ćeske 

republice, tuto moznost setkavat se s dramatickym ume

nfm ve svem rodnem jazyce bohuzel nemajf. Umelecka 

ćinnost polske sceny Tesfnskeho divadla krome obohace

nf ćeske divadelnf kultury reprezentuje Ćeskou republiku 

dfky sve ćetne zajezdove ćinnosti i na uzemf Polska. 

V poslednf dobe na sebe Tesfnske divadlo upozornilo 

predevsfm inscenacf Tesfnske nebe, na nfz spolupracujf 

obe dve sceny a ktera se setkava s mimoradnym zajmem 

divaku nejen kvuli sv)fm umeleckym kvalitam, ale i pripo

menutfm Tesfnska jako v)fjimećneho kulturnfho a historic

keho fenomenu. I proto rad konstatuji, że Ministerstvo 

kultury Ćeske republiky podporuje umeleckou ćinnost 

obou scen Tesfnskeho divadla v ramci Programu statnf 

podpory divadel a orchestru. 

S pozdravem 

VfTEzSLAV JANDAK 

Ministr kultury 

V Praze dne 9. srpna 2006 

Jubileusz Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, to święto 

szczególne dla środowiska teatralnego po obu stronach 

Olzy. Utworzenie przed 55 laty profesjonalnego polskiego 

zespołu teatralnego poza granicami Kraju, pozostało do 

dzisiaj wydarzeniem niepowtarzalnym. Stało się symbo

licznym zniesieniem granic, świadczącym o bliskości 

kultur i wspólnym ich dziedzictwie w tym regionie. 

Świętując tę rocznicę, polski Zespół Teatru może mieć 
powód do dumy i satysfakcji z przebytej wspólnie z cze

skimi przyjaciółmi drogi artystycznej oraz działalności 

upowszechnieniowej i edukacyjnej na rzecz społeczności 

Zaolzia. Dowodem są liczne nagrody, wyróżnienia i wyso

kie odznaczenia państwowe przyznawane zasłużonym 

pracownikom i twórcom Teatru Cieszyńskiego. Nade 

wszystko jednak, prawdziwym sukcesem są wspólne 

festiwale oraz przedsięwzięcia artystyczne, jak choćby, 

cieszący się dużym uznaniem widzów projekt „Cieszyń

skie Niebo". 

Panu, Panie Dyrektorze i całemu Zespołowi Teatru 

serdecznie dziękuję za troskliwe pielęgnowanie tradycji 

polsko-czeskiej współpracy kulturalnej . Życzę, by wzbo

gacając ją w następnych sezonach artystycznych, mieli 

Państwo poczucie satysfakcji i radości zawodowej . 

Kłaniając się cieszyńskiej publiczności, składam życzenia 

nieprzemijającej ciekawości teatru. 

Łączę wyrazy szacunku 

KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego 

Warszawa, 22 sierpnia 2006 r. 



Premiery Sceny Polskiej w latach 2001-2006 L. p. premiera autor tytuł reżyseria 

377 . 31. 3. 2004 K. Miłobędzka Quiz G. Stanisławiak 
L. p. premiera autor tytuł reżyseria 

Prapremiera 
359. 8. 9. 2001 S. Schneider Noce sióstr Bronte J.Andrucki 

378. 18.4. 2004 S. Mrożek Na pełnym morzu R. Malinowski 
360. 20.10. 2001 A. Mickiewicz Dziady K.Suszka 

Otwarta próba generalna 
361. 8. 12. 2001 K. Makuszyński Szaleństwa panny Ewy B. Kokotek 

379. 15. 5. 2004 J. Nohavica, R. Putzlacher, Tesfnske niebo 
362. 9. 2. 2002 L. Mazan, R. Moliński Kaisermanewry R. Moliński 

R. Lipus, T. Koćko Cieszyńskie nebe R. Lipus 
czyli Upływa szybko życie 

Prapremiera 

363. 13. 4. 2002 J . Słowacki Balladyna M. Mokrowiecki 
380. 13. 6. 2004 H. Ch. Andersen Królowa śniegu K. Suszka 

364. 1. 6. 2002 W. A. Berger, Renata Putzlacher Most nad Łucyną K.Suszka 
381. 25.9.2004 K. Dickens Opowieść wigilijna J. Czernecki 

Prapremiera 
382. 8. 1. 2005 M.Rębacz Dwie morgi utrapienia M. Perepeczko 

365 . 14. 9. 2002 F. Veber Kolacja dla głupca J. Monczka 
383. 29. 1. 2005 P. Partner Szalone nożyczki R . Moliński 

366. 9. 11 . 2002 A. Stalony-Dobrzański, A. Walden 
Powtórka z Czerwonego 

Kapturka 384. 2.4.2005 R. Putzlacher, T. Koćko , B. Kokotek Ondraszek - Pan Łysej Góry B. Kokotek 

367. 18.1. 2003 M. Uhde, M. Stedron Ballada dla bandyty R . Moliński Prapremiera 

Prapremiera w języku polskim 385. 14. 5. 2005 B. Hrabal Bambini di Praga M. Mokrowiecki 

368. 1.3.2003 Maciej Wojtyszko Hermes przeszedł B. Kokotek 386. 12. 6. 2005 K. Makuszyński Szatan z siódmej klasy B. Kokotek 

Prapremiera czyli Mitologia grecka 387. 24. 9.2005 J. Pilch Inne rozkosze K. Deszcz 

369. 26.4.2003 N. Erdman Samobójca R.Moliński 388. 10.12.2005 J. Mortimer, B. Cooke Kiedy kota nie ma ... R. Moliński 

370. 31 . 5. 2003 Molier Świętoszek K.Suszka 389. 17.12.2005 A.Osiecka Apetyt na czereśnie B. Kokotek 

371. 14. 6. 2003 M.Schisgal Sie kochamy J. Czernecki 390. 1.4.2006 W. Shakespeare Makbet B. Kokotek 

372. 27.9.2003 S. Stephenson Pamięć wody K. Deszcz 391. 13. 5. 2006 A.Domańska Żółta ciżemka K. Suszka 

373. 22 .11 . 2003 Ray Cooney Mayday R.Moliński 392. 27.6.2006 J.Klimsza Bianka J.Klimsza 

374. 24.1. 2004 B. Brecht Kariera Artura Ui B. Kokotek Prapremiera 

375. 21. 2. 2004 M. Ravenhill Polaroidy M.Strzępka 393. 29.9.2006 W.Schwab Prezydentki M.Strzępka 

376. 6.3.2004 A. Fredro Mąż i żona K. Prus pokaz przedpremierowy 



Dyrektorzy Teatru Cieszyńskiego (od powstania Sceny Polskiej): 

Josef Zajfc (1949-60) 

Frantisek Kordula (1960-72) 

Libuse Kisova p. o. Dyrektora (1972-73) 

Ladislav Slfva p. o. Dyrektora (1973-7 4) 

Josef Srovnal (197 4-76) 

Józef Wierzgań (1976-90) 

Ladislav Slfva (1990-96) 

Roman Rozbrój (1997-2000) 

Karol Suszka (2001- do dziś) 

Kierownicy Artystyczni Sceny Polskiej: 

Władysław Niedoba (1951-1960) 

Franek Michalik (1960-66) 

Alojzy Nowak (1966-1973) 

Andrzej Przybylski (1973) 

Kazimierz Siedlaczek (197 4-1979) 

Karol Suszka (1979-1988) 

Rudolf Moliński (1988-1998, 2001-2003) 

Jerzy Batycki (1999-2001) 

Bogdan Kokotek (2003 - do dziś) 

Kierownicy i Sekretarze Literaccy Sceny Polskiej: 

Jan Havlasek (1951-56) 

Wanda Cejnar (1955-62, 1969-86, 1989-90, 1992) 

Petr Grimm (1961-63) 

JiFf Roy (1963-69) 

Aleksandra Humel (1986-88) 

Renata Putzlacher (1989-97, 1999-2001) 

Paweł Gabara (1991-93) 

Kazimierz Jaworski (1993-94) 

Joanna Wania (1997 - do dziś) 

Kazimierz Kaszper (1998) 

Urszula Kurek (1998) 

Katarzyna Słupczyńska (2002) 

Statystyka 

W ciągu 55 sezonów Scena Polska wystawiła 393 pre

miery. Od 1964 roku Scena Polska odegrała w sumie 

7 466 przedstawień, z tego za granicą 997 spektakli, 

które obejrzało 2 195 133 widzów, z tego za granicą 

482 058 widzów. Niestety nie zachowały się niektóre 

archiwalne dane statystyczne dokumentujące okres lat 

1951-1963. Od początku istnienia Scena Polska 

wystawiła w sumie 10213 spektakli, które obejrzało około 

3 OOO OOO widzów. Obecnie zespół aktorski liczy 

17 osób, wystawia 6 premier w sezonie, dając około 

150 przedstawień . 

Z 391 dotychczasowych premier 156 spektakli było 

polskich autorów, a 52 czeskich i słowackich . Najczęściej 

wystawianymi polskimi pisarzami są A. Fredro, G. Zapol

ska, J. Słowacki, S. Mrożek. Scena Polska ma w swym 

dorobku także sztuki pisarzy wywodzących się ze Śląska, 

takich jak Paweł Kubisz, Zofia Kossak-Szczucka, Gustaw 

Morcinek, Wiesław Adam Berger. Wśród czeskich sztuk 

najczęściej pojawiają się te autorstwa Jiraska, Ordy, Tyla, 

Ćapka, Havla. W swej 55-letniej historii Scena Polska 

wprowadziła także do repertuaru 31 prapremier. 

Statystyka poszczególnych sezonów 

1951-61 55 2087 brak danych brak danych brak danych 

1961-71 75 2145 t o 406869 o 

1971-81 80 1999 t 25 596372 10700 

1981-91 80 1811 85 507486 37450 

1991-2001 69 1479 586 504563 284301 

32 692 301 179843 149607 

391 10213 997 2195133 482058 



z kronik z dawnych lat 
Pierwsza premiera Sceny Polskiej miała 

miejsce 14 października 1951 roku. Była 

to sztuka Aleksandra Maliszewskiego 

„Wczoraj i przedwczoraj" w reżyserii Wła

dysława Delonga (studenta FAMU w Pra

dze) i ze scenografią Władysława Cejnara 

(absolwenta ASP w Krakowie). 

Pierwszy zespół aktorów-założycieli two

rzyli : Piotr Augustyniak, Janusz Bobek, 

Emilia Ruszówna-Bobek, Franek Chmiel, 

Stefania Dzidowa, Józef Gawlas, Marta 

Gogółka, Fryderyk Gogółka, Franciszka 

Kasprzakowa, Anna Kluzówna-Kaleta, 

Wanda Łysek, Janina Buzek-Matuszcza

kowa, Franek Michalik, Alojzy Mołdrzyk, 

Helena Trzósłówna-Rybicka, Witold Rybi

cki, Wanda Spinka, Eugeniusz Sumera, 

Maria Szymeczek, Rudolf Urbański . 

Pierwsze słowa, które padły ze sceny, 

wypowiedział aktor Janusz Bobek 

i brzmiały one następująco: No więc jak, 

panie Władziu? 

Zespół Sceny Polskiej w 1951 r. 

Pierwszym kierownikiem artystycznym 

Sceny Polskiej był Władysław Niedoba. 

TAK BYŁO NA POCZĄTKU: 

Widownia bardzo, bardzo zadowolona. 

Kiedy wreszcie doczekamy się w Miliko

wie prądu elektrycznego??? 

29.A04.„ 1.9.54 .~.ortowa.. „ .. „„.„.„.„„.„.„.„ .. 
Wodewil warszawski 

2 x - oba przedstawienia wysprzedane. 

9.A04 •. 1.9.5.4 .. ~ .. Wę.dr.ynla. ..... . . . .. ... . .... . ... . . . .. ... .3Aoe. •. t.95.4 .. ~ .. T.~ynie.c ............ ............... .. ... . 
2.QA03. •. 1.95.4 .. ~„T~~mo.w.i~e.„.„.„„„ .... „.. .. Latarnia Wodewil warszawski 

Śluby panieńskie Sala nie pomieściła wszystkich widzów. Poza abonamentem. Po raz trzeci - wy-

Widzów 65%. Sala niedostatecznie opa- Musimy powtarzać. sprzedane! 

lona. Tylko ze względu na przybyłych wi-

dzów aktorzy godzą się grać w takich 

warunkach . 

Pierwsza próba czytana „Wczoraj i przedwczoraj" A. Maliszewskiego (1951 r.). 

2.1AQ3. •. 1.9.5.4 .. ~ .. Miłi.kÓ.W. ...... ..... .. ................. . 
Śluby panieńskie 

Sala zapełniona do ostatniego miejsca. 

Anieli (Ruszównie) nawalają struny głoso

we. Z trudem dogrywa przedstawienie. 

28A04 •. 1.9.5.4 .. ~ .. c.i.e.ski .. C.le.sun ............. . 
Śluby panieńskie 

Ostatnie, 55. przedstawienie. Sala do po

łowy wypełniona. Przedstawienie bardzo 

dobre. 

9.A09. •. 1.95.4 .. ~ .. s.t~mawa. ...... ........ ................. . 
Latarnia - 2x 

Pierwsze przedstawienie na nowo zbudo

wanej scenie w Domu PZKO w Stonawie. 

Popołudniowe przedstawienie dla szkół 

oglądało 400 dzieci. Wieczorem publika 

stonawska, około 600 widzów, wypełniła 

salę po brzegi . 

. 18A09. •. 1 .95.4„~„Ry.ehwał.d„.„ ..... „ .... „.„ .. „„ 

Spryciarz Gelo 

Do naszego Rychwałdu zawsze jedziemy 

z wielką radością, bo wiemy dobrze, 

że publika dopisze w 100%. Jest to wiel

ka zasługa organizatorów naszych przed

stawień, ob. dyr. szkoły Maroszczyka 

i prezesa tamtejszego koła PZKO 

ob. Szczyrby. Nie szczędzą oni trudu, 

aby obejść tę garstkę Polaków rozsianych 

po wielkim Rychwałdzie i dostarczyć im 

bilety na Scenę Polską. W ten dzień, gdy 

gramy w Rychwałdzie, na pewno nie ma 

ani jednego Polaka, który by został 

w domu! Jedziemy z wielką radością, 

bo wiemy na pewno, że gosposie koła 



M. Bałucki - „Dom otwarty" (sezon 1959-60) . Od lewej: Franek Chmiel. Roman Stysi ński, Józef Gawlas. 
Witold Rybicki, Karol Suszka i Józef Harasiewicz 

3 ... 1.0 •. 1 .9.5~ .. 7: .. S.tonaw.a ....... ........................ . 
Spryciarz Gelo 

Tyle publiki, co w Stonawie, nie ma 

nigdzie na całym naszym terenie. 

Ponad 600 ludzi oglądało Spryciarza! 

2.0 ... 1.1. •. 1.9.5.4 .. 7: .. J.abłon.kó.w. .. ..................... . 
Grzesznicy bez winy 

Doszło do kłótni przy przedsprzedaży 

biletów. Ludzie stoją na ławkach za salą 

na korytarzu i przez drzwi obserwują 

przedstawienie. 

.15„03. •. 1.955 .. 7: .. C.H.$ki .. C.ie.$Dl'.'I ............. . 
Imieniny pana dyrektora 

Przedstawienie trochę nerwowe. Cieszyn 

nie zasługuje na to, aby grać tu premierę. 

Na sali zaledwie 200 widzów. Obywatele 

Cz. Cieszyna prawdopodobnie nie lubią 

satyry, a niektórzy boją się tego, że pa-

trząc na tę satyryczną komedię , widzieliby 

PZKO przygotowały dla nas smaczne ka

napki i herbatkę . Niektórzy na to konto nie 

kupują już kolacji. To będzie klapa, jak go

sposie zawiodą i nasi aktorzy będą grali 

to normalnie w ten sam dzień i o tej samej samych siebie ze swymi błędami. 

godzinie, za pozwoleniem miarodajnych 

czynników, urządza się również imprezę 23„03. •.. :t.9.55.:::.Karwina„„„„„„.„„.„„„„„ 

czeską, aby ci, którzy lubią teatr, chociaż Imieniny pana dyrektora 

z głodnymi żołądkami do późnej nocy. są Czechami, nie mogli iść na polskie Na sali zjawia się tylko 300 widzów. 

przedstawienie. Chcemy wiedzieć, kto 

.1.9 ... 09. •. 1.9.5.4 .. 7: .. Gó.ma.L.MłYnia„„„ „ „ „„ „ ponosi winę i jak sprawca niesłusznych 

Mogło być więcej. 

Spryciarz Gelo 

Ostatnie przedstawienie naszego zespołu 

na abonament całoroczny 53/54. Jedno z 

najlepszych. Jak to, że publika nie dopi

sała w 100%? Prosta odpowiedź. W Gór

nej Lutyni, kiedy przyjeżdża nasz zespól, 

zarządzeń usprawiedliwi się przed społe

czeństwem!!! Również afisze wylepione 

na przedstawienie Spryciarza niektórym 

„obywatelom" górnolutyńskim wcale nie 

przeszkadzają i zalepiają nasz afisz ich 

afiszem! 

.9 ... 02 •. 1.9.5.6 .. 7: .. Kar.w.ina ........ ...... ...... ............ . 
Ballady i romanse 

Wysprzedane! Tu zastanawiano się, 

czy grać, czy nie. Zimno było tak wielkie, 

że „gęsia skóra" nie chciała nas opuścić. 

Jednak nasi kochani sympatycy się zeszli 

i przedstawienie się zaczęło . Zapominali

śmy nawet tekst, ponieważ trzeba było 

myśleć o tym, by nie trząść się jak osika 

na scenie. Widać i widzowie nam współ

czuli . Podczas przerwy kier. Niedoba 

opowiadał, że proponowali mu na sali 

sweterki dla nas, byle tylko przedstawie

nie dobrze poszło dalej . 

A TAK 20 LAT PÓŹNIEJ ... 

Co miesiąc przyjeżdża do Nowego Bogu

mina Scena Polska. Co miesiąc coraz 

mniej osób oklaskuje jej występy. Zasta

nówmy się, co jest przyczyną tej obojęt

ności . Zaraz na wstępie można chyba 

wykluczyć brak czasu. Ten parawan. 

którym chętnie zasłaniamy własne leni

stwo. jakoś tu nie pasuje. Dwóch godzin 

miesięcznie nie móc poświęcić sprawie 

polskości - śmieszne! 

Dom Oświaty w Nowym Boguminie nie 

znajduje się ani na polu minowym, ani na 

Kasprowym Wierchu . A niewinna kałuża 

pojawiająca się regularnie po deszczu tuż 

przed wejściem nie wydaje mi się prze

szkodą nie do pokonania. 

Na brak informacji też nie można narze

kać . Pezetkaowcy bogumińscy przyjmują 

do wiadomości, że teatr będzie . I na tym 

koniec. Czy możemy żądać od innych, 

by przejmowali się naszymi sprawami, 

Zdjęcie zespołu Sceny Polskiej zamieszczone w biuletynie jubileuszowym wydanym z okazji 25-lecia SP w 1976 r. 

jeżeli sami z siebie nie potrafimy wykrze

sać iskierki dobrej woli, chęci, entuzja

zmu? A chyba najsmutniejsze jest to , 

że do tych obojętnych należy również 

młodzież . Ktoś może powie: „to nie moja 

wina, po prostu czasy się zmieniają" . 

Ale dlaczego zmieniają się na gorsze?! 

(fragment listu Teresy do „Głosu Ludu", 

listopad 1970) 

Most Szaniawskiego 

- ostatnia premiera 

Władysława Niedoby 

Władysław Niedoba dla „Głosu Ludu": 

Zawsze chciałem być aktorem. ale prak

tyka zawodowa w Scenie Polskiej po-



,Kartoteka" T. Różewicza: Piotr Augustyniak, Zbigniew Żwak, Karol Suszka i Kazimierz Siedlaczek (sezon 1987-88) 

Hit wszechczasów SP: „Janosik, czyli na szkle malowane" - premiera w sezonie 1975-76 

twierdziła , że nie zawsze można robić to, 

na co się ma ochotę. Ważniejszą sprawą 

w Scenie Polskiej okazała się organizacja 

i w tym kierunku, uważam , zrobiłem do

syć dużo , chociaż zawsze gdzieś w kącie 

za kulisami czułem żal, że to nie ja stoję 

na scenie. 

Rola starego przewoźnika w Moście bar

dzo mi przypadła do gustu, ponieważ 

daje możliwości wygrania wnętrza: uczuć , 

szczerości, prostoty. Cieszę się, że właś

nie tą sztuką będę się mógł pożegnać 

ze społeczeństwem jako aktor i jako pra

cownik administracyjny teatru. Most stał 

się dla mnie jakimś symbolem. Uważam, 

że przez te 25 lat starałem się budować 

wielki most, który łączył Scenę Polską 

z naszym widzem. Chciałbym też , żeby 

ta rola, choć nieduża w tekście, została 

w pamięci naszego widza, którego tak 

bardzo polubiłem , żeby poprzez tę rolę 

widzowie wyczuli we mnie tę prostotę , 

szczerość i życzliwość, jakie zawsze do 

nich żywiłem. 
G,Glos Ludu", kwiecień 1974) 

Scena Polska - pomostem 

przyjaźni 

Nastawiając się na popularyzację współ

czesnego i klasycznego dramatu, literatu

ry czeskiej i polskiej, klasyki światowej, 

Scena Polska pełni zadanie teatru kom

pletnego, tzn . reprezentującego wszelkie 

rodzaje dramaturgii. Nikt jej tu bowiem nie 

Zdjęcie pamiątkowe po premierze .Znachora" T. Dołęgi-Mostowicza - sezon 1985-86 

wyręcza w zadaniach artystycznych i kul

turalno-politycznych. 

Dużą zasługą Sceny Polskiej jest wprowa

dzenie najwartościowszych nowości dra

maturgii czeskiej i słowackiej, które często 

w teatrze cieszyńskim mają swoje prapre

miery w języku polskim. W niejednym wy

padku poprzez Scenę Polską poznano 

w Czechosłowacji polską dramaturgię, 

co z kolei stanowiło inspirację dla teatrów 

czeskich . 

Przez trzydzieśc i cztery lata swego istnie

nia Scena Polska zdobyła sobie i wycho

wała pod względem teatralnym dobrą, 

wdzięczną i wierną publiczność , stanowią

cą jeden z podstawowych warunków 

działania i pracy tego zespołu. W zorgani

zowanie stałej widowni włożono niemały 

wysiłek: widz Sceny Polskiej był bowiem 

zdobywany niejako podwójnie - jako widz 

teatralny w ogóle i jako widz Sceny Pol

skiej w szczególności . Dzięki tym stara

niom umocniła się między Teatrem a pub

licznością żywa więź, gdzie indziej raczej 

niespotykana. I to uważa Scena Polska 

za jedno z największych swoich osiągnięć. 

(fragment tekstu zamieszczonego 
w publikacji wydanej z okazji 40-/ecia 

Teatru Cieszyńskiego w 1985 roku) 

TRZVDZIEŚCI LAT PÓŹNIEJ 

Litości! 

Dobrze pamiętam pierwsze przedstawie

nia Sceny Polskiej; bawiły nas, uczyły, 

zachwycały. Pozostała wdzięczność dla 

tych, którzy tych wzruszeń dostarczali . 

Od tej pory wiele czasu upłynęło , razem 

z SP postarzeli się także ci, co jeszcze 

wykupują abonament. .. Ale nie nad tym 

chciałem się zastanowić, lecz nad przy

szłością Sceny Polskiej - w związku z jej 

repertuarem. Bardzo, ale to bardzo znie

chęciła nas Iwona, księżniczka Burgunda, 

ale wystawiona ostatnio Kartoteka wręcz 

pogrążyła nas w rozpaczy. Wiadomo 

przecież, że - poza nielicznymi wyjątkami 

- na przedstawienia przychodzi starsze 

społeczeństwo . I pomyśleć , że ma teraz 

oglądać coś , czego nie rozumie! Nas, 

którzy wiernie przychodzimy na przedsta

wienia od lat, już chyba nikt nie zdoła wy

chować do odbioru „nowoczesnych" wi

dowisk. Dlatego - litości! - wybierajcie 

przystępny i zrozumiały dla nas, wdzięcz

nych widzów, repertuar i zaprzestańcie 

tych eksperymentów! 

(Gustaw Folwarczny, „Głos Ludu", 
kwiecień 1988) 



W czasie obchodów półwiecza SP ludzie teatru odwiedzili m. in. dom dyrektora Teatru w Nawsiu. 
Jan Monczka w sobie właściwy sposób wyrazH swoją radość z wizyty. 

50-lecie SP: loża weteranów. Od lewej : Franek Chmiel , Piotr Augustyniak, Janusz i Emilia Bobkowie, 
Janina Matuszczak, Anna Kaleta-Rzyman i Witold Rybicki 

z listów gratulacyjnych 

nadesłanych z okazji SO-lecia 

Sceny Polskiej 

{20..patd;r:i.erni.ka . .20.0.1 „u~kul . „ ...... .. .... . 

Dzisiejsza uroczystość to wielkie święto 

polskiej kultury, teatr bowiem pełni szcze

gólną rolę w życiu całej naszej wspólnoty. 

Jest on nie tylko „narodowym pamiątek 

kościołem", lecz także miejscem wykuwa

nia nowych idei. Kolejne pokolenia Pola

ków, by w pełni zrozumieć swą tożsa

mość i rolę w dziejach Narodu, podejmują 

dialog z ideami zawartymi w Dziadach, 

Kordianie, Nie-boskiej komedii czy 

w Weselu. Nasi najwięksi dramatopisarze 

- Kochanowski , Mickiewicz, Słowacki , 

Wyspiański i tak wielu innych - to nie tyl 

ko nazwiska, o których uczy historia lite

ratury. To polski Panteon. Ich język stał się 

naszym językiem , a poszczególne frazy 

także dzisiaj pomagają nam zrozumieć 

i wyrazić własne przeżycia i myśli. 

Ufam, że Scena Polska Teatru Cieszyń

skiego jeszcze przez długie lata będzie 

sercem polskiej społeczności Zaolzia. 

Jerzy Buzek 
Prezes Rady Ministrów 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Państwa Teatr 

uosabia żyzność 

etosu kulturowego 

pogranicza, odgry

wa wybitną rolę w 

procesie twórczej 

koegzystencji kul

tur narodowych 

oraz wymiany kul

turalnej , polegają

cej na utrzymaniu 

tożsamości i wzbo

gacania się po

przez konfrontację z kulturą innych naro

dów. Świadoma i prowadzona od 

dziesięcioleci praca Sceny Polskiej w 

Czeskim Cieszynie jest autentycznym 

wkładem w budowę fundamentów kultu

rowych i duchowych jednoczącej się Eu

ropy. 

Polski Teatr z Czeskiego Cieszyna, dzięki 

wierności swemu powołaniu , zasłużył się 

niezmiernie dla polskiej kultury narodowej. 

Działalność Sceny Polskiej w ciągu pół

wiecza w szczególny sposób przyczyniła 

się do wzmocnienia tożsamości narodo

wej Polaków i podtrzymania więzi z Pol

ską i jej kulturą. Jest wybitnym czynem 

artystycznym, kulturotwórczym, wycho

wawczym i patriotycznym. 

Andrzej S. Zieliński 
Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

Halina Pasekowa i Helena Niedoba - wdowa 
po założycielu SP Władysławie 

Uczestnicy jubileuszu 50-lecia SP oddali hołd 
Władysławowi Niedobie przy jego grobie w Nawsiu 

Na prahu noveho stoletf i tisfciletf marne 

mofoost se ohlednout zpet a posoudit, 

co bylo dobreho behem tech padesatf let 

vykonano. Troufam si i'fci, że rozsahla a 

vełmi kvalitnf polska ochotnicka aktivita ve 

Slezsku se v Tesfnskem divadle pi'etavila 

do zcela profesionalnf a zaroven umelecky 

narocne podoby, tak jak ji marne mofoost 

sledovat i dnes. Dlouhodoby zivy ohlas 

publika na obou stranach hranice svedcf 

o tom, że cesta nastoupena pi'ed vfce nez 

jednou generaci je cestou płodnou a obe

ma nasim narodum prospesnou. 

Pavel Dostal 
Ministr kultury Ceske republiky 

Opracowano na podstawie materiałów 
archiwalnych oraz prywatnych kronik 

pani Haliny Pasekowej 









Spowiedź ostatniej szansy 

Aktorzy i realizatorzy „Rebelii w Ligocie" V Cacha (sezon 1959-60). Od lewej : Władysław Niedoba (reżyser), 
Janusz Bobek, Stefania Dzidowa, Anna Gluza. Franek Michalik, Wanda Łysek, Wanda Cejnar, Fryderyk Gogółka, 
z przodu siedzi Władysław Cejnar 

Dlaczego taki tytuł? Bo to jest może 

ostatnia szansa w moim życiu, żeby po

wiedzieć to, o czym przez wiele lat się nie 

mówiło . 

Wraz z mężem, Władysławem Cejna

rem, należeliśmy do tej generacji, która po 

ukończeniu wyższych uczelni - obojętnie 

polskich czy czeskich - powracała na Za

olzie. Gnała nas tęsknota jakby do ziemi 

obiecanej i nieprzeparta chęć zużytkowa

nia nabytej wiedzy dla wzmocnienia pozy

cji społecznej i intelektualnej zaolziańskiej 

społeczności. Wielki wpływ na taką naszą 

postawę życiową miało wychowanie 

otrzymane w domu i szkole, zwłaszcza 

w orłowskim gimnazjum. Pomimo cieka

wych i lukratywnych propozycji, niezależ

nie od siebie (wtedy jeszcze się nie znali

śmy), oboje podjęliśmy taką samą 

decyzję , a mianowicie związanie się 

ze Sceną Polską. 

Zaraz na wstępie zaliczyłam porażkę 

życiową , kiedy jako absolwentka JAMU 

dowiedziałam się, że w Scenie Polskiej 

nie ma dla mnie pracy. W czasie studiów 

jeździłam na wszystkie premiery i wyda

wało mi się, że dyrekcja teatru i kierowni

ctwo Sceny Polskiej są zainteresowane 

tym, czy po ukończeniu studiów zaanga

żuję się w zespole polskim. Wszystkie 

moje ambicje i marzenia o przemawianiu 

do rodaków w duchu patriotycznym 

wspartym zdobytą wiedzą, sprowadziły 

się do jałowych mrzonek. Okazało się bo

wiem, że ówczesne kierownictwo Sceny 

Polskiej nie było zainteresowane ludźmi 

z wyższym wykształceniem, ponieważ 

czuło się - zupełnie niesłusznie - zagro

żone w swoich funkcjach i pozycji, które 

nosiły znamiona samowładzy i charyzma

tycznej osobowości. Dla wielu osób może 

to być zaskoczeniem, ponieważ obala 

jeden z mitów przez wiele lat pielęgnowa

nych w Scenie Polskiej. Podobny los do 

mojego spotkał później kolegów, którzy 

podjęli studia wyższe. Poważna rozmowa 

z dyrektorem Zajicem zakończyła się na

stępującym konsensusem: od września 

1954 do końca stycznia 1955 roku zosta

nę bez pracy, następnie od 1 lutego 

1955 roku będę na etacie aktorskim 

z gażą w wysokości 960 Kcs, ale będę 

wykonywała pracę lektora, a de facto 

kierownika literackiego. 

Po pewnej premierze, kiedy winko już 

lekko zaszumiało w głowie dyrektora Zaji

ca, powiedział mi w zaufaniu , że ministe

rialne wróżki nie dały noworodkowi nazy

wanemu Sceną Polską więcej niż 5 lat 

życia i w ogóle nie liczą się z funkcją kie

rownika literackiego dla tego zespołu; 

poza tym są jeszcze jakieś wewnątrztea

tralne „ale", których woli nie ujawniać. 

W tamtych czasach funkcja kierowni

ka literackiego była, z punktu widzenia 

ideologicznego, najważniejszym - po dy-

rektorze - stanowiskiem w teatrze. Do

datkowo uwarunkowanym członkostwem 

w partii, którego to warunku nie spełnia

łam . Chodziło także o pewien „specjalny 

nadzór" nad Sceną Polską i jej repertua

rem, ponieważ jako lektor byłam podpo

rządkowana kierownikowi literackiemu te

atru, którym był Jan Havlasek. Osoba 

znana Zaolziakom z niezbyt przychylnego 

stosunku do Polaków i częstych zmian 

swych przekonań politycznych. Między 

innymi głosił on teorię (pełniąc też funkcję 

inspektora szkolnego), że polska literatura 

klasyczna ma szlachecki rodowód i dlate

go należy ją usunąć z desek teatru i pod

ręczników szkolnych. Z braku reżyserów 

sprowadził go do teatru Władysław Nie

doba, działając w dobrej wierze, nieświa

domy tego, że wpuścił sobie lisa do kurni

ka. Po pewnym czasie zorientowałam się, 

że nie mogę tow. Havlaskowi ujawniać 

swoich planów repertuarowych , bo wy

chwytywał co ciekawsze propozycje 

i włączał je do planów Sceny Czeskiej . 

Musiałam więc odczekać do ostatniej 

chwili, kiedy nie mógł już zmienić swoich 

planów i dopiero wtedy ujawniałam właś

ciwy plan repertuarowy Sceny Polskiej. 

Taka taktyka okazała się przydatna właś

ciwie przez cały czas mojej długoletniej 

pracy w teatrze. Dyrektor Kordula zawsze 

mawiał: „Sakra, jak to ta Wanda dela, 

2e nam (w domyśle Scenie Czeskiej) 

vżdycky vyfoukne·ty nejlepsi hry". 

W 1 956 roku Jan Havlasek odszedł 

z teatru. Jak za machnięciem czarodziej 

skiej różdżki zniknęły wszystkie „ale", które 

- jak się okazało - uosabiał właśnie on, 

i stałam się kierownikiem literackim i lekto

rem obu scen. Funkcję tę wykonywałam 

przez pięć sezonów do końca 1961 roku. 

Była to mordercza praca, bo „obsłużyć" 

15 premier w sezonie, oznaczało praco

wać od rana do nocy. A kiedy trzeba było 

wybierać, w której Scenie realizować daną 

sztukę, serce ciągnęło w stronę Sceny 

Polskiej . Coraz trudniej wprowadzało się 

polski dramat do repertuaru Sceny Cze

skiej, kierownicy artystyczni pochodzili 

z Czech i nie byli zainteresowani polskim 

repertuarem. Wspólny jęZyk miałam jedy

nie z reżyserem Josefem Janikiem, który 

pochodził z Suchej Górnej i też był absol

wentem JAMU. Zrealizował bardzo dra

pieżne Ich czworo Zapolskiej i kontro

wersyjny, jak na tamte czasy, Pierwszy 

dzień wolności Kruczkowskiego. Na po

czątku 1962 roku opuściłam teatr, wraca

jąc do niego w 1969 roku, ale znowu tylko 

w funkcji lektora z zakresem działalności 

kierownika literackiego. Dopiero w 1973 

roku pełniący obowiązki dyrektora Ladis

lav Slfva zakończył definitywnie huśtawkę 

z tą funkcją i po 18 latach ustalił raz na za

wsze samodzielną funkcję kierownika lite

rackiego Sceny Polskiej. Moi następcy 

czy następczynie mieli więc już swobodę 

działania i niezależność. 



O kształtowaniu planu repertuarowego 

mówi się, że to bardzo złożone i odpowie

dzialne zadanie. W warunkach Sceny Pol

skiej, usiłującej od lat precyzować własną, 

chciałoby się rzec, czeskocieszyńską kon

cepcję teatralną, która musiała uwzględ

niać wiele czynników nieznanych scenom 

zawodowym, zarówno czeskim jak i pol

skim, praca ta była trudna i wymagała 

znacznej odporności psychicznej, gdyż na 

sukces trzeba było długo i ciężko praco

wać. Kiedy pracowałam w teatrze, kon

cepcja ta kształtowa/a i realizowała się w 

specyficznej otoczce polityczno-ideolo

gicznej i kulturowej. Ministerstwo kultury 

wydało instrukcje, które ściśle i jedno

znacznie określały strukturę planu repertu

arowego, co miało zasadniczy wpływ na 

to, że dramaturgie wszystkich teatrów były 

podobne jak dwie krople wody. Plan re

pertuarowy musiał obejmować: czeską 

klasykę, czeską sztukę współczesną, 

sztukę radziecką, coś z dramaturgii krajów 

socjalistycznych, klasykę światową, a jeśli 

był przydział dewiz, to pojawia/a się też 

światowa dramaturgia współczesna. Po 

1968 roku doszli autorzy, którzy byli na in

deksie. Wszyscy kierownicy literaccy do

magali się wydania spisu tych nazwisk. 

Ministerstwo kultury nigdy tego nie zrobiło, 

bo naraziłoby się opinii międzynarodowej . 

Była to swoista pułapka zastawiona na 

kierowników literackich, bo ten, kto nie 

miał „dojścia" i znajomości, wpadał w nią. 

Plany repertuarowe - po konsultacjach 

z kierownikiem artystycznym i reżyserami 

(te należały jeszcze do przyjemnych), radą 

artystyczną Sceny, dyrektorem, radą arty

styczna teatru, związkami zawodowymi, 

komórką partyjną, wszystkimi pracownika

mi teatru - oddawało się z półrocznym 

wyprzedzeniem do dalszych konsultacji 

komisji kultury przy Okręgowej Radzie 

Narodowej w Ostrawie. Ta z kolei konsul

towała poszczególne plany z komisją 

ideologiczną przy Okręgowym Komitecie 

KPCz. Do osobnej oceny oddawano jesz

cze repertuar Sceny Polskiej wykładow

com języka i literatury polskiej na uniwer

sytetach ostrawskim i ołomunieckim. 

Potem następował spęd zestresowanych 

kierowników literackich, którym przedsta

wiano, za pośrednictwem tow. Havlaska 

(tym razem już w roli inspektora do spraw 

teatru przy ORN), uwagi i zastrzeżenia do 

ich mozolnie opracowanych planów reper

tuarowych. To były miesiące, które przy

sparzały mi zmarszczek na czole i duszy. 

A koledzy aktorzy, którzy nie mieli pojęcia 

o przebiegu tego procederu, przychodzili 

jeszcze z pretensjami, że w tym repertua

rze nie na dla nich ról. Uff!!! Ludzie, którzy 

decydowali o tym, co będzie grane, a co 

nie, byli kompletnymi ignorantami. Jednym 

z typowych przykładów było takie zdarze

nie: na zebraniu, na którym miały być 

ostatecznie zatwierdzone plany repertua-

rowe, dyrektor filharmonii ostrawskiej 

skarżył się na słabą frekwencję na koncer

tach, przypisując to częściowo przekrojo

wi społecznemu widowni. Pełen goryczy 

stwierdził, że „nawet gdybyśmy zaprosili 

samego Bacha, to ludzie i tak by nie przy

szli". Na to ówczesny sekretarz do spraw 

ideologicznych przy KO KPCz ripostował: 

„Proszę bardzo, zaprośmy go, pieniądze 

się znajdą" . Polowa obecnych opuściła 

głowy, poszukując intensywnie czegoś 

pod stołem. Tego samego człowieka, 

znienawidzonego przez większość ludzi 

teatru, widziałam, jak boleśnie płakał, kie

dy w listopadzie 1989 roku w klubie daw

nego Teatru J. Myrona w Ostrawie gloso

waliśmy za powszechnym strajkiem w 

teatrach północnomorawskich, a za okna

mi klubu, między kościołem a budynkiem 

teatru, odbywała się manifestacja studen

tów śpiewających Modlitwę dla Marty 

i czechosłowacki hymn. Śpiew odbijał się 

echem od murów kościoła i teatru 

i brzmiał jak potężny chór w największej 

operze świata. Zapadał już zmierzch i ty

siące świec oświetla/o kościół, a myśmy 

z otwartych okien klubu pokazywali palca

mi literę „V". 

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku 

szczególną uwagę zwracano na współ

czesną dramaturgię radziecką i rosyjską 

klasykę. Ta współczesna była coraz bar

dziej krytyczna, a w klasyce zaczęto do-

strzegać współczesne analogie. Upatrzy

/am sobie wtedy dramat gruzińskiego 

autora I. Drucego Największa świętość . 

Była to piękna , poetycka sztuka o barba

rzyństwie ludzi, którzy w darze otrzymali 

„największą świętość" w postaci przyrody, 

a nie dostrzegają wartości tego skarbu. 

Zasadnicza uwaga dotyczy/a tytułu - cho

dzi/o o tę „świętość", co komisji jedno

znacznie kojarzy/o się z Bogiem, religią 

i kościołem. „Jak zmienicie tytuł, możecie 

to grać" - brzmiał werdykt. Zaznaczy/am, 

że prawa autorskie nie zezwalają na żad

ne zmiany w utworze bez zgody autora, 

tym bardziej, jeśli chodzi o tytuł. Konster

nacja i„ . sprawę zawieszono. Ktoś z ko

misji zwrócił jeszcze uwagę na nazwisko 

tłumaczki. Była nią Grażyna Strumillo-Mi

łosz, szwagierka poety Czesława Milosza. 

Pytanie brzmiało, czy to jest jakaś krewna 

poety, którego - w związku z nominacją 

do Nagrody Nobla - czeska prasa już od

powiednio opluła. Odpowiedziałam, 

że w warszawskiej książce telefonicznej 

są cztery stronice z nazwiskiem Milosz, 

wątpię więc , żeby wszyscy byli krewnymi 

poety. Via Janka Kowalska szybko napi

sałam pani Grażynie, ta z kolei Drucemu, 

a ten ekspresem do KC KPCz w Pradze. 

Chyba za miesiąc odwiedził mnie dyrektor 

z wiadomością, że był telefon z KC KPCz, 

iż nasz teatr może grać Największą świę

tość. Pytał, czy miałam jakieś kłopoty z tą 

sztuką. Skłamałam , że nie. Ale ta sztuka 

była warta kłamstwa. Byliśmy pierwszym 

teatrem w Czechosłowacji, który zagrał 

Największą świętość. Drugim był Słowa

cki Teatr Narodowy w Bratysławie. Proszę 

zwrócić uwagę na ten asekurancki spo

sób załatwiania sprawy: nic pisemnie, 

tylko na telefon albo ustnie. Żeby nie było 

żadnych pisemnych dowodów. Ten sam 

los spotkał słynnego Pana Tadeusza 

z 1981 roku. Nie ma żadnego pisma, 

wszystko załatwiano telefonicznie. Zwró

ciliśmy się wtedy do autora adaptacji 

Pana Tadeusza profesora Jerzego Adam

skiego z prośbą o interwencję strony pol

skiej. On zaś trzeźwo ocenił sytuację, 

stwierdzając, że „gdyby to się stało przed 

li wojną światową, rząd wystosowałby 

notę dyplomatyczną" . 

Takich dramatycznych sytuacji, zwią

zanych z wprowadzeniem do repertuaru 

pozycji nie mieszczących się tak całkowi

cie w wyznaczonych kryteriach, było wię

cej. W tych wypadkach korzysta/am z wy

kładów psychologii, które absolwowałam 

na uczelni , i jakby z marszu obmyślałam 

własną taktykę i strategię. Jako kobiecie 

(a kobiety zazwyczaj są wyposażone 

w bardziej wyczuloną intuicję) przychodzi

/o mi to łatwiej, niż pici odmiennej. 

Wanda Cejnar - długoletni kierownik literacki SP Zdjęcie zrobiono w 1989 r. 



Lwią część lat spędzonych w teatrze 

miałam przyjemność pracować z zespo

łem aktorskim, który pod względem wie

ku i emploi był prawie idealnie dobrany. 

Przeżyłam sześciu dyrektorów teatru 

i siedmiu kierowników artystycznych Sce

ny Polskiej. Czasami w skrytości sumienia 

zadawałam sobie pytanie, czy przypad

kiem nie stałam się taką małą oportunist

ką, skoro jakoś z wszystkimi mi się ukła

dało. A jeżeli były jakieś nieporozumienia 

i spory, to kierownik literacki Sceny Cze

skiej , kolega Jirl Roy, pocieszał mnie: 

„Berunko (tak mnie zwał), dyrektorzy od

chodzą , a budynki zostają!" albo: „Zoba

czysz, zanim opadną pierwsze liście, tego 

osobnika już tu nie będzie!" 

Obejrzałam 332 premiery Sceny Pol

skiej i byłam świadkiem jej inauguracyjnej 

premiery w 1951 roku . W teatrze pozna

łam mojego męża, scenografa Władysła

wa Cejnara. Wspólnie cieszyliśmy się taki

mi niewątpliwymi sukcesami Sceny, jakimi 

były inscenizacje Kordiana Słowackiego 

i Ryszarda Ili Szekspira. Dyrektora Fran

tiska Kordulę stać było na to, żeby w oce

nie sezonu podkreślić , że „Scena Czeska 

winna jest swoim widzom takie przedsta

wienia, jak Kordian i Ryszard Ili w Scenie 

Polskiej". Podobną ocenę wystawił Krako

wiakom i góralom Bogusławskiego, doda-

wątpić w siły zespołu i uważał, że kierow

nictwo podjęło błędną decyzję. Satysfak

cja kierownictwa była więc podwójna i ju

bileusz 20-lecia Sceny, z okazji którego 

wystawiono tę pozycję, wypadł wspaniale. 

Wtedy pojawił się też pierwszy biuletyn 

w historii teatru i Sceny Polskiej. Pieniądze 

wyprosiłam w ZG PZKO, papier kredowy 

załatwiłam w karwińskiej drukarni, uzyska

łam zezwolenie na druk, bo tego wymaga

ła cenzura, do graficznej współpracy na

mówiłam Tadka Bergera, a ponieważ 

sama byłam od roku 1969 objęta zaka

zem publikowania, zwróciłam się do Jan

ka Pyszki o firmowanie tej publikacji . Cze

scy koledzy bardzo nam jej zazdrościli. 

Wszystkie premiery oglądaliśmy ra

zem z mężem. Ze wzruszeniem przyglą

daliśmy się niekończącym się owacjom 

na stojąco gimnazjalnej młodzieży po 

Wieczorze trzech króli Szekspira. Byliśmy 

dumni z przedstawienia Zaklinacz deszczu 

Nasha, gdzie nasi rodzimi aktorzy wsparci 

przez kolegę z Polski błyszczeli kunsztem 

aktorskim przerastającym ramy prowin

cjonalnego teatru . Bawiliśmy się świetnie 

na przykład na Jadzi wdowie, Żołnierzu 

królowej Madagaskaru , Rozkosznej 

dziewczynie, Sprytnej wdówce, Uczcie 

morderców, Pechowych trojaczkach , 

Gburach i jeszcze wielu innych korne-

jąc jeszcze przeprosiny za to, że pod diach . Scena Polska miała - jak to na 

wpływem paru nachodzących go aktorów, swój użytek nazwalam - swój „Teatr Ko-

którzy byli przeciwni tej pozycji , zaczął medii Ogródkowej". W tej dziedzinie bry-

lowali reżyserzy Witold Rybicki i Karol 

Suszka. Potrafili nawet z najwyższego 

piętra intelektualnego spojrzeć na parter 

bzdetów typu Wesele Fonsia, Wicek i Wa

cek, Karnawał w Warszawie czy Ferajna 

z Powiśla i zgotować fantastyczną zaba~ 

wę zarówno dla widzów, jak i aktorów. 

Ku mojemu zaskoczeniu, na tych spekta

klach bawiła się też młodzież. 

Muszę tu jeszcze wspomnieć spektakl 

Janosik, czyli na szkle malowane Brylla, 

choć jest to temat wyczerpująco omówio

ny. Pół roku siedziałam nad tekstem, roz

ważałam możliwości obsady, wiedziałam, 

że zespól jest w dobrej kondycji, aktorzy 

potrafią śpiewać i tańczyć, w myślach 

szukałam reżysera i choreografa, co do 

publiczności miałam stuprocentową pew

ność. Kiedy wyszłam z tą propozycją, ziry

towany Marek Mokrowiecki przyleciał do 

mnie z gębą: „Stara, ty chyba zgłupiałaś! 

Ten zespól tego nie zagra, a publiczność 

nie połapie się w czasowych przetasowa

niach. które są w tekście. " I kto to mówi! 

Marek Mokrowiecki, ten słynny innowator, 

młodszy ode mnie co najmniej o 1 O lat 

- pomyślałam. Moja odpowiedź była: „Te

raz albo nigdy!" Z reżyserem Kordulą usta

liliśmy, że będzie to rzecz o odwiecznej 

walce o prawo do życia i wolności czło

wieka. Niezbitym dowodem na rozszyfro

wanie tego przesiania była reakcja żołnie

rzy słowackich w Żylinie. Przyszli w szyku 

koszarowym, posadzono ich w ostatnich 

rzędach . Żywo reagowali na dialog. Nie

które kwestie aktorzy sami przetłumaczyli 

wspomnie n i a 

na słowacki, a publiczność domagała się 

pewnych odzywek, które aktorzy przez 

nieuwagę opuścili. Kiedy śp. Frydzio Go

gólka rozpoczął swój monolog: „Swobo-

„Miłowanie" przy karbidówce 

do, swobodo, nie będziesz swobodą, jeśli Dla mnie wszystko zaczęło się w Pudło-

kto zasiędzie panować nad tobą ... " - żoł- wie (to taka mała wioska, należąca dziś 

nierze poderwali się z krzeseł i stojąc na do Bogumina). Występował tam bardzo 

baczność, wysłuchali całego monologu. aktywnie (co najmniej 3-4 razy w roku, 

Ciarki przeleciały mi po plecach ... Był rok 1 

1978, normalizacja pracowała pełną parą. 

W Żylinie zagrano Na szkle malowane 

pięćdziesiąt jeden razy, a niektórzy widzo

wie byli po raz dziesiąty na tym spektaklu. 

Scena Polska dojrzała i zaczęła odno

sić z trudem wypracowane sukcesy. Ra

zem ze Sceną dojrzewa/a też publiczność. 

Stala się bardziej wymagająca i krytyczna. 

Wówczas dochodzi/o już do wymiany ge

neracyjnej w teatrze i na widowni . Byliśmy 

z mężem dosyć zmęczeni teatrem, zbliża

ła się emerytura. Mieliśmy jednak satysfak

cję z tego, że nawet mały teatr można wy

windować na przyzwoity poziom, co było 

uwarunkowane pracą zespołową. I tak 

bym mogla w nieskończoność ciągnąć 

łańcuch tych to ciemniejszych, to jaśniej

szych wspomnień. O Scenie Polskiej my

ślę jednak wciąż jako o swoim jedynym 

dziecku, czasami krnąbrnym i nieznoś

nym, ale zawsze bardzo kochanym ... 

dzięki ś.p. panu Lorencowi) amatorski ze

spól teatralny, pod patronatem miejsco

wego koła PZKO. Podobne zespoły ist

niały także w innych miastach i wioskach 

WANDA CEJNAR Franek Chmiel z Wandą Spinką w ,Poskromieniu złośnicy" Szekspira. Sezon 1957-58 



na Zaolziu. W latach 1950-51 Zarząd 

Główny PZKO walczył z władzami o to, by 

na Zaolziu powstał profesjonalny teatr -

Scena Polska. Po gorących dyskusjach 

władze wyraziły zgodę . Zarząd Główny 

powierzył niezapomnianemu ś.p. Włady

sławowi Niedobie zorganizowanie pol

skiego teatru. W. Niedoba objeżdżał ze

społy amatorskie na terenie całego 

Zaolzia i wybierał kandydatów do przy-

szłego profesjonalnego zespołu. Z pud

/owskiego zespołu amatorskiego wybrał 

Helenę Trzósłównę i mnie. 

Wiosną 1951 roku rozpisano konkurs . 

Nie pamiętam, ilu było kandydatów, ale 

w hotelu „Piast", gdzie konkurs się odby

wał, panował tłok. Zdawaliśmy egzaminy 

przed komisją złożoną z wybitnych reży

serów i aktorów z Krakowa, Katowic 

i Bielska. I to wielokrotnie. Otrzymywali-

Z Piotrem Augustyniakiem w „Rewizorze" Gogola. Sezon 1958-59 

śmy nawet zadania domowe. Musieliśmy 

przygotować pokazy z zakresu prozy 

i poezji. Najtrudniejsze były realizacje 

etiud, tzn. improwizacji na dany temat. 

Egzaminy były dosyć trudne, ale wypadły 

pozytywnie dla „smarkaczy" (dwudziesto

kilkuletnich): Janiny Buzkowej, Hanki Ka

letowej, Helenki Trzósłówny, dla faworyta

amanta Piotra Augustyniaka, Jasia 

Bobka, Witolda Rybickiego i dla mnie, 

oraz dla „starszych harcowników" (któ

rych trzeba podziwiać , bo porzucili swoje 

zawody dobrze zarabiających górników, 

nauczycieli, urzędników): Marii Szymecz

kowej , Józefa Gawlasa, Alojzego Moł

drzyka i Eugeniusza Sumery. Wszyscy 

wyruszyliśmy na nową drogę życia. Stali

śmy się „komediantami", jak nas często 

nazywano. Wzięliśmy we własne ręce na

sze nowe losy, które nie zawsze miały ró

żowy kolor . .. 

Pierwszą sztuką , z którą zaczęliśmy 

zdobywać „świat profesjonalistów sławy 

scenicznej", była sztuka Aleksandra Mali

szewskiego Wczoraj i przedwczoraj. Pra

wie wszyscy w niej graliśmy. A kto nie 

grał, ten trzymał kciuki! Premiera odbyła 

się 14 października 1951 roku. Reżysero

wał ś.p. Władysław Delong, a scenogra

fem był ś . p. Władysław Cejnar. Emocje 

były niesamowite, a oklaski ... raczej 

umiarkowane ... 

Grywaliśmy nie tylko w Czeskim Cie

szynie, ale na całym Zaolziu - od Bogu-

mina aż po Mosty. W miastach , miastecz

kach, wsiach i maleńkich wioskach. 

Czasem nie było nawet prądu elektrycz

nego. Wtedy przedstawienie odbywało 

się popołudniu. Pewnego popołudnia 

niebo się zachmurzyło, sala pociemniała. 

Niewiele było widać. Graliśmy wtedy Buki 

podpolańskie. W scenie miłosnej, kiedy 

przytulałem - jako Stefan - moją partner

kę Julkę w tajemnicy przed jej rodzicami , 

zjawił się niespodziewanie gospodarz Io-

kal u - „gospodzki", podszedł prawie że 

do nas, zawiesił nad nami na jakimś haku 

lampę karbidową, napompował ją i . .. 

wyszedł. Musieliśmy przerwać nasze 

„miłowanie" ... Po przedstawieniu miałem 

do niego pretensje, ale on powiedział, 

że jego żona w tej „ćmie" nie widziała ak

torów, więc musiał „przyświycić". Podró

żowaliśmy autobusem, w którym latem 

było ciepło, a w zimie zimno. Takie to były 

nasze początki„. 

Zmieniały się nasze losy. Prowadziły 

nas nowymi drogami, ale pozostaliśmy 

wierni naszej nowej profesji. Niektórzy aż 

do grobu; pozostali do dziś. A to, co za

początkowaliśmy - miało sens! 55 lat to 

kawał drogi! Jestem przekonany, że Sce

na Polska doczeka setki! Zawsze będę za 

nią trzymał kciuki, nawet na „tamtym 

świecie"! 

FRANEK CHMIEL 

Jerzy Gniewkowski , Emilia Bobek, Krzysztof Krukowiecki , Bronisław Liberda, Janina Matuszczak i Franek Chmiel - jubileusz 50-lecia SP, 2001 r. 



w s p o m n i e n i a 

Z największym sentymentem wspominam 
pierwsze lata 

Moją współpracę ze Sceną Polską muszę 

podzielić na trzy okresy. Pierwszy - to po

czątek Sceny i jednocześnie początek 

mojej działalności w tym teatrze, od roku 

1951 do 1959. Drugi okres to lata 

1963-1965. I wreszcie trzeci, najdłuższy, 

od 1981 do 1994 roku. We wszystkich 

tych okresach grałem małe, średnie, duże , 

główne i tytułowe role. Było ich razem 

około 100! 

Z największym sentymentem wspomi

nam jednak ten pierwszy okres pobytu 

w Scenie Polskiej. Tu muszę przypo-

mnieć , w jakim to czasie Scena powstała. Władysław Niedoba, Josef Zajfc i ówczes-

Był to czas, kiedy żył jeszcze Józef Stalin, ny dyrektor teatru w Bielsku-Białej, Alek-

a cały repertuar musiał być podporządko- sander Gąssowski. I tak oto powstał teatr, 

wany Komunistycznej Partii Czechosło- który według różnych sceptyków miał ist-

wacji. Ale też paradoksalnie dzięki niej nieć tylko parę lat i wkrótce zniknąć. 

i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Tymczasem doczekaliśmy się jubileuszu 

udało się na terenie Czechosłowacji stwo

rzyć pierwszy polski teatr zawodowy 

w ramach Teatru Cieszyńskiego (lesinske 

divadlo). Niezmordowanymi twórcami 

Sceny Polskiej byli przede wszystkim 

55-lecia. Nieprawdopodobne! 

Niestety, nie jestem w stanie w tym 

krótkim tekście wymienić wszystkich ról , 

jakie grałem w Scenie Polskiej. Dlatego 

skoncentruję się na początkach. 

Wystawa z okazji 50-lecia SP. Autor wspomnień przed zdjęciem z „Zaczarowanego koła" L. Rydla, 
w którym zagrał u boku Marty Gogółki (sezon 1956-5 7) 

Dnia 15 pażdziernika 1951 roku odby- Trzósło-Rybicka. Jednak największy przemian E. Bobkowa i W. Spinka. Dużą 

satysfakcję sprawiła mi rola Alfreda w 

sztuce A. Fredry Mąż i żona. W ogóle 

miałem dużo szczęścia do sztuk Aleksan

dra Fredry. W roku 1957 grałem w sztuce, 

którą teraz właśnie wystawia Scena Pol

ska, pt: Damy i huzary. Grałem tam rolę 

porucznika Edmunda. Tytułową rolą w 

sztuce Rewizor pożegnałem się na parę 

lat ze Sceną. 

/a s ię uroczysta prapremiera Sceny Pol

skiej pt: Wczoraj i Przedwczoraj A. Mali

szewskiego. Zostały odczytane listy 

powitalne ówczesnych premierów Polski 

i Czechosłowacji. Główne role grali 

A. Mołdrzyk , F. Michalik i H. Kluzówna. 

Ja grałem niedużą rolę Władysława; była 

to rola negatywnego bohatera. W ogóle 

zaczynałem w Scenie dostawać role ne

gatywnych bohaterów (Grzegotka 

w Gwałtu co się dzieje A. Fredry, bikinia

rza w Szczęście nie spada z nieba itp.). 

Bałem się, że będę zaszufladkowany i nie 

zagram już pozytywnej roli . Jednak powo

li , w następnych sztukach, grywałem co

raz częściej tzw. pozytywnych amantów. 

Pierwszą wielką kreacją była świetna rola 

Gustawa w sztuce A. Fredry Śluby pa

nieńskie. Premierę tej sztuki dowcipnie 

skomentował kierownik Sceny Polskiej 

Władysław Niedoba: „Synku, teraz zosta

łeś pierwszym amantem Sceny Polskiej, 

a dzieuchy nie dadzą ci spokoju" . 

I tak się też stało. Nie będę wymieniał 

wszystkich ról , bo były też wśród nich tak 

charakterystyczne, jak np. Wodnik w La

tarni A. Jiraska. 

Wymienię teraz kilka ról dużych i waż

nych. Na pięciolecie Sceny Polskiej wy

stawiona została sztuka A. Maliszeskiego 

Ballady i romanse, gdzie grałem młodego 

Adama Mickiewicza, a rolę Maryli Weresz

czakówny grała niezapomniana Helena 

sukces odniosłem w dramacie A. Ostro

wskiego Grzesznicy bez winy w roli Niez

namowa. Miałem wtedy wielką satys

fakcję, że potrafiłem prawie w każdym 

spektaklu wycisnąć łzy z naszego widza. 

Pamiętam, jak po premierze w Stonawie 

górnicy zanieśli mnie na rękach ze sceny 

do garderoby. Sztuka miała ogromny suk

ces na naszym terenie, widz „walił drzwia

mi i oknami". Ludzie chodzili na tę sztukę 

po parę razy, a na przykład w Stonawie 

grana była pięć razy, podobnie jak 

w Trzyńcu, Karwinie i Jabłonkowie. 

Następna wielka rola to postać roman

tycznego Ferdynanda von Walter w sztu

ce Intryga i miłość . Rolę Luizy grały na 

Później grałem parę sezonów w kra

kowskich teatrach, takich jak Stary Teatr, 

Teatr Rozmaitości i Teatr im. Juliusza Sło

wackiego, ale to już były inne czasy. Wte

dy też zdawałem państwowy egzamin 

eksternistyczny w Warszawie, gdzie egza

minowali mnie najwybitniejsi ówcześni re-

W „Uśmiechnij s i ę, Polaku" J. Wasowskiego i J. Przybory partnerką Piotra Augystyniaka była Lenka Pesak 



fyserzy, aktorzy i pedagodzy, jakich póź

niej już nie było: Erwin Axer, Bogdan 

Korzeniewski, Wojciech Brydziński, Alek

sander Bardini, Zofia Mrozowska, i wielu 

innych, których niestety już sobie nie przy

pominam. I tu muszę się znowu pochwa

lić, gdyż po egzaminie praktycznym, gdzie 

brawurowo zagrałem rolę Gucia ze Ślu

bów panieńskich i hrabiego Almavivę ze 

sztuki Wesele Figara , nie musiałem zda

wać egzaminu z teorii! W obu scenkach 

partnerowała mi znakomita Emilia Bobek. 

Taka była moja współpraca ze Sceną 

Polską i trwała ona wówczas osiem lat. 

Dalszych moich losów już nie będę opisy

wał. Może przyjdzie czas na spisanie dru-

wspomnie n i a 

· Teatr to miejsce szczególne 

Po maturze bardzo chciałam pracować w 

teatrze, ale mama się nie zgodziła. Trzy 

, tygodnie przed premierą Wczoraj i przed

; wczoraj przyszedł do nas Władek Niedo

ba i powiedział : „Idziesz do teatru". 

Wszystko pozałatwiał , nawet z moją 

mamą. Zawiózł mnie do Teatru Wyspiań

skiego w Katowicach na przedstawienie i 

kazał patrzeć, co Wanda tam robi. A ja 

nic nie widziałam, nic nie rozumiałam. Wy-

wiem. To był straszny stres. Ale przedsta

wienie bardzo się podobało. Potem już 

tylko Janosik miał taki sukces. Ludzie wa

lili drzwiami i oknami. To była tak wielka 

przyjemność, iż człowiek zapominał, że 

jest na scenie. Po prostu był w domu. 

Po urlopie macierzyńskim wróciłam do 

Sceny w 1959 roku. Była duża różnica 

między pierwszymi latami w Scenie Pol

skiej, a sytuacją późniejszą, po roku 1959. 

giej i trzeciej części , nie mniej ciekawej. szłam z przedstawienia otumaniona. Jak Na początku nie było takiej rywalizacji, za-

PIOTR AUGUSTYNIAK zagrałam pierwsze przedstawienie, też nie zdrości , które normalnie w teatrze bywają, 

Anna Kaleta z Mariuszem Kwiatkowskim w sztuce Z. Bystrzyckiej „Czy to jest miłość' (sezon 1964-65) 

a które z latami się nasiliły. Później istotne 

też było, kto był w partii. Poza tym zespół 

był bardzo zfyty i koleżeński. Uwagi kole

żanek czy kolegów przyjmowane były 

-życzliwie, nie było w nich złośliwości . Po 

próbach Igraszek z diabłem „odprowadza

łyśmy się" nawzajem z Rysią Spinką przez 

kilka godzin, wymieniając uwagi. 

Kiedy „stara gwardia" zaczęła się wy

kruszać , nie było już takiej atmosfery, bo 

zaczęło się „aktorstwo". Pamiętam przed

stawienie Krzywe lustra , podczas którego 

pod Kazkiem Siedlaczkiem załamał się 

tapczan. Milka Bobkowa i ja tak śmiały

śmy się, że musiałyśmy uciec ze sceny. 

Jak tylko próbowaliśmy grać dalej, 

śmiech na sali. W końcu spuszczono kur

tynę, bo my jakoś się uspokoiliśmy, ale 

publiczności nie dało się uciszyć. To są 

takie bardzo przyjemne drobnostki. Wie

dz ie l iśmy, że widzowie czują z aktorami. 

Bardzo przyjemnie wspominam tamte 

czasy. Byłam na scenie 20 lat, potem pra

cowałam w administracji. Nie należałam 

do „orłów" w zespole, raczej zawsze by

łam w tle. Czasem żal mi było jakiejś 

głównej roli. Nie mówię , że w Scenie Pol

skiej zawsze było naj „. naj „ . Ale nie je

stem pamiętliwa, zadziorna. Po co rozpa

miętywać złe rzeczy, kiedy można 

wspominać te dobre. 

Kiedy pracowałam już w administracji, 

jeździliśmy na zebrania PZKO-owskie. 

Tam często słyszeliśmy, że aktorzy dobrze 

grają, wszystko jest dobre, tylko sztuka 

jest niedobra. Zawsze krytykowano reper

tuar Sceny Polskiej . Mówiliśmy, że wpadki 

się zdarzają; piekarzowi też nie zawsze 

wszystkie bułeczki się udają. Kiedyś na 

takie zebranie w Suchej Górnej przygoto

wałam wykaz sztuk granych w ostatnich 

pięciu latach. Wtedy w sezonie mieliśmy 

8 premier. Wymieniałam po kolei 40 tytu

łów i pytałam, co się nie podobało. 

I co się okazało? Że z tych 40 tylko 4 czy 

5 było ocenionych negatywnie! 

Twierdzę , że teatr to miejsce specy

ficzne, a praca w nim jest szczególna, 

daje dużo radości. W teatrze może pra

cować tylko ten, kto naprawdę to lubi . 

Kiedyś przyszłam na przedstawienie 

i słyszałam , jak bileterka mówi widzom, 

żeby nie szli na ten spektakl, bo nie war

to. Ostro ją upomniałam; bileterki poobra

żały się na mnie. Ale uważam, że człowie

kowi, który pracuje w teatrze, nie wolno 

o nim źle mówić. Albo trzeba go bronić, 

albo .. . uciec i nic nie mówić. 

ANNA KALETA-RZVMANOWA 

w s p o m n i e n i a 

Służąc Muzom, nie wolno się spieszyć 

Napisać wspomnienia z okazji 55-lecia Sceny Polskiej? 

Byłem od początku i jeszcze jestem aktywnym członkiem 

tego zespołu, chociaż już nie etatowym ... Właśnie w tele

wizji leci Mundial i nasuwają mi się skojarzenia. Piłkarz , 

dopóki jeszcze strzela bramki , nie odchodzi na emeryturę, 

ani nie stara się być trenerem. Dla aktorów, muzyków, ma

larzy również nie istnieje pojęcie emerytury! Kalendarzowo 

tak, ale nie biologicznie. Czy po sześćdziesiątce ci ludzie, 

„niewolnicy muzy", przestają tworzyć?! Dopóki choroba ich 

nie rozłoży, dopóki jest inspiracja, sprawna głowa i ręce 

- dopóty oni nadal chcą pracować, usprawniać swoje rze

miosło. Nie istnieje dla nich przejście na zasłużony 

odpoczynek. 



A w ogóle - te jubileusze.„Oczywiście my z KNV. W pięknych, czerwonych, 

są potrzebne. Dla mnie osobiście są jakąś okrągłych futerałach, z podpisem naczel-

formą tragikomicznej „walki o laury". Kto 

i jaki otrzymał dyplom lub nawet order? 

Dlaczego ten, a nie tamta? Przypomina 

mi się pewne pięcio- lub dziesięciolecie 

Sceny Polskiej, w Piaście oczywiście. Naj

pierw wręczono (chyba tylko dwa) dyplo-

nika tego urzędu. Ja - oczywiście nic. 

Później wywołano na scenę bodajże pię

cioro wyróżnionych powiatowymi dyplo

mami. Lekko poprawiłem krawat - może 

i ja? Gdzie tam! A znowu takie ładne, 

czerwone, prostokątne tym razem. 

W końcu wychodzi 

na scenę skromny 

przewodniczący 

Miejskiej Rady Na

rodowej. Dziękuje 

całemu zespołowi 

i przeprasza, że 

będzie wręczał nie 

takie piękne dyplo

my, ale tylko 

skromną kopertę 

z podziękowaniem. 

I na mnie wreszcie 

przyszła kolej . Zwy

czajna urzędowa 

niebieska koperta, 

bez podpisu prze

wodniczącego , ale 

z załączonym pię

ciusetkoronowym 

banknotem. To 

była wtedy polowa 

mojej miesięcznej 

gaży! Jedna z lau-

Z Januszem Bobkiem w „Jadzi Wdowie" R. Ruszkow
skiego i J. T uwirna (sezon 1956-5 7) 

rałem .. . A my - ci „ostatni" - nie bez po

czucia złośliwej satysfakcji - zapraszali

śmy „tych lepszych" na wódkę. 

Pytają mnie często znajomi: „Panie 

Witoldzie, kim jest dla pana aktor, czym 

teatr?" 

Aktor moi mili 

To bohater chwili 

Teatr to aktor i widz 

Gry nie ma teatru 

To nie ma kultury 

Jest tylko materia konsumpcja 

I więcej nic!!! 

Można wszystko wiedzieć, a przy tym 

Witold Rybicki, banjo i Anna Paprzyca. reatek pobiła męża nic nie umieć zrobić. Teoria, wiedza prze-

„Bambini di Praga" B. Hrabala - sezon 2004-05 tym okrągłym fute- cież nie wystarczy - w sztuce ... lnterpre-

tacja dzieła jest sprawą indywidualnego smaku, o którym - wia

domo - nie ma sensu dyskutować. Służąc Muzom, nie wolno 

się spieszyć . 

Trzeba nieustannie doskonalić tzw. warsztat. Wciąż trzeba po

szukiwać oszczędniejszych środków wyrazu, które docierają 

do najszerszego kręgu widzów. Według mnie, to wieczne dąże

nie do nieosiągalnego celu , ta wieczna „twórcza męka" jest 

właśnie tym, dlaczego warto żyć i pracować w teatrze. 

WITOLD RYBICKI 

wspomnie n i a 

Dylematy polonistki 

Kiedy kończyłam studia polonistyczne w Krakowie, oczyma wy

obraźni widziałam siebie w roli „Siłaczki" w jednej z zaolziańskich 

szkół. Stalo się jednak inaczej. Pani Wanda Cejnar, pełniąca od 

wielu lat funkcję kierownika literackiego Sceny Polskiej, postano-

21 czerwca 2006 r. wiła zaryzykować i wtajemniczyć mnie w arkana tej profesji. I tak 

Z Wandą Spinką w .Tani" A Arbuzowa - sezon 1957-587 

Renata Putzlacher tuż po rozpoczęciu pracy kierownika literackiego (1989 r.). 
Obok „odziedziczona" po poprzedniczce Wandzie Cejnar maszyna do pisania 

w 1989 roku rozpoczęła się moja przygoda z teatrem. Teatr ma 

to do siebie, że mocno uzależnia, czasem nawet potrafi zastąpić 

cały świat. Ja jednak zawsze stawiałam na wolność i nieza leż

ność i po prawie dziesięciu latach (z przerwami) postanowiłam 

zerwać z tym „nałogiem" i jednocześnie specyficznym „uwikła

niem" . O Scenie Polskiej mówi się bowiem - najczęściej w tonie 

podniosłym przy okazji kolejnych jubileuszy - że to jedyna tego 

rodzaju scena na świecie . I jest, bo tutejsi widzowie kochają 

swój teatr i utożsamiają się z nim do tego stopnia, że często 



chcą decydować o jego repertuarze. 

I tu nieraz moja dusza polonistki cierpiała 

srogie katusze, wysłuchując narzekań lub 

nawet pogróżek w stylu: ,,Więcej Sienkie

wicza, mniej Gombrowicza, Różewicza, 

Mrożka i tym podobnych Schulzów." 

Wizja repertuaru, na który składa się Try

logia vv odcinkach, kłóciła się z moimi wy

obrażeniami o teatrze współczesnym. 

Decyzja dotycząca przenosin do Brna 

nie była łatwa, ale oprócz chęci zmiany 

zadecydowały o niej przede wszystkim 

względy rodzinne. Po dwuletniej etatowej 

współpracy ze Sceną Polską na odległość 

postanowiłam osiąść na miejscu, wrócić 

do źródeł i podjąć studia doktoranckie na 

Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Dziś 

i próbowaliśmy to robić z gronem arty

stów-zapaleńców w ramach wielu polsko

czeskich wieczorów poetycko-muzycz

nych. Dzięki przychylności dyrekcji 

mogliśmy występować - z braku wyma

rzonej małej sceny - raz w klubie teatral

nym, raz na scenie, innym razem w gale

rii, a później także w Pradze, Brnie, 

Ołomuńcu i innych miastach. 

Poproszona zostałam o osobistą re

fleksję dotyczącą Sceny Polskiej, nie będę 

więc akcentować najlepszych okresów w 

jej historii ani przywoływać wybitnych po

staci, by kogoś nie obrazić, chociażby 

przez to, że nie wymienię jego nazwiska. 

Jedno wiem na pewno, gdyby na mojej 

drodze życia nie stanęła Scena Polska 

nu", a także późniejszych doświadczeń 

w roli nieustannie podróżującej na trasie 

Brno-Cieszyn autorki i realizatorki progra

mów „Kawiarni AVION" , na pewno nie po

wstałby spektakl mojego życia pod tytu

łem Cieszyńskie nebe. Za każdym razem, 

kiedy go oglądam razem z zaprzyjaźnio

nymi współrealizatorami, czuję się szczęś

liwa i spełniona. I pomimo, że ten wędru

jący polsko-czeski spektakl (w tych 

dniach odbędzie się jego setne przedsta

wienie) podbił w ciągu dwu lat serca wi

dzów w Czechach, Polsce i na Słowacji, 

najlepiej się czuję, oglądając go na macie

rzystej scenie w Czeskim Cieszynie. Bo tu 

jestem u siebie, bo tu jest mój teatr, do 

którego ciągle wracam. I zawsze mam 

więc znów polonistyka jest moim chlebem i ludzie z nią związani, na pewno byłabym wrażenie, że nigdy stąd nie odeszłam ... 

powszednim, a teatr jest od święta. 

Dystans i tęsknota sprawiły jednak, 

że i pod tym względem był to dla mnie 

bardzo twórczy okres, bo nie zerwałam 

kontaktów i regularnej współpracy (w roli 

tłumaczki i autorki) z Teatrem Cieszyń

skim. Nigdy nie lubiłam podziałów ani je

dynie słusznych gett. W Teatrze Cieszyń

skim czułam się dobrze po tej i po tamtej 

stronie rampy, z artystami Sceny Polskiej 

i Czeskiej. W ten właśnie sposób przed 

1 O laty rozpoczęła się moja przygoda ży

ciowa i artystyczna pod tytułem „Kawiar

nia AVION, której nie ma". Jak sama 

nazwa wskazuje, nie chodziło o wskrze

szenie· konkretnej kawiarni, ale jej ducha 

dziś innym człowiekiem. Bez tego „poligo- RENATA PUTZLACHER 

w s p o m n i e n i a 

zanim przekroczyłem Most Przyjaźni 

Pod koniec lipca 1962 roku do Teatru Ślą

skiego w Katowicach przyjechali Franek 

Kordula, Franek Michalik i Alek Nowak, 

Julian Kilar w „Uciekła 
mi przepióreczka" 
S. Żeromskiego 
(sezon 1962-63) 

port odebrałem w Warszawie. Urzędnik 

pouczył mnie, jak mam wypełniać formu

larz przy każdorazowym przekraczaniu 

granicy. Po trzech miesiącach oczekiwa

nia otworzyła się przede mną kurtyna gra

niczna do braci Czechów. Zacząłem przy

gotowywać się do wyjazdu. 

Fałszywa propaganda donosiła, 

że w Czechosłowacji są braki na rynku 

mięsnym. Kupiłem więc 5 kg słoniny, 3 kg 

podsuszanej kiełbasy, usmażyłem na ce

bulce dwa słoiki smalcu. Życzliwa kole-

żanka doradziła, by zabrać też dwa-trzy 

no do Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wy- kartony carmenów, no i koniecznie litr spi-

dzia/ Współpracy Kulturalnej z Zagranicą rytusu. Wódkę można było przewozić le-

wyraził zgodę na wyjazd i przekazał papie- galnie. Z tak zapakowaną walizką wsiad-

w celu zwerbowania aktorów do Sceny ry do biura paszportowego MSW. Pasz- Iem do autobusu. 

Polskiej. Po obejrzeniu przedstawienia Ku

piec T. M. Plauta, w którym grałem trzy 

postacie, zaproponowano mi współpracę. 

Propozycję dyrektora Teśfnskiego divadla 

przyjąłem z niepokojem. Alojzy Nowak 

rozwiał moje obawy i wyraziłem zgodę na 

współpracę. Wypełniłem podanie-kwestio

nariusz, coś na wzór ankiety personalnej, 

dołączyłem trzy fotografie i w zaklejonej 

kopercie wysłałem do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Warszawie. Po prze

świetleniu mojego życiorysu akta przesła-

Włodzimierz Tympalski, 
Mariusz Kwiatkowski 

i Julian Kilar w ,,Legen
dzie pomylonej" 

F. Michalika 
(sezon 1962-63) 



W Cieszynie w restauracji „Centralna" 

oczekiwał mnie Franciszek Michalik. Na 

granicy odprawH mnie celnik Zbigniew Da-

miec. Jak się później okazało, miał słabość co przenoszę. Po skończonym monologu 

do artystów; sam jest świetnym malarzem. pan Damiec tylko się uśmiechnął i życzył 

Wyrecytowałem przed nim bez zająknięcia, owocnej pracy w teatrze. 

Z granicy pan Michalik zaprowadził 

mnie do swojego mieszkania na ulicy 

Bożka, gdzie zostawiłem walizkę, a pierw

szego noclegu użyczyli mi państwo Marta 

i Fryderyk Gogółkowie. 

Na drugi dzień czwórka nowicjuszy: 

Wacek Rogucki, Włodek Tympalski, 

Mariusz Kwiatkowski i moja skromna oso

ba, zostaliśmy przedstawieni zespołowi 

artystycznemu Sceny Polskiej. Ja, witając 

się z każdym szarmancko, częstowałem 

carmenami. Po części oficjalnej Wacek 

Rogucki wyjął swoją przemyconą flaszkę, 

ja swoją oficjalnie przywiezioną, i tak, 

zagryzając półsuchą, przeszliśmy wszy

scy „na ty" . Słoniną zaopiekowała się 

Wandzia Łysek. No i przez kilka miesięcy 

zapraszała nas na „bramborowe placki 

ze szkwarkami". 

Rozpoczęły się pierwsze próby wode

wilu Wesele w Malinówce. Reżyserował 

Zdenek Bittl, szef Sceny Czeskiej. 

Na wratnicy urzędował pan Jan Chmiel, 

u którego można się było pokrzepić 

„sodówką". Pan Jan nie rozstawał się 

z książką, którą stale czytał. „Co pan czy

ta?" - pytano go. A on zawsze odpowia

dał z humorem: „Biblię k ... czytam, biblię 

proszę pana". 

Julian Kilar jako profesor Sonnenbruch z Dagmarą Foniok (Ruth) w ,Niemcach" L. Kruczkowskiego 
- sezon 1969-70 

Taka była moja droga na Zaolzie 

i pierwsze kontakty ze Sceną Polską. 

Dorobku artystycznego nie dotykam, 

bo nie można być sędzią własnej sprawy. 

z trzydziestu lat mojej pracy (z niewielkimi 

przerwami) myślę, że pozostały po mnie 

nie tylko fotografie. Przepracowałem tutaj swoje niepokoje twórcze, nie tylko w „Baj-

18 pełnych sezonów, reszta to umowy ce". W całej mojej karierze zawodowej nie 

zlecone. Na tej scenie zagrałem najwięcej spotkałem takiej widowni jak na Zaolziu. 

różnorodnych postaci. Tutaj realizowałem Tutaj każdy dorosły, jak i młodzież, odwie

dza teatr 4-6 razy w miesiącu. Wykupuje 

abonament na cały sezon i ogląda przed

stawienia 40 razy w roku, a na dodatek 

„Bajka" przygotowuje nową widownię. 

Sceno Polska! Czeka Cię jeszcze 

sporo jubileuszy! 

Pobyt na Zaolziu jest dla mnie najcen

niejszym wspomnieniem. Tutaj zawiązały 

się szczere i trwałe przyjażnie, tutaj po

znałem wspaniałych ludzi, wielkich działa

czy społecznych promujących lokalny pa

triotyzm, poszanowanie tradycji 

rodzinnych i narodowych. 

Sceno Polska! To dzięki Tobie pozna

łem i pokochałem z wzajemnością moją 

Barbarę. To dzięki Tobie najpierw z żoną, 

a potem z córką Agatką, wdrapywałem 

się na Girową, Kozubową, spacerowałem 

w Pradze po Złotej Uliczce. To tutaj zegar 

wybił mi sześćdziesiątkę, i to właśnie Sce

na Polska odesłała mnie „do duchodu" . 

W 1989 roku Renata Putzlacher zapytała 

mnie - co dalej i kiedy znowu wrócę. 

Ja stąd nigdy nie odszedłem, ja tutaj je

stem nawet wtedy, kiedy mnie nie ma. 

Miłość jest nieśmiertelna. 

Scena Polska Tesfnskiego divadla to 

najpiękniejsza cezura mojego romansu 

z Melpomeną. 

Jako Rejent Milczek z Fryderykiem Gogółką (Cześnik Raptusiewicz) w „Zemście" A. Fredry- sezon 1970-71 JULIAN KILAR 



w s p o m n i e n i a 

Pierwszy teatr .. . pierwsza miłość 
1965-1973 i do końca mojego świata ... 

Scena Polska, mój pierwszy teatr. Sprowadził mnie na Zaolzie 

Karol Suszka, z którym spędziłem cztery lata w PWST w War

szawie. 

30 października 1965 wysiadłem na dworcu w Czeskim Cie

szynie i zacząłem szukać teatru . Divadlo? Cóż wiedzą .. . pójdę 

do prawa„. O Boże , nic nie rozumiem „ . 

„Mokry" i „Suchy" - cryż trzeba wyjaśniać, o kogo chodzi? 

Portiernia, obce twarze, Karol i Janka Buława (też koleżanka 

z roku) przedstawiają mnie: „to jest Mokry" . I nagle krzyk portie

ra, pana Janka: „Polsky sou bor odjazd". Jedziemy do Nowego 

Bogumina, Scena Polska gra Lumpaci-Vagabundus. Pamiętam 

barwne, rozśpiewane przedstawienie i „sześćset sześćdziesiąt 

sześć". 

Nazajutrz podpisałem umowę. Szefem Polskiej Sceny byt 

wówczas Alojzy Nowak, a dyrektorem teatru Frantisek Kordula 

- nazywaliśmy go Vrta-Prta. 

I zaczęto się . Zamieszkałem w „Kołchozie" na Revolućni . 

Mieszkało nas tam kilku młodych aktorów czeskich i polskich. 

Wspólne wyprawy wieczorem do „Nadrażni" na piwo, pierwsze 

przyjaźnie , smak Pilznera, Frankovky, 

mioduli „. Ale przede wszystkim Zaolzie 

i s cena. Zajazdy od Mostów do Bogumi

na. Na każdej „stacji" inna scena - raz 

dom kultury w Hawierzowie, nazajutrz 

sala w gospodzie w Nawsiu. 

To była wielka lekcja aktorstwa. I ze

spół, jakiego już nigdy więcej nie spotka

tem. Był to czas, kiedy do „starych" akto

rów Sceny doszła młodzież ze szkół 

teatralnych w Warszawie i Krakowie -

oprócz mnie Janka, Karol, Kazio Siedla

czek, Halinka Branna (teraz Pasekova}, 

Władek Liberda, Iza Kocur, potem Karol 

Tyrl ik, Rudek Moliński , reżyser Wila Rybi

cki, Paweł Niedoba. Doszła do nas jesz

cze potem Renatka Stysińska , a w ze

spole czekały na nas Pawełka Niedobowa 

(przedtem Nendza) - od lat szefowa „Baj 

ki", i Ela Kord ulowa - żona naszego dy

rektora. 

Mówiono o nas „młodzież Sceny Pol

skiej" . I tak zostało do dzisiaj. Kiedy spo

tykamy się na kolejnych jubileuszach, 

choć zatarła się różnica wieku, to po 

pierwszej „półce" pada nieśmiertelne: 

„młodzież Sceny Polskiej", szczególnie 

kiedy Paweł Niedoba intonuje Ondraszka , 

a my ryczymy wszystkie czeskie i słowa

ckie pieśniczki. 

Grali też gościnnie aktorzy z Polski, 

najczęściej ze Śląska. Niektórzy przez se

zon, dwa, inni, jak Julek Kilar, Zbysio 

Żwak, Zbyszek Starski, Krzysio Krukowie-

.Gra miłości i przypadku" P. C. de Marivaux - Wanda Spinka i autor wspomnień w sezonie 1972-73 

cki, Kazio Czapla, zostali dłużej, wrastali 

w Scenę . 

Więc „Zajazd". Niekiedy dopraszany 

byłem do zamkniętego kręgu mariaszow

ców. Kiedy tylko autobus ruszał sprzed te

atru, z tylnych siedzeń odzywał się okrzyk: 

„Tadziu, światło". Tadek Ploskonka, nasz 

kierowca, włączał wątłą żaróweczkę , wo

kół której z walizką na kolanach zasiadali 

gracze: Wila Rybicki, Fryderyk Gogółka, 

Jasiu Bobek, Kazio Siedlaczek - i rżnęli 

w mariasza. Grali w autobusie, przed 

przedstawieniem, w przerwie . .. 

Zaolzie otworzyło przede mną ramio

na. Inny świat. Już nigdy i nigdzie nie 

spotkałem publiczności , która tak kochała 

swój teatr. I kiedy początkowo denerwo

wały mnie rozmowy p. Władysława Nie

doby z widzami przed każdym przedsta

wieniem , to z czasem pokochałem te 

Jego „ujcu, ciotko, tóż siednijcie" i poją

łem głęboki sens tych jego rozmów. To 

byt Ich Teatr, Ich Scena Polska, to byli 

Nasi Widzowie. To byta Świątynia Sztuki, 

o której snuli marzenia nasi pedagodzy na 

Uczelni, to była Świątynia nie wyniosła, 

gotycka, ale bardzo ludzka, jak wiejski 

kościółek. 

W Rychwałdzie czekały na nas kanap

ki z wędliną i herbata z winem . W Mo

stach zajadaliśmy się pysznym domowym 

ciastem ... 



„Wodewil warszawski ' Gozdawy i Stępienia: Marek Mokrowiecki w towarzystwie Karola Suszki, Dagmary Foniok 
i Rudolfa Molińskiego w sezonie 1970-71 

Byliśmy wszyscy młodzi , zwłaszcza byli kolegami. Nasz elektryk Romek Sty-

duchem - i ci, którzy przyszli ze szkół tea- siński - nazywaliśmy go „Kabel", od 

tralnych, a z którymi miałem jeszcze za

szczyt spotkać się na scenie, i ci niewiele 

od nas starsi koledzy, którzy tworzyli Sce

nę Polską: Władysław Niedoba, Rysia 

Spinka, Emilia i Janusz Bobkowie, Marta 

i Fryderyk Gogółowie, Hanka Kaleta, Józef 

Gawlas, Henryk Sumera, Wila Rybicki, 

scenograf Władysław Cejnar, kierownik li

teracki Wanda Cejnar. I zespół techniczny. 

W większości polskich teatrów między 

aktorami a zespołem technicznym istnieje 

przepaść hierarchii . W Scenie wszyscy 

wiecznie zwijanych albo rozwijanych prze

wodów elektrycznych ... Jeszcze Wicia 

- elektryk, dobry i cichy, krawcowa Adela, 

Józek Byrtus i, wybaczcie, jeśli nie wy

mienię wszystkich, ale i pani Hemerkowa 

- garderobiana ... 

Czesio Spratek, który mieszkał w pol

skim Cieszynie, a który zasłynął pamiętną 

sceną z „patafianami". Dyrektor Nowak 

reżyserował Drogę przez mękę. Na scenie 

stały na ruchomych podestach trzy po

tężne postacie świętych z ikon. W jednej 

ze scen stawali na nich niby-to rozstrzela

ni umęczeni statyści. Jednym z nich był 

Czesio Spratek. W Górnej , czy Dolnej Su

chej, już nie pamiętam, była lekko pochyła 

scena i kiedy Czesio rozkrzyżował się na 

swoim „patafianie", ten ruszył w stronę 

widowni , najpierw powoli . .. potem szyb

ciej . Gdyby nie grający w tej scenie akto

rzy, Czesio, który do końca trwał na po

sterunku, runąłby zapewne na widzów. 

Karol Tyrlik napisał na tę okoliczność pio

senkę, którą z lubością śpiewaliśmy: 

Ej przeleciał Spratek 

przez scenę jak ptaszek 

patafiany przed nim zadrżały 

na jednym zawisnął 

głowę nisko skłonił. .. 

(a dalej było niecenzuralnie, więc nie 

będę gorszył czytelników). 

I tak bezwiednie przeszedłem do roz

działu Greps i pokuta 

Grepsem nazywamy zrobienie kawału 

koledze na scenie, a słowa pokuta, uży

wanego dość często w stosunku do 

grepsujących, nie trzeba chyba tłumaczyć 

nikomu z języka czeskiego. 

Często słyszałem je ja (o kretynizmy 

młodości), często wspomina też Krzysio 

Krukowiecki , jak dyrektor Kordula, chrzą

kając, mówił: „Panie Krukowiecki ... hm, 

hm ... pokuta". 

-
Niektóre „pokuty" przeszły do legendy 

sceny, choćby : 

„Ale .. . ale .. . ale .. . jest jedna historia, 

ja jeszcze mogę zbić reżysera". Te histo

ryczne, acz niespełnione słowa, wspomi

nał najłagodniejszy człowiek, jakiego zna

łem - Władek Liberda. 

Na trzeciej generalnej Paryżanina Wła

dek robił nagłe zastępstwo za akustyka, 

a nie wiedząc o tym wcześniej, przyszedł 

prosto z gospody. W którymś momencie 

ma zabrzmieć muzyka .. . cisza. Dyrektor 

Nowak krzyczy: „Muzyka!" . .. Cisza . . . 

Sytuacja powtarza się kilka razy. Wreszcie 

reżyser wbiega za scenę, my za nim. 

Trzy metry nad sceną (tam wówczas pra

cował akustyk), pojawia się nasz kolega, 

z szyi zwisają mu girlandy taśmy magne

tofonowej, z których usiłuje się wyplątać 

za pomocą nożyczek . Dyrektor Nowak na 

to: „Panie Liberda, proszę natychmiast 

opuścić teatr. Jest pan zwolniony dyscy

plinarnie" . 

Palarnia, nastrój jak w grobowcu ro

dzinnym. Jak to? Wyrzucić takiego akto

ra?! Naszego kolegę?! Przygnębienie, ko

niec świata . I w tej ciszy słyszymy, jak 

trzaskają drzwi w garderobie, słyszymy 

kroki Władka na korytarzu i jego głos: 

„Ale ... ale ... ale ... jest jedna historia .. . " 

Po tej „historii" zagrał Władek jeszcze 

wiele wspaniałych ról, bo rzecz skończyła 

s ię śmiechem i . .. „ pokutą". 

Ileż ja, baran jeden, kar zapłaciłem ... 

Ktoś nowy - w Nowym Boguminie. W fi

nale sztuki odbywa się zebranie partyjne, 

na którym ważą się losy chuligana Za

wadko. Graliśmy tę rolę z Karolem Susz

ką, na przemian z jedną z głównych ról. 

O to, kto będzie grał Zawadkę, który 

schodził ze sceny po pięciu minutach 

i więcej się nie pojawiał, toczyliśmy co

dziennie boje w tenisa, które oczywiście 

przegrywałem. Raz udało mi się wygrać. 

Nudziłem się właśnie w garderobie w No

wym Boguminie i wpadłem na „genialny" 

pomysł. W finałowej scenie zebrania 

wszedłem na scenę i powiedziałem: 

„Chciałbym przeprowadzić samokrytykę". 

Wyciągnąłem z kieszeni pół litra wódki, 

po czym zostałem sam, bo koledzy, 

krztusząc się ze śmiechu, uciekli ze sce

ny ... Oczywiście „pokuta". 

Graliśmy Żołnierzyka o/owianego , 

a ja byłem jednym z nich. I wymyśliłem , 

że w scenie musztry wpadnę do orkie

stronu. W plany wtajemniczyłem Jasia 

Bobka i Karola Suszkę . Dwie godziny 

przed przedstawieniem przyszedłem do 

teatru, stanąłem nad orkiestronem, spoj

rzałem na dół ... o cholera, ale wysoko. 

Ale słowo się rzekło . Jeden skok ... drugi , 

teraz z szablą. 

Przedstawienie. Ruszyłem do przodu, 

słyszę głosy kolegów „Marek ... uważaj . . . 

tam jest orkiestron ... o Boże . .. " - i pole-

ciałem na dół, ściskając szablę, obok 

przerażonego dyrygenta Lojzika Kalety. 

Przerażeni widzowie w pierwszych rzę

dach zerwali się z miejsc. Jasio Bobek 

wyciągnął zza kulis przygotowaną linę , 

spuścił ja do orkiestronu, podczepiłem do 

niej mój kostium, sam założyłem przygo

towany zawczasu, uszyty z prześcieradła 

kostium ducha, twarz pomalowałem na 

biało i pobiegłem na scenę, przez którą 

przeszedłem krokiem dostojnym jako 

duch żołnierzyka, który zginął w orkiestro

nie ... Podwójna „pokuta". 

Czasem aktorzy dostają na scenie 

„małpiego rozumu" - wystarczy grymas 

kolegi, skrzywienie palca i nie można opa

nować parkosyzmów śmiechu. Tak było 

też z Ktosiem nowym . W scenie zebrania 

pan Zbyszek Kornecki grzmiał: „ ... 

zwłaszcza, gdy rzuca kotletami w Gier

szową. Zawadko, proszę towarzyszy", 

na co Kazio Siedlaczek w charakterze 

pryncypialnego dyrektora replikował: 

„Et, Zawadko, zwykły chuligan". Licho 

wie, czemu rozśmieszyły nas te kwestie. 

Śmialiśmy się wszyscy na próbach, 

na próbach generalnych, na premierze, 

na przedstawieniach. Kiedy zbliżała się ta 

fatalna kwestia, plecy zaczynały nam 

drgać od tłumionego śmiechu i nie poma

gały zagryzane do krwi wargi i wbijane 

w udo paznokcie. 

A kiedyś, kiedy ratując się przed kolej

nym blamażem, zaczęliśmy „niepostrze

żenie" umykać ze sceny, „kropkę nad i" 

postawiła Milka Bobek słowami : „Panie 



dyrektorze, ale zebranie się jeszcze nie 

skończyło". Katastrofa! I ... „pokuta". 

Ach, piękny czas. Teatr był drugim 

domem. Koledzy - rodziną. Oddawałem 

się wtedy z zapałem ćwiczeniom fizycz

nym. Szczególnie ulubionym zajęciem 

było podciąganie się na drążku w garde

robie. (Drążek ten służył do wieszania ko

stiumów i z czasem niebezpiecznie się 

wygiął. Jak czule go witałem po latach ... 

Świadka moich zmagań ze słabością 

ciała). 

Romek Stysiński nazywał wówczas 

-z sympatią moje dokonania artystyczne 

„siłowym aktorstwem". 

Dyrektor Kordula wziął na warsztat 

Kutnohorskich Hawerzy Grałem w nich 

niewielką rolę kata. Kostium stanowiła fu-

Marek Mokrowiecki reżyseruje sztukę Hrabala „Bambini di Praga" (2005 r.) 

trzana kamizelka bez rękawów!!! No, teraz 

pokażę swój talent. „Pakowałem" co

dziennie na baniak (tzn. na biceps) i na 

próbie generalnej, wzbudzając podziw 

koleżanek, zaprezentowałem skrzyżowa

ne na piersi ramiona i bicepsy o obwodzie 

45 cm każdy. Dyrektor Kordula spojrzał, 

coś mruknął, więc napiąłem dumny tri

cepsy i usłyszałem: „Niesmaczne. Dajcie 

mu koszulkę". 

Uwielbialiśmy grać w piłkę. Tuśinske 

divadlo miało wówczas niezłą drużynę . 

Mecze rozgrywaliśmy na boisku Slavoju 

przy Frydeckiej, chociaż czasami wypusz

czaliśmy się aż do Karwiny. Drużynę two

rzyły połączone siły polskiego i czeskiego 

zespołu . To były wielkie mecze, zazwyczaj 

o .. . beczkę piwa, którą później zwycięzcy 

i pokonani wspólnie się raczyli. Grywali

śmy też w koszykówkę - tu rej wodził 

Franta Olsovsky. Ale przede wszystkim 

byliśmy wiernymi kibicami reprezentacji 

i Górnika Zabrze. 

Akurat Górnik gra pucharowy mecz, 

a my musimy grać przedstawienie! W Łą

kach (nie ma już Łąk, nie ma ... ) zaprosił 

nas wszystkich do domu p. Franciszek 

Chmiel, przewodniczący ZG PZKO, i do 

ostatniej chwili oglądaliśmy transmisję, 

gnając potem przez łąki, żeby szybko się 

przebrać i zagrać przedstawienie. Idzie 

spektakl, w garderobie paru kolegów 

z uchem przy tranzystorze .. . Ile razy zda

rzyło się, że któryś z nas wchodził na sce-

u pani Heleny Niedoby w Nawsiu w 2001 r 

nę i zanim wygłosił swoją kwestię, oznaj

miał widzom: „Lubański strzelił gola!", co 

wdzięczna publiczność przyjmowała z en

tuzjazmem. 

W naszej gromadce było dwóch ory

ginałów: p. Józef Gawlas nigdy, nawet za

praszany, nie oglądał transmisji w TV, tyl

ko słuchał w radio, bo - jak mawiał - to 

uruchamia prawdziwą wyobraźnię. Jego 

przeciwieństwem był p. Henryk Sumera. 

On kibicował totalnie - telewizor na pełny 

regulator. W przedpokoju słychać było 

sprawozdawcę radiowego, a w kuchni 

nastawiony Wiedeń - jedna transmisja do 

potęgi trzeciej i p. Henryk krążący między 

kuchnią, przedpokojem i bawialnią ... 

Te małe „stacje" . Miejsca, których już 

nie ma: Nawsie, Mosty, Wędrynia , 

Olbrachcice, Łąki, Dolna i Górna Sucha ... 

te Rychwaldy, Cierlicka, Stonawy, Nowy 

Bogumin .. . Ligotka Kameralna, Leszna, 

Tyra ... 

Każde inne, często z gwarem pobli

skiej gospody, maciupeńką garderobą. 

Sceny, na których niekiedy nie można 

było się porządnie obrócić ... Już nie pa

miętam, na której to było „stacji", ale żeby 

przejść z jednej strony sceny na drugą za 

kulisami, trzeba było wyjść na podwórko, 

a że akurat padał deszcz i było bioto, 

to koledzy techniczni położyli deskę, po 

której zjawy nie z tego świata w pięknych 

kolorowych kostiumach skulone przemy

kały, klnąc pod nosem ... 

Gdzie była ta „stacja", na podwórzu 

której witał nas uwiązany do budy kunde

lek, którego dokarmialiśmy z Rysiem? 

Janek Bobek opowiadał zabawną 

anegdotę. Znajomy, który podziwiał go 

w jakiejś sztuce, zapytał go, gdzie pracu

je. Na to Jasio: „W Scenie Polskiej". 

„No tak, wieczorami grasz przedstawie

nia, a w dzień gdzie normalnie pracu

jesz?" 

Ileż razy po przedstawieniu ktoś pod

chodził i mówił: „Synek, pieknieś to za

groł" -i zapraszał na nieśmiertelną półkę. 

A potem poniosło mnie do Pragi, ale 

dyplom - moją pierwszą reżyserię - reali

zowałem w Scenie Polskiej, zaproszony 

przez jej szefa, Kazia Siedlaczka. W Wie

czorze Trzech Króli jako miody, awangar

dowy reżyser wymyśliłem podest wcho

dzący w widownię. Pan Cejnar pięknie go 

zaprojektował i zaczęły się problemy. 

Przecież każdy widz miał swoje ulubione 

miejsce, a tu stoi jakiś podest i trzeba 

wszystkich poprzesadzać. Uparłem się 

też, że przynajmniej dwoje aktorów bę

dzie nosiło prawdziwe dżinsy. W rezulta

cie Rysi Spince i Rudkowi Molińskiemu za 

całe czterdzieści dolarów (ile to było wów

czas pieniędzy!) kupiłem w Tuzexie w Żyli

nie prawdziwe Levisy. Na premierze do

stałem od kolegów rakietę tenisową, 

a Kaziu Siedlaczek - Malvolio, wziął mnie 

pod rękę, wyprowadził na feralny podest 

i spytał widownię: „ No i co? Zdał?". I ob-



rzucono mnie pomidorami, które pozbie

rałem i zjadłem„. bez soli. Wracałem po

tem do Sceny parokrotnie jako reżyser. 

Lubię zasiąść na przedstawieniu na

szego Divadla na balkonie z prawej strony 

i oglądać nowych kolegów, wśród których 

tak niewiele już znajomych starych twarzy, 

ale taka jest kolej rzeczy. 

Aktorzy - założyciele Sceny ... Iluż 

wspaniałych było wśród nich artystów! 

Jaka szkoda, że Scena działa na pograni

czu, a więc na peryferiach dwóch naro

dów. Doceniana za rzadko . . . Czy pamię

tacie, jakim sukcesem było Na szkle 

malowane, jak jeździliśmy wiele razy z tym 

przedstawieniem do Żyliny, jak nas cu

downie przyjmowali Słowacy, czy pamię

tacie? 

Śni mi się czasami ta moja-nasza 

Scena sprzed lat, a ilekroć przyjadę na 

Zaolzie, wejdę do teatru i spotkam sta

rych kolegów, wracam silniejszy, jak mi

tyczny Ateusz, który dotknął Matki Ziemi. 

Czytam te moje wspomnienia - grafo

mania i kicz. Cóż z tego że „z serca pisa

ne". Może ktoś kiedyś opisze te dzieje 

pełne anegdot, zdarzeń dobrych i złych, 

i zwyczajnych. 

MAREK MOKROWIECKI 

wspomnie n i a 

Na skrzydłach lecę tam, 
gdzie było mi dobrze 
Do Teatru w Czeskim Cieszynie, który 

przed laty nosił nazwę Krajske a oblastnf 

1esfnske divadlo - ćeska scena - Scena 

Polska, trafiłem przez przypadek. Otóż 

graliśmy w Teatrze Muzycznym w Lublinie 

Krakowiaków i górali Wojciecha Bogu

sławskiego i na ten spektakl zaproszono 

z Ministerstwa Kultury i Sztuki dyrektora 

Departamentu ds. Teatrów w Polsce. 

Po przedstawieniu cały zespół został 

zaproszony przez dyrekcję na lampkę 

wina. Spotkanie odbyło się w klubie arty

stów „Nora" . Pod koniec owego spotka

nia dyrektor zwrócił się do mnie z pyta

niem, czy chciałbym zaangażować się od 

nowego sezonu w Scenie Polskiej w Cze-

' skim Cieszynie. W Scenie brakuje akto

rów, a dyrekcja na jubileusz dwudziestole

cia Sceny Polskiej chce wystawić właśnie 

Krakowiaków i górali. Wyraziłem zgodę. 

Mam się tylko stawić w wyznaczonym 

czasie w Ministerstwie, gdzie otrzymam 

engagement i paszport. I tak też się stało . 

Po wakacjach zjawiłem się w Cieszy-

nie. I już na granicy zaczęły się kłopoty. 

Celnik pyta, dokąd idę? 

Ja: Oo dziwadła. 

Celnik: Z handlem? 

Ja: Nie, mam tam grać. 

Celnik: Co macie przy sobie? 

Ja: Ciuchy. 

Celnik: Na handel? 

Ja: Nie, mam bieliznę i jasiek. 

Celnik: A gdzie on jest? 

Ja: W torbie. 

No i zaczęło się. Musiałem wszystkie 

rzeczy wywalić z torby. A jasiek był maca

ny bardzo dokładnie przez wprawne ręce 

celnika. Sprawdzał, czy wśród puchu nie 

natknie się na coś, co zawróci mnie z po

wrotem do Polski. Po cholerę wyjechałem 

z tym jaśkiem, plułem sobie w brodę, ale 

tak już jest, jeśli człowiek powie prawdę. 

Dotarłem do Oivadla i na portierni 

otrzymałem klucz od pokoju przy ul. 

Revolucnf. Była to niedziela, a rozpoczęcie 

sezonu miało być w poniedziałek. Punktu

alnie o 9.00 rano zjawiłem się w Divadle. 

Miałem wielką tremę, ale jak zobaczyłem 

Zbyszka Żwaka, którego znałem jeszcze 

ze Szkoły Teatralnej w Krakowie, poczu

łem, jakbym skrzydła dostał. 

Po oficjalnym przywitaniu zespołu 

przez dyrektora Divadla pana Frantiśka 

Kordulę, zespół Sceny Polskiej pod opie

ką jej kierownika, Alojzego Nowaka wyru-

szył autokarem w góry na bliższe zapo

znanie się przy ognisku. 

1 właśnie te pierwsze chwile, które 

przeżyłem w zespole, pozostaną w mym 

sercu do końca. Takiego zespołu nie ma 

i nie będzie już nigdy. Rzadko się trafia, 

aby w teatrze dramatycznym aktorzy byli 

tak profesjonalnie umuzykalnieni. Tacy 

w każdym calu prawdziwi i otwarci. 

A przy tym utalentowani. No i poczułem 

się jak u Pana Boga za piecem. 

Zaczęła się praca i poznawanie nowe

go miejsca, w którym dane mi było żyć. 

Wszystko było dla mnie nowe, zwłaszcza 

język czeski. Najbardziej zaprzyjaźniłem 

się z rodzinami Suszków, Niedobów, 

Molińskich, Kaletów, Bobków, Gogółków, 

Cejnarów, Kordulów. Jak to bywa z ze

społach teatralnych, zawsze jest first 

aktorka pierwszej wielkości. Tu za taką 

uchodziła Rysia Spinka. Wielce utalento

wana i wielce kapryśna. Ale bywa i tak, 

że jest druga osoba niepowtarzalnie kon

trowersyjna. A była nią Wanda Łysek. 

Całe szczęście, że natura - oprócz zdol

ności zawodowych - obdarzyła ją poczu

ciem humoru. Mówili ciągle do niej 

„Owca", więc myślałem, że to jej nazwi

sko. Zwracam się do niej w jakiejś spra

wie „Koleżanko Owco" ... i posypały się 

gromy. Mimo wszystko w tym zacietrze

wieniu była tak zabawna, że doszedłem 

do wniosku, że to dobra kobita, tyle tylko, 

że zagubiona w swojej samotności. 

Mentalność ludzi sztuki chyba na ca

łym świecie jest jednakowa, więc z cze

skimi „hercami" szybko się zaprzyjaźni

łem. Oni mówili w swoim języku, a ja 

w swoim i nie było większych przeszkód, 

zwłaszcza że to języki słowiańskie. 

Te więzy przyjaźni zawiązywały się prze

ważnie w Klubie, który nosił nazwę 

Dagmara Foniok, Krzysztof Krukowiecki i Marek Mokrowiecki w ,Myszach i ludziach" J. Steinbecka 
(sezon 1971 -72) 



Z Wandą Spinką w „Nauczycielu tańca" Lope de Vegi (sezon 1971 -72) 

U Szalbotki, od nazwiska bufetowej, która ciłem. Takich sytuacji było wiele. 

miała dryg do handlu i duszę teatralną. 

Żeby szybko poznać język czeski, 

chodziłem na spektakle Sceny Czeskiej . 

Jak to zwykle bywa, „tubylcy" uczą „przy

byłych" słów niecenzuralnych. Najpierw 

dowiedziałem się, co znaczy po czesku 

,/if'. Poszedłem kiedyś na czeski spek

takl , była to tragedia, więc cisza na wi

downi, partnerka mówi do partnera: 

„pane farai'i, ja vim, co chcete i'fct" . 

No i roześmiałem się na całą widownię, 

bo ja zrozumiałem inaczej. Wtedy uczy

łem się fonetycznie. 

Kiedyś spotkałem czeskiego aktora 

i mówię „dzień dobry", a on na to „na

zdar". A ja zrozumiałem „nazad" i zawró-

Na przykład: jestem w polskim Cieszynie 

i telefonuję do Divadla, prosząc o połą

czenie z pracownią krawiecką. Telefon 

odbiera jakaś pani. „Czy mogę prosić pa

nią Adelę?" A ona na to „Okamzik". 

Ja: „Nie Okamzik ale Lukesova". Myśla

łem, że jest jeszcze inna Adela, która na

zywa się Okamzik. 

Wolne wieczory spędzaliśmy między 

innymi w nocnym lokalu nazwanym przez 

Pawła Niedobę „Cristal Barosz". W tym 

barze śpiewała niezapomniana refrenistka 

Sonia. Śpiewała nawet z repertuaru Edith 

Piaf. Mnie ujęła piosenka Je ne regrette 

rien (Nie żałuję niczego). Ile razy przycho

dziliśmy tam całą paczką (Pawełka z Pa-

wiem, Dasza, Hanka, Karol, Andrzej, 

Wila) , Sonia podchodziła do mikrofonu 

i zapowiadała: „pro herce z Polske sceny 

zpiva Edith Piaf". Podnosiła głowę do 

góry, składała ręce jak do modlitwy 

i szeptem mówiła po naszemu „Edyto, 

przeboczcie". Zawsze byłem tym poru

szony, bo tyle było w tych dwóch słowach 

pokory i onieśmielenia. To se uz nevrati. .. 

Uważam, że wielkim wydarzeniem 

było wystawienie Krakowiaków i górali 

w reżyserii Józefa Wyszomirskiego. Nie 

grałem już studenta, ale górala Świstosa 

i mogłem się natańczyć i naśpiewać do 

woli. Jakże to przedstawienie różniło się 

od tego w Lublinie! Było realistyczne, 

prościutkie, rozśpiewane, roztańczone. 

Aby wzmocnić zespół aktorski, dyrekcja 

zatrudniła Zespół Taneczny Ziemi Cie

szyńskiej z miejscową orkiestrą. Opraco

wanie muzyczne spoczywało w rękach 

Józefa Przebindy z Ostrawy. Na premierę 

zaproszono całą śmietankę towarzyską 

z władzami na czele. Oprócz ambasadora 

i konsula była też delegacja z Warszawy. 

Największe wrażenie zrobił na widzach 

finał. Pan Przebinda na tę okazję skom

ponował muzykę. Glosy operowe Wandy 

Przeczek i Władysława Niedoby wsparte 

głosami całego zespołu dały taki efekt, 

że brawom nie było końca. 

I tak mijały wystawne premiery, które 

w scenografii Władysława Cejnara prze

szły do historii. Aż kiedyś zawiało niedo-

bryrn wiatrem i wiatr ten wymiótł wspania

łą dyrekcję , tzn. Frantiska Kordulę 

i Alojzego Nowaka. Dyrekcję Divadla objął 

nauczyciel Josef Srovnal, a kierownikiem 

sceny Polskiej został Kazimierz Siedla

czek. Dyrektor Srovnal słynął z tego, 

że mówił po czesku z nienaganną dykcją 

i posiadał 31 krawatów. „Oblek" był ciągle 

ten sarn. zmieniały się tylko krawaty. 

Codziennie inne. Już po paru dniach 

urzędowania od całego zespołu czeskie

go i polskiego otrzymał ksywę „Markiz" . 

z perspektywy czasu wydaje mi się, 

że w tym teatrze zostawiłem dwa ślady. 

Malarz skarży się na swój los. Mieszka 

ze swoją dziewczyną na poddaszu, przy

mierając z głodu i zimna. Postanawia 

sprzedać pelerynę, ale kupiec chce dać 

mu za nią marne grosze. Zosia umiera. 

Pozostała mu jedynie stara peleryna. 

Tylko w tym teatrze się zdarzyło, że dyry

gent Alojzy Kaleta poprowadził tak wspa

niale orkiestrę, że muzycy rozumieli , co 

dzieje się w mym sercu. 

Wśród wielu wspaniałych ludzi na Za

olziu dwie osoby wryły mi się w pamięć. 

Wielką atencją i uznaniem pod każdym 

względem darzę Wandę Cejnar. To skała, 

Pierwszym śladem jest rola Murzyna która przetrwa w pamięci wszystkich po 

w Myszach i ludziach Steinbecka, w reży- jednej i drugiej stronie Olzy. Drugą posta-

serii Josefa Janika. Do dziś mam w pa- cią jest aktor, reżyser, muzyk Wi-

mięci scenę z Markiem Mokrowieckim, told Rybicki. Rzadko w teatrze 

który w tej sztuce grał Lenniego. Do staj

ni, w której mieszkał Murzyn, przychodzi 

Lennie. Rozpoczyna się rozmowa dwóch 

nieszczęśliwych ludzi . Jeden to stajenny

kaleka z przetrąconą nogą, drugi - auty

styczny siłacz, żyjący w swoim nierealnym 

świecie. Pamiętam , że kiedy wypowiada

łem kwestię: „„. człowiek, jak jest samot

ny, to musi być chory", a Lennie - że jego 

królik jest chory, bo ma złamaną łapę -

zawsze na widowni panowała niesamowi

ta cisza. 

Drugim śladem jest rola Malarza 

w Romansie z wodewilu Turskiego i Krze

mińskiego, w reżyserii Stefanii Domań

skiej. Śpiewałem tam balladę, w której 

się zdarza, żeby jeden człowiek 

był obdarzony przez naturę tylo

ma talentami. Po prostu urodził 

się dla Sztuki. 

I na koniec - do dziś nie 

wiem, co powoduje, że powra

cam do tego magicznego miej

sca. Ile razy zostaję zaproszony 

na jubileusze czy premiery przez 

dyrektorów Slivę , Molińskiego, 

Kokotka czy Suszkę - dostaję 

skrzydeł i lecę tam, gdzie było mi 

tak dobrze. A je to pravda. 

KRZVSZTOF KRUKOWIECKI 

- „KRUKI" 

Kazimierz Czapla: powyżej z Kazimierzem Siedlacz
kiem w ,Popiele i diamencie" J. Andrzejewskiego 

(sezon 1983-84), poniżej z Wandą Spinką w .,Trans
plantacji' O. Danka (sezon 1984-85) 



Torebka z jabłuszkiem 

Jako Buslaj w sztuce A. Dudariewa ,Próg" 
(sezon 1986-87) 

Czas, który spędziłem na deskach Tesfn

skiego divadla (pięć i pół sezonu), to czas 

wspaniały w moim życiu aktorskim i pry

watnym. 

Mimo że były to czasy trudne, szczel

na granica, rozłąka z rodziną itd. itd., 

doznawałem wielkiej satysfakcji , spełnia

jąc swoją powinność aktorską przed nie

powtarzalną zaolziańską publicznością. 

Publicznością, której nigdy nie zapomnę. 

Torebkę po cukrze, w której było jed

no jabłuszko, jakie dostałem w Mostach 

koło Jabłonkowa po Znachorze wraz 

z błogosławieństwem od starszej pani, 

mam do dzisiaj. 

Miałem również okazję występować 

w Pradze, Bratysławie , Preszowie, War

szawie, Opolu. 

Kiedy odchodzi/em z Bielska do Cie

szyna, koledzy mówili: co robisz? Kamień 

w wodę! A tu proszę - po powrocie do 

Bielska miałem propozycję z teatrów War

szawy, Poznania czy Łodzi . 

Życzę wam, moi drodzy przyjaciele 

z Tesfnskiego divadla, w związku z jubile

uszem 55-lecia Sceny Polskiej (moje jest 

10%), wszystkiego, co jest wam potrzeb

ne do życia i tworzenia tego wspaniałego 

dzieła, jakim jest teatr na Zaolziu. Teatr 

jedyny w swoim rodzaju. 

KAZIMIERZ CZAPLA 




