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_B.t tT~sera 
„Zemsta'' z czasów fredrowskich -

dzisiaj? Tak. To mój wyraz szacunku 

dla myślącego, inteligentnego wiedza 

z wyobraźnią. Wszystko, co składa się 

na klasykę dramatu, jest nią dlatego, 

że zachowuje aktualność bez wzglę

du czas, okoliczności, mody czy kie

runki w sztuce. Uważam, że wszelkie 

tzw. uwspółcześnianie klasyki to próby narzucenia widzom „jedynie słusznego" ko

mentarza do aktualnych odniesień klasycznego utworu, co pachnie mi zarozumial

stwem. Na taki przekaz mogą się nabrać jedynie ci, którzy bezmyślnie przyjmują 

prawdy podawane im przez innych. 

Drogi widzu! Wierzę, że sam jesteś w stanie swoją wiedzą, doświadczeniem i wy

obraźnią znaleźć własne współczesne odniesienia, nazwać - posługując się ukazany

mi archetypami postaci - znajomych czy ludzi z własnego otoczenia, domu czy pra

cy, a nawet tych , których poznajesz z mediów - ludzi kultury, polityki itp. 

Sądzę, że każdy dokona tego we własnej wyobraźni i własną wrażliwofrią, a bę

dzie to największe bogactwo interpretacji, gdyż pomnożone przez tylu widzów, ilu 

zasiądzie na widowni teatru. 

KAZIMIERZ T ARNAS 



Romantycy nie kochali Fred ry. Ba! Nawet go nie lu
bili. Oskarżany o ro, że zamiast tworzyć nowych Konra
dów i pokrzepiać ducha narodu, woli pisać j akieś dyrdy
mały, ckliwe komedyjki, niedoceniony przez współziom
ków, powoli odsuwał się w cień. Może miał pecha, że 
urodził się w rym samym czasie, co Mickiewicz, a może 
po prostu, jak wielu wybitnych, wyprzedził swoją epokę. 

Jedno jest pewne, po okresie odżegnywania go od czci 
i wiary, nadszedł okres uwielbiania, kochania się w Fre
drze i wystawiania, jako wieszcza rozczulajqcego się nad 
„sarmackościq" i polskościq1 • A zatem zaczęto Fredrę grać. 

Najpierw nieskomplikowanie, ro znaczy, jak zauważa 
Stefan Treugurr, nie stosowano zbytnich zabiegów inter
preracyj nych. Wszak re prawie 200 lar remu, Fredro nie 

był mistrzem, a zaledwie debiutantem. Aktorzy nie wy
stępowali w kostiumie specjalnie „fredrowskim", nie grali 
w salonach sryliwwanych na XIX wiek. Grali w kostiu
mach teatralno-komediowych, a salony re niewiele róż
niły się od tego, co sporykali na co dzień . Nie było jesz
cze „srylu fredrowskiego", grano wedle zasady rozwiąza
nia ról, czyli starano się wydobyć wszystkie komediowe 
możliwości dramatu. Żywiołowe i naiwnie podejście do 
tekstów mistrza skończyło się wraz z ogłoszeniem przez 
Stanisława Tarnowskiego, że Aleksander Fredro wielkim 
arrysrą jest. A więc auror niegdyś współczesny, grany we
dle standardów teatralnych, stał się autorem wymaga
jącym srylizacji. Fredro wszedł do kanonu repertuaro
wego2. Stał się naszym Molierem i osobq arcypolskq, dy-

daktykiem narodowej moralności, ekspresjq swojskości (. . .). 
Takiego Fredry nie wystarczyło po prostu grać - na/ei.a/o go 
grać w jemu i jego znaczeniu odpowiedni sposób. Stqd „styl 
fredrowski"(. . .). Polegał ów Fredro nade wszystko na swo
istej synchronizacji słowa mówionego i gestu, na rytmizacji 
ruchu i rozwoju sytuacji wedle rytmu tekstu(. .. )3. O d ak
torów wymagano nienagannej dykcji i opanowania ru
chu. Aktor (. . .) umiał nosić kostium, ogrywać kostium, 
miał poczucie ważności kostiumu. Kostium deklamował 
razem z nim, tak samo, jak charakteryzacja, jak ogólne 
sylwetowe ustawienie postaci, jak ustalony hierarchicznie 
repertuar gestów i zachowań ruchowych4• Takiego Fredry 
nie dało się już grać intuicyjnie. O ile w pierwszej fazie 
dziejów scenicznych jego komedii funkcja reżysera spro
wadzała się do .. . bycia, o ryle Fredro uh istoryczniony 
domagał się reżysera -
straż11ika swojej „fre
drowarości", kogoś, 

kto sprawnie wydobę
dzie z tekstu wszystkie 
smaczki i przypilnu
je aktorów, by dobrze 
akcentowali średniów

kę i grali zgodnie z re
gułami srylu. Jednakże 
z biegiem lar przestało 
ro wystarczać. Zaczę

ły rodzić się pomysły 

„nowego odczytania": 
przenoszenia w cza
sy współczesne, prze
rabian ie na musica
le, parodiowania tego, 
co j uż sparodiowa
ne. Niemniej jednak, 
jakkolwiek by Fredry 
nie interpretowano, 

przez lata nic nie było w stanie zaszkodzić jego popu
larności. Również w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 

Fredro był jednym z najczęściej wystawianych autorów 

PAN JOWIALSKI 

Pierwszy dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku (po
łączonego wówczas z teatrem w Cieszynie), Stanisław 
Kwaskowski, na inauguracyjną premierę i na otwarcie 
teatru po wojnie, wybrał „Pana Jowialskiego". Premiera 
odbyła się 18 października 194 5 roku w Cieszynie, a ry
dzień później sztukę mogli wbaczyć bielszczanie. Z cza
sów rych zachowało się niewiele tekstów źródłowych. 
Oprócz plakaru, który informuje o cenie biletów (od 5 



do 30 zł), o dłuższej przerwie po akcie I i II oraz o ko
nieczności przybycia punktualnie o godzinie 7 wieczo
rem5, odnaleziono tylko krótką wzmiankę, iż Jeżeli cho
dzi o całość - wykonanie, dekorację, kostiumy - jesteśmy 

mile zdziwieni. Nie spodziewaliśmy się - to, co widzieli
śmy, przeszło nasze oczekiwanid'. A trzeba sobie uzmy
słowić, że taka pochwała jest pochwałą nielada, gdyż 
Kwaskowski objął ceacr nie tylko bez odpowiedniego za
plecza finansowego, ale również akcorskiego7• Od rego 
pierwszego spektaklu do sezonu 1952/ 1953 Fredro był 
stale obecny w repertuarze teatru. Sam „Jowialski" obok 
„Zemsty" i „Dam i huzarów" znalazł się wśród komedii, 
które najbardziej podobały się publiczności. Wystawia
no go aż 4 razy, w sezonach: 45/46, 49/50, 66/67 i 85/ 
86. Za szczególnie istotną realizację uznano cę z 1949 
roku, za sprawą Ludwika Solskiego w roli Jowialskie
go. Przekorny sukces inscenizacji fredrowskich w cza
sach socrealizmu był bardziej zasługą głośnych ról ak
torskich, niż reżyserii. Solski uczył się roli Jowialskiego 
w Teatrze Polskim w Warszawie, w Poznaniu i w zespo
le Teatru im. S. Jaracza. Ówczesny dyrektor Aleksan-

der Gąssowski ściągnął go podstępnie do Bielska, pod 
pretekstem wcześniejszego obchodzenie jubileuszu8• 

O czym rak pisze Leopold Dudkiewicz: Jowialski w uję
ciu Ludwika Solskiego to kreacja artystyczna, o której trud
no mówić inaczej, niż w słowach najwyższej pochwały. 

Trudno tym bardziej, że o kreacji 94-lerniego artysty, który 
w przyszłym roku obchodzić będzie 75 rocznicę swojej pra
cy scenicznej, innych słów użyć nie można . . . 9• 

ZEMSTA 

„Zemsta" po raz pierwszy została wystawiona w 1949 
roku. Reżyserował Kwaskowski (który reż zagrał Rejen
ta), autorem scenografii był Feliks Krassowski. C1,eśni
ka grał Tadeusz Andruchowicz, Papkina - Bronisław 

Kassowski. Krytyce przedstawienie nie przypadło zbyt
nio do gusru ze względu na swój jednowymiarowy (tra
dycjonalistyczny, a nie „postępowy") wydźwięk. WJsta
wienie „Zemsty" Al. Fredry na scenie Państwowego Teatru 
Polskiego w Bielsku poprzedził szereg sztuk tego komedio

pisarza (. . .). Bielska premiera olśniła 
przepychem wystawy, zdumiała dro
biazgowym odtworzeniem najsubtel
niejszych szczegółów w zakresie de
koracji i kostiumów - uwzględniajqc 

wyniki ostatnich nawet badań histo
ryczno-literackich - dała możliwość 

podziwiania doskonałej gry niektó
rych zwłaszcza artystów, ale przy tym 
wszystkim nie była śmiałym, rewolu
cyjnym zerwaniem z obwiqzujqcym 
( .. .) tradycjq „polonezowego" wysta
wiania „Zemsty': w którym strona ko
stiumowa widowiska przysłania nie
mal bez reszty realizm fredrowskiej 
komedii10• 

„Zemsta", rak samo jak „Pan Jowialski", była wysta
wiana dotąd 4 razy, w sezonach 1948/49, 1966/67 (reż. 
Mieczysław Górkiewicz, który grał reż Papkina; Cześnik 

- Michał Leśniak, Rejent - Mieczysław Dembowski), 
1981/82 (reż. Marek T. Nowakowski , Mieczysław Zio
browski jako Cześnik, Marian Szczerski w roli Milcz
ka, Papkina grał Cezariusz Chrapkiewicz, a Rejent z in
scenizacji Kazimierza Tarnasa, Jerzy Dziedzic wystąpił 
w roli Wacława), i 1997 /98. Ta osramia, reżyserowana 
przez Henryka Talara, odbiegała znaczniej od koncep
cji z 1949 roku. Jej akcja rozpoczynała się w szatni, gdzie 
widzowie po raz pierwszy spotykali się z aktorami. Za-

mysi inscenizacyjny był oparty na pomyśle przyjazdu wę
drownej trupy aktorskiej. Adaptowanq na miejsce gry p rze
strzeń (. . .) wyznaczały udrapowane balkony, symboliz u
jqce miejsce zamieszkania Cześnika i Rejenta. Scena była 
przestrzeniq, na której bqdź to rozgrywały się walki o mur 
graniczny, bqdź (. . .) zmieniały się w symboliczne pokoj e 
lub komnaty. Aktorzy do gry wchodzili od strony widowni. 
Widzowie też byli angażowani do gry .. . 11 • W tym przed
stawieniu po raz pierwszy z rolą Cześnika zmierzył się 

Kazimierz Czapla, Cezariusz Chrapkiewicz grał Rejen
ta, a w roli Papkina występował Kuba Abrahamowicz. 



ŚLUBY PANIEŃSKIE 

Po raz pierwszy wysca
wione w 195 1 roku, za cza
sów kierowniccwa licerackiego 
Konscancego Puzyny, były jed
nym z cych przedscawień, dzię
ki kcórym o ceacrze bielskim 
pisano w Polsce, iż „zasługuje 
na uwagę" 12 • Realizacja z roku 
1969 (reż. Józef Wyszomirski, 
bielski debiuc Małgorzacy Ko
złowskiej w roli . . . Pani Do
brójskiej) zaowocowała cakimi 
oco opiniami prasy: Widownię 
wypełniła przeważającej więk
szości młodzież, ta dzisiejsza 
„mini-spódniczkowa''. „big be
atowa''. „swingowa''. czy jesz
cze jakaś tam. I cisza jak ma
kiem siał. .. ! Szczególnie zaś 

w scenach, w których jest mowa 
o „magnetyzmie serca" i w któ
rych w pięknym wierszu fre
drowskim są rozważane w spo
sób arcydelikatny i romantycz
ny różne aspekty miłości. ( . .) 
Nie znaczy to jednak, natural
nie, jakoby „$luby" były samo
grajem. (. . .) W Bielsku jednak 
wyszła dobra strona „S!ubów''. 
wobec czego przedstawienie spo
tkało się u publiczności z tak ży
wym aplauzem, że po spekta
klu trudno było zliczyć, ile razy 
kurtyna, (. . .) musiała się pod
nosic13 . Z kolei „Śl uby panień-

skie" z 1994 (reż. Tomasz Duckie
wicz, Małgorzaca Kozłowska po la
rach znowu gra Dobrójską) zoscały 

ocenione surowszym okiem przez 
recenzenców: Widzowie na „$tu
bach" bawili się znakomicie, lecz nie 
wszystko w przedstawieniu mogło się 
podobać. Reżyser jest młody i do ta
kich odbiorców zaadresował sztukę. 
Twierdzi, że młodzież ogU,da MTV, 
a najdłuższe ujęcie w tej stacji trwa 
pięć sekund. U niego też aktorzy mo
mentami galopują jak w video-clipie. 
Fredro jest dynamiczny (. . .) nie trzeba mu jeszcze tej dy
namiki dokładać, bo robią się rzeczy dziwne i sztuczne. 
(. .. ) Na szczęście dzieje się tak między aktami, więc moż
na wytrzymac1 4. 

Przez 55 łac na deskach bielskiej sceny dramacycz
nej wyscawiano bardzo wiele komedii Aleksandra Fredry 
- na różne sposoby. O scamia inscenizacja, „Mąż i żona" 
w reżyserii Mariusza O rskiego (prem. 1999, Elwira -
Grażyna Bułka, Wacław - Kazimierz Czapla, Alfred -
Grzegorz Sikora, Juscysia - Maria Suprun), zoscała prze
niesiona w czasy współczesne, o czym rak pisała Mag
dalena Legendź: Próżno widz wypatruje osiemnastowiecz
nych mebelków, koronkowych czepeczków pań(. . .). Zamiast 
tego ukazuje się współczesny salon, lekko kiczowaty, jak na 
dorobkiewiczowskie wnętrze przystało(. . .). Reżyser i sceno
graf w jednej osobie przeniósł akcję „Męża i żony" w czasy 
współczesne. Co za tym idzie, zrezygnował zupełnie z uczuć, 
które w tekście sztuki obok wszechwładnego erosa jednak 
istnieją (. .. ). Odrzucony został również tzw. „styl fredrow
ski": aktorzy niby mówią wierszem, ale nie „rzeźbią"fraz, 
nie akcentują średniówek, pauz, kadencji czy rytmów ... 15 • 

A zacem hiscoria bielskich inscenizacj i kończy się 

próbami nowego odczycan ia dramaru. Pycan ie cylko, 
czy ro incerpreracja, do krócej najbardziej cęsknimy? Czy 

może z nadzieją oczekujemy od reżysera, aby Fredro po
zoscał Fredrą z całym swoim kosciumem, salonikiem 
i dob rze deklamowaną średniówką? 
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Cześnik Raptusiewicz ____ Kazimierz Czapla 

Rejent Milczek Jerzy Dziedzic 

Dyndalski J Grzegorz Sikora 

Śmigalski l Adam Myrczek 

Podstolina Marta Gzowska-Sawicka 

Papkin Tomasz Drabek 

Klara Magdalena Korczyńska 

Wacław Bartosz Dermont 

Perełka kuchmistrz Tomasz Lorek 

Mularz majster Artur Pierściński 

Mularz pomocnik Sławomir Miska 

Mularz Marek Michalski 

Hajduki Rejenta__ Sławomir Miska, Artur Pierściński, Marek Michalski, Robert Babiec 

Hajduki Cześnika ·--Andrzej Gilowski, Andrzej Żeromski, Piotr Trzopek 

Służba Cześnika ____ Katarzyna Zielonka, Anna Buczkowska, Anna Zabawa, 

Agnieszka Lapczyk 

Goście weselni ~.-- Katarzyna Zielonka, Anna Zabawa, Anna Buczkowska, 

~\ Agnieszka Lapczyk, Andrzej Żeromski, Robert Babiec, 

Artur Pierściński, Sławomir Miska 



KAZIMIERZ TARNAS 
Urodził się w 1942 r. W larach 1965-68 srudiował na 
Wydziale Reżyserii warszawskiej PWST i był asysrenrem 
Kazimierza Dejmka w Tearrze Narodowym. Uczesrni
czył wówczas m.in. w realizacjach „Dziadów", „Kordia
na", „Zemsry", „Mizantropa", „Kramu z piosenkami". 
W larach 1968-70 współpracował w Narodowym z Ada
mem Hanuszkiewiczem (był asysrenrem reżysera w „Nie
-Boskiej komedii"). Równocześnie założył Rekonesans -
jeden z pierwszych ceacrów impresaryjnych, gdzie zre
alizował „Moją córeczkę" Różewicza, „Zamieć" Leono
wa. Cenzura nie dopuściła do premiery przygocowa
nej w rym cearrze „Nocy liscopadowej" Wyspiańskiego . 

W larach 1970-71 podjął współpracę reżyserską 

i realizacorską z Jerzym Ancczakiem w Teatrze Telewi
zji. Później współpracował z Antczakiem przy „Nocach 
i dniach", a z Januszem Morgensternem jako II reżyser 
przy „Polskich drogach". Jego debiutem celewizyjnym 
był film „Strzał na dancingu" (l 981) - kryminał z se
rii „07 zgłoś się". Debiuc kinowy co „Szaleństwa panny 
Ewy" według Kornela Makuszyńskiego (l 984) . 

Najważniejsze filmy Kazimierza Tarnasa dla dzie
ci i młodzieży co: „Złoca mahmudia" (l 986), „Pan Sa
mochodzik i praskie tajemnice" (l 988) , „Panna z mo
krą głową" (1994), ,,Awanrura o Basię" (l 996), „Szacan 
z siódmej klasy" (2006) . Część zdjęć do cego oscarnie
go filmu kręcona była w Bielsku-Białej - Liceum im. 
Kopernika „zagrało" warszawską szkołę z łac trzydzie-

srych. Wśród swoich ważnych dokonań filmowych re
żyser wymienia również filmy dla dorosłych: „Dwie wi
gilie" - psychologiczny dramar rodzinny ( 1986) i „Sabi
nę" (l 998) ze znakomirą rola Zofii Kucówny. 

Jesc pomysłodawcą i założycielem Młodzieżowej 

Akademii Filmowej - sysremu wprowadzania młodzie
ży w rajniki filmu, za co otrzymał w 1992 nagrodę Prze
wodniczącego Komiteru Kinemacografii . 

BARBARA PTAK 
kostiumolog, scenograf 

Urodzona w Chorzowie 
i do dziś związana uczu
ciowo z rym miastem . 
Srudiowała w Akademii 
Szruk Pięknych - naj 
pierw w Krakowie, na
stępnie w Warszawie, 
gdzie uzyskała dyplom na 
Wydziale Grafiki Arry
srycznej w pracowni prof. 
Józefa Mroszczaka. 

Jeszcze w okresie srudiów związała się z zespołam i fil
mowymi w Warszawie, Łodzi i Wrocławi u, gdzie miała 
okazję współpracować z wybirnymi reżyseram i przy naj
słynniejszych polskich produkcjach: Romanem Polań

skim („Nóż w wodzie"), Jerzym Kawalerowiczem („Fa
raon"), Andrzejem Wajdą („Ziemia obiecana" - szcze
gólnie znacząca w dorobku twórczym Barbary Ptak), 
Kazimierzem Kuczem („ Perła w koronie"), Jerzym Ant
czakiem („Noce i dnie"), Januszem Majewskim („Królo
wa Bona"); pracowała z Wojciechem Marczewskim, Ry
szardem Berem, Tadeuszem Chmielewskim i innymi. 

Talentowi Barbary Ptak polska kinemacografia za
wdzięcza wspaniałe kostiumy dopełniające kreacji akcor-

skich w największych produkcjach ekranowych i relewi
zyjnych. Niewielu kostiumologów poszczycić się może 
liczbą ponad osiemdziesięciu znakomirych realizacji fil
mowych w Polsce i za granicą. Na podkreślenie zasługu
je znakomire wyczucie klimaru każdego filmu. 

Uznawana za najwybirniejszego polskiego kosciu
mologa, Barbara Ptak współpracuje z teatrami i insryru
cjami kulruralnymi w całej Polsce (szczególne więzi łą
czą ją z chorzowskim Tearrem Rozrywki). Na scenach 

rearrów dramarycznych, muzycznych, operowych, ope
rerkowych i w Teatrze Telewizji zrealizowała dorychczas 
blisko sto dwadzieścia przedsrawień, w rym miedzy in
nymi arcydzieła dramarurgii klasycznej („Romeo i Ju
lia", „Cyd", ,,lnrryga i miłość", „Mazepa", Ryszard III" 
w reż . Feliksa Falka z wybirną kreacją Andrzeja Sewery
na), musicale („Kram z piosenkami" , „Ocean niespokoj
ny", „Skrzypek na dachu", „My Fair Lady'', „Planeta za
kochanych"), balery („Giselle"). 



Polem do popisu dla niezwykłej wyobraźni i fanta
zj i arcysrki były kosriumy do spekrakli bajkowych, prze
znaczonych dla dzieci. Ubierała śpiewaków operowych 
w „Czarodziejskim flecie", „Traviacie", „Srrasznym dwo
rze". W osram ich larach współpracowała z Michałem 
Znanieckim przy realizacjach „CApe musicale" (2006) 
i „Don Giovanniego" (2007) we Włoszech. 

Najnowsze realizacje Barbary Prak ro „My Fair Lady" 
(Opera Nova w Bydgoszczy, 2008), „Skrzypek na da
chu" (Tearr Muzyczny w Gdyni, 2008) i „Zemsra" w Te
arrze Polskim w Bielsku-Białej. 

Z bielskim rearrem współpracowała już wcześniej , 
realizując scenografię do „Koszulki" Orro Zelenki w reż. 

Mieczysława Dembowskiego (1977) i farsy Labiche' a 
„Szczęśliwi we rroje" w reż. Marka Mokrowieckiego 
(1978). 

Barbara Prak wykładała kosriumologię na Wydziale 
Radia i Telewizji Uniwersyreru Śląskiego oraz w Wyższej 
Szkole Szruki Srosowanej w Poznaniu. Miała wiele wy
sraw w kraju i za granicą. 

Znaczące nagrody: 
- za kosriumy do oryginalnego musicalu „Planecy miło

ści" - nagroda Minisrra Kulrury, Berlin 1968; 
- za całokszrałr osiągnięć w dziedzinie kosriumu filmo

wego - nagroda Minisrra Kulrury i Szruki, Warsza
wa 1980; 

- Złore Maski Wojewódzrwa Śląskiego (1985, 1990, 
1995); 

- za wybime osiągnięcia rearralne i filmowe - nagroda 
Marszałka Wojewódzrwa Śląskiego (2006); 

- za wybima pracę rwórczą - nagroda Prezydenta Mia
sra Karowic (2006); 

- Kapiruły „Śląski Oskar"2006 (laurearka Godła Pro
mocyjnego); 

- Prezydenta Miasra Chorzowa w dziedzinie kulrury 
(2007); 

- Srebrny medal „Zasłużony Kulrurze Gloria Arris" 
nadany przez Minisrra Kul rury i dziedzicrwa narodowe
go RP (2008). 

Na szczególną uwagę zasługuje fakr, że czrery filmy 
z kosriumami Barbary Prak były nominowane do ame
rykańskiego Oskara („Nóż w wodzie" Polar1skiego, „Fa
raon" Kawalerowicza, „Ziemia obiecana" Wajdy, „Noce 
i dnie" Anrczaka) . 

Barbara Prak jesr rakże aurorką unikarowego album 
„Sranisław Prak. Jego . .. Liscy. Jego .. . Miłość. Ich . .. 
Twórczość" . To bogaro ilusrrowane biografie męża ar
rysrki - wybimego akrora - i jej samej, zawierające rakże 
ogrom wiedzy o polskim rearrze i filmie. 



Trudno uwierzyć, że czas płynie rak szybko. Mija 
właśnie trzydzieści pięć lar od teatralnego debiutu Kazi
mierza Czapli. Urodzony w 1950 roku absolwent biel
skiego liceum im. Żeromskiego ukończył krakowską 
PWST i 11 maja 1974 roku wystąpił w „Elektrze" Gi
raudoux jako Prezes Sądu Najwyższego. To dyplomo
we przedstawienie reżyserowała Irena Babel. Po waka
cjach Czapla wrócił do rodzinnego miasta i zaangażo
wał się do Teatru Polskiego, kierowanego wówczas przez 
Alojzego Nowaka. 1 O listopada 1974 bielscy teatroma
ni obecni na premierze „Rewizora" mogli go dostrzec 
na scenie w roli Uchowiertowa. Zwracali pewnie wów
czas uwagę bardziej na Horodniczego (Mieczysław Zio
browski), ale nie mogli przecież nie zauważyć debiutan
ta, choćby z powodu jego ... warunków. Z premiery na 
premierę popularność młodego akrora rosła . . . Zaczęło 
się chyba od Placka - głównej roli w przebojowej kome
diofarsie „Taro, taro, sprawa się ryła ... " (120 przedsra
wie11), później był Wódz Bromden w „Locie nad kukuł
czym gniazdem" w reż. Nowaka, Spodek w zjawisko
wym „Śnie nocy letniej" w reż . Andrzeja Markowicza, 
Koki w „Henryku VI na łowach" Bogusławskiego w reż. 
Jerzego Ukleji, Gerwazy w „Panu Tadeuszu" (reż. Woj
ciech Jesionka). Czapla z sezonu na sezon stawał się fi
larem bielskiego zespołu, zwracał na siebie uwagę nawet 
w rolach drugoplanowych. Do dzisiaj pamiętam scenę 
spotkania Hamleta z Grabażami (jednym z nich był Ka
zimierz) z inscenizacji Nowaka z 1980 r. 

Początek lar osiemdziesiąrych, czas rak ważny dla 
Polski, zapisał się wyraziście również w biografii arry
srycznej Czapli, którego w rych gorących dniach moż-

na było oglądać również w inicjarywach pozateatralnych 
(świetne i aktualne wówczas przedstawienie „Rycerze" 
Arystofanesa było w kawiarni klubu NOT) . Ale najważ
niejsza była scena przy ul. 1 Maja 1. Inscenizacja „Je
remiasza" Karola Wojryły, w której grał Żółkiewskiego, 
przeszła do historii ze względu na okoliczności prapre
miery, która odbyła się w prLeddzień wprowadzenia sta
nu wojennego. Po „odwieszeniu" teatrów przedstawie
nie zezwolono grać pod jednym warunkiem: trzeba był 
z plakatu i ulotek odcinać dolny pasek, w którym wid
niała informacja, że patronem spektaklu jest „Solidar
ność", wówczas zdelegalizowana. 

Role w ważnych premierach okresu stanu wojenne
go, takich jak „Wróg ludu" (Tomasz Srockman) w reż. 
Marka Mokrowieckiego ( 1982), a zwłaszcza „Hamlet we 
wsi Głucha Dolna" (Mare Bukarica, ze względów cenzu
ralnych nazywany na scenie przewodniczącym, a nie se
kretarzem) w reż. Wandy Laskowskiej (1983) należą do 
najistotniejszych dorobku arrysrycznym Czapli. Wkrót
ce jednak decyduje się opuścić bielski zespół, którego 
był gwiazdą. Zdecydowały względy . . . arcysryczno-eko
nomiczne. „Jak mam grać dumną, wspaniałą, pełną żar
liwego patrioryzmu postać Żółkiewskiego, kiedy na go
dzinę przed przedstawieniem dwie godziny sroję w roz
pyskowanej do granic chamsrwa kolejce za papierem 
roalerowym" - mówił w wywiadzie prasowym. Uciekł 
od prozy PRL-u, za Olzę, gdzie do 1989 był aktorem 
w Scenie Polskiej teatru czesko cieszyńskiego . Dla za
olziańskiej publiczności zagrał Podgórskiego w adapta
cji „Popiołu i diamentu", wrócił do Ko kia ze sztuki Bo
gusławskiego, wystąpił w adaptacji „Znachora" i szru-

ce Karela Ć:apka „R.U.R."(z której pochodzi słowo „ro
bot"). Był reż Balzakiem w „Weselu pana Balzaca". Tra
fił reż do anegdory: opowiadają w Czeskim Cieszynie, 
że któregoś razu udało mu się zmieścić w kabinie sa
molotu IŁ-2, który w charakterze pomnika upamiętniał 
na ryłach teatru jakiś aspekt wiecznotrwałej przyjaźni ze 
Związkiem Radzieckim. 

Wrócił do Bielska-Białej w sezonie 1989/90 i przy
pomniał się swoim wielbicielom jako zabawny Jajecz
nica w „Ożenku" w reż . Wacława Jankowskiego. Dy
rekcja Marka Gaja (1991-1997) ro kolejny dobry czas 
dla Czapli. Począwszy od farsowego inspektora Porrer
house' a w pierwszym „Mayday" po role w wielkim re
pertuarze (Schiller, Szekspir, Słowacki, Czechow), spo
śród których najważniejsze były kreacje w realizacjach 

znakomitego ukraińskiego reżysera Siergieja Danczen
ki - Perrucchio w „Poskromieniu złośnicy" i Łopachin 
w „Wiśniowym sadzie". Ważna była reż rola Papie
ża w „Dzień, w którym porwano papieża" w reż. Kar
la Gutmanna. 

Krótka dyrekcja Henryka Talara zapisała się w bio
grafii arrysrycznej Jubilata przede wszystkim rolą Cze
śnika w „Zemście" oraz Narratora w „Anhellim" w reż. 
Grzegorza Królikiewicza. Obfita w premiery kaden
cja dyrekcyjna Tomasza Dutkiewicza zaowocowa
ła wieloma rolami, spośród których Blaha w „Proszę, 
zrób mi dziecko ... " do dzisiaj pozostaje w repertuarze. 
W czasach Dutkiewicza Czapla zapisał się w pamięci 
widzów m.in. jako Saj etan Tempe w „Szewcach", Bach 
w „Kolacji na cztery ręce" i James w „Namiętności" . 

Czasy najnowsze, kiedy teatr bielski prowadzi Ro
bert Talarczyk, pamiętamy dobrze: zabawny Rene 
w ,.Ałło!, Allo!", Czapla śpiewający w „Korowodzie we
dług Marka Grechurry'', Stavros w „Testosteronie'', Gu
staw Baum i przejmujący monolog Dyrektora upadłej 
fabryki włókienniczej w „Testamencie Teodora Sixra" ... 
Rola Dyrektora w „Żydzie" Artura Pałygi przyniosła Ka
zimierwwi Czapli nagrodę aktorską na festiwalu „Rze
czywistość przedstawiona" w Zabrzu. Chociaż chyba 
najbardziej ceni ,,Ikara" - nagrodę arrysryczną przyzna
waną przez prezydenra jego ukochanego miasta, którą 
w 2005 otrzymał za całokształt rwórczości . 

Katalog ról teatralnych Kazimierza Czapli liczy po
nad dziewięćdziesiąt pozycji, siłą rzeczy przedstawiony 
powyżej przegląd ma więc charakter bardzo subiekryw
ny. Chociaż od lar obserwuję Kazia na scenie i podczas 
pracy na próbach, nie potrafię rozwikłać tajemnicy jego 
talentu. Kiedyś w podobnym tekście napisało mi się pa
terycznie, że Czapla jest ulubieńcem okrutnej muzy. 
Dziś - po dziesięciu larach nowych obserwacji - mogę 

ro rylko powtórzyć. 
Janusz Lego11 
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