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Mirosława Pindór

Scena Polska Těšínského divadla  
(Teatru Cieszyńskiego)  

w Czeskim Cieszynie teatrem edukacji narodowej1

Na przykładzie jubileuszowych wyborów repertuarowych

W październiku 2016 roku sześćdziesięciopięciolecie swego istnienia obcho-
dziła Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie – wyrosły z na-
znaczonego patriotyzmem teatralnego ruchu amatorskiego zawodowy teatr pol-
skiej grupy narodowościowej (autochtonicznej), zamieszkałej w czeskiej części 
Śląska Cieszyńskiego (na tzw. Zaolziu), zarazem jedyny profesjonalny teatr pol-
skojęzyczny poza zwartym obszarem ojczystej mowy2, instytucja pol skiego życia 
narodowego. 

Scena Polska, powstała 1 sierpnia 1951 roku (za oficjalne rozpoczęcie dzia-
łalności zespołu przyjmuje się datę 14 października  – dzień premiery sztuki 
Wczoraj i przedwczoraj Aleksandra Maliszewskiego), „od początku swojego ist-
nienia realizująca i udoskonalająca formułę teatru popularnego, przezna czo nego 
dla szerokiej publiczności”3, spełnia – głównie poprzez język i repertuar – misję 
placówki przyczyniającej się do zachowania narodowej tożsamości w warun-
kach obcego państwa. Przynależąc do ogólnego niepodzielnego obszaru teatru 
polskiego, odgrywa jednocześnie – z racji funkcjonowania w strukturze Teatru 
Cieszyńskiego wespół ze Sceną Czeską4 – wybitną rolę w procesie twór czej ko-
egzystencji sąsiadujących kultur narodowych. Będąc współtwór czynią życia na-

1 Termin „teatr edukacji narodowej” należy rozumieć jako granie przedstawień w języku 
własnego narodu i wystawianie utworów „ogniskujących najżywotniejsze przejawy świadomo-
ści narodu, historii, tradycji obyczajowej i kulturowej” (Zob. E. Udalska: Etos teatru narodo‑
wego w kulturze współczesnej. W: Národní divadla. Tradice a současnost/Teatry narodowe. Tra‑
dycja i współczesność. Red. K. Olbrycht, M. Pindór. Cieszyn 2003, s. 9), budowanie narodowej 
wspólnoty. Z zagadnieniem edukacji narodowej muszą zmierzyć się wszystkie teatry polskie poza 
Krajem.

2 E. Orzechowski: Jak badać teatr polski na obczyźnie? W: Idem: Koniec Polonii w Ameryce? 
O kulturze polskiej i polonijnej w Stanach Zjednoczonych: szkice i materiały. Kraków 1996, s. 96.

3 W. Cejnar: Kalendarium czterdziestolecia Sceny Polskiej TD. W: TD Scena Polska. 40 lat. 
Red. R. Putzlacher. Český Tĕšín 1991, s. 9.

4 Czeski zespół dramatyczny, jako Těšínské oblastní divadlo (Regionalny Teatr Cieszyński), 
rozpoczął swą działalność 25 września 1945 roku. 
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rodowego poza granicami Kraju, pielęgnując polską kulturę, podtrzy mując więź 
z Polską, jest zarazem pomostem pomiędzy polską i czeską kulturą teatralną. 
To specyfika jej działania, wyróżnik spośród wszystkich krajowych i pozakrajo- 
wych scen. 

Jednakże celem prymarnym Sceny Polskiej jest, tak jak każdego mniej-
szościowego teatru polskiego tworzonego i prowadzonego poza granicami Kra-
ju, „edukowanie, kształcenie i doskonalenie znajomości języka narodowego 
sku pionej wokół niego polskiej widowni”5. Z konstatacją Karoliny Prykowskiej-
 -Michalak współbrzmią słowa Karola Suszki (od 2000 roku dyrektora Teatru 
Cieszyńskiego, w latach 1979–1988 kierownika artystycznego SP) z grudnia 2015 
roku, wypowiedziane w Krakowie podczas międzynarodowej konferencji nauko-
wej nt. Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna. Idee i praktyka: „Scena Polska 
doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej roli i funkcji, którą określę krótko jako 
funkcja patriotyczna […] dla społeczności Zaolzia jest okrętem flagowym pol-
skości […], dopóki będzie istniała SP język polski na Zaolziu nie zaginie”6. 

Realizacja funkcji przynależnej teatrowi narodowemu dokonuje się prze-
de wszystkim poprzez repertuar  – polski. Niemalże 50% wprowadzonych na 
afisz tytułów Sceny Polskiej (do końca sezonu 2016/2017 teatr przygotował 
459  premier) stanowią pozycje przynależne do literatury polskiej, od Wojcie-
cha Bogusławskiego po Jerzego Pilcha7. Stąd jak najbardziej zasadne staje się 
stwierdzenie K. Suszki, iż „Scena Polska jest najbardziej polskim teatrem ze 
wszystkich teatrów polskich”8. Świadczą o tym wyraziście jubileuszowe wybory 
repertuarowe, mające zawsze w sensie ideowym (także artystycznym) charakter 
deklaratywny, i z tej to przyczyny stanowią one przedmiot niniejszej analizy. 
Na piętnaście premier, dawanych bądź to z racji kolejnych jubileuszy własnych 
Sceny, bądź też z racji rocznicowych obchodów Teatru, tylko jeden tytuł przy-
należy do klasyki światowej, pozostałe  – do piśmiennictwa polskiego. Rejestr 
jubileuszo wych premier Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego przedstawia się 
bowiem następująco:

Ballady i romanse Aleksandra Maliszewskiego, prem. 28.10.1955 (10 -lecie Te-
atru Cieszyńskiego), reż. Stanisław Daczyński, scenogr. Władysław Cejnar; 

Zaczarowane koło Lucjana Rydla, prem. 27.9.1956 (5 -lecie Sceny Polskiej), 
reż. Franek Michalik, scenogr. W. Cejnar, oprac. muz. Josef Prze binda; 

5 K. Prykowska -Michalak: Teatr i edukacja – przykłady z teatru polskiego. W: Edukacja 
w polskim teatrze: Wprowadzenie historyczne. Http://rokoko.org.pl/wp - content/uploads/2016/09/ 
rokoko_edukacja_w_polskim_teatrze_wprowadzenie_historyczne.pdf. Red. D. Kubiak, J. Czur-
ko. Łódź 2015, s. 34 [dostęp: 31.07.2017].

6 K. Suszka: Mój teatr. Maszynopis wystąpienia znajduje się w posiadaniu autorki artykułu.
7 Zapoznanie się z rejestrem tytułów inscenizowanych utworów z zakresu literatury polskiej 

wskazuje, że oblicze artystyczne Sceny Polskiej na przestrzeni sześćdziesięciu pięciu lat ma cha-
rakter współczesny.

8 K. Suszka: Mój teatr…
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Henryk VI na łowach Wojciecha Bogusławskiego, prem. 13.10.1961 (10 -lecie 
Sceny Polskiej), reż. Teresa Żukowska, scenogr. W. Cejnar, muz. Karol Stro- 
menger;

Zemsta Aleksandra Fredry, prem. 2.10.1970 (25 -lecie Teatru Cieszyńskiego), 
reż. Jerzy Kaliszewski, scenogr. W. Cejnar;

Krakowiacy i Górale W. Bogusławskiego, prem. 23.10.1971 (20 -lecie Sceny 
Polskiej), muz. Jan Stefani, reż. Józef Wyszomirski, scenogr. W. Cejnar, oprac. 
muz. J. Przebinda, choreogr. Tadeusz Bar;

Maria Stuart Juliusza Słowackiego, prem. 27.9.1975 (30 -lecie Teatru Cie-
szyńskiego), reż. Stefania Domańska, scenogr. W. Cejnar, oprac. muz. Marian 
Sowa; 

Janosik czyli Na szkle malowane Ernesta Brylla i Katarzyny Gaertner, prem. 
25.1.1976 (25 -lecie Sceny Polskiej), reż. František Kordula, scenogr. W. Cejnar, 
muz. K. Gaertner, choreogr. Pavel Šmok;

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – zdjęty z afisza przez cenzurę 16.10.1981 
roku (w przeddzień jubileuszu 30 -lecia Sceny Polskiej), ponownie wystawiono: 
Janosik czyli Na szkle malowane E. Brylla i K. Gaertner, 17.10.1981;

Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego, prem. 22.11.1986 (35 -lecie Sceny Polskiej), 
reż. Andrzej Ziębiński, scenogr. Anna Rachel -Koenig, muz. Leszek Wronka; 

Pan Tadeusz A. Mickiewicza, prem. 12.10.1991 (40 -lecie Sceny Polskiej), 
adapt., reż., scenogr. Wojciech Jesionka, muz. Jolanta Szczerba i Jerzy Grze-
wiński, choreogr. Marta Mikula; 

Gość oczekiwany Zofii Kossak, prem. 12.10.1996 (45 -lecie Sceny Polskiej), reż. 
Rudolf Moliński, scenogr. Tadeusz Smolicki, kost. Anna Smolicka, muz. Zbi-
gniew Siwek;

Dziady A. Mickiewicza, prem. 20.10.2001 (50 -lecie Sceny Polskiej), adapt., 
reż. Karol Suszka, scenogr., kost. Krzysztof Małachowski, muz. Z. Siwek;

Damy i huzary A. Fredry, prem. 4.11.2006 (55 -lecie Sceny Polskiej), reż. Bog-
dan Kokotek, scenogr. i kost. T. Smolicki, muz. Z. Siwek;

Romeo i Julia Williama Shakespeare’a, prem. 8.10.2011 (60 -lecie Sceny Pol-
skiej), przekł. Stanisław Barańczak, reż. B. Kokotek, scenogr., kost. K. Małachow-
ski, choreogr. Katarzyna Anna Małachowska, muz. Urszula Bor kow ska; 

Rajska jabłonka Andrzeja Niedoby, praprem. 24.9.2016 (65 -lecie Sceny Pol-
skiej), insc. B. Kokotek, kost. Agata Kokotek, muz. Kapela Lipka, konsul tacja ję-
zykowa Karol Daniel Kadłubiec.

Z powyższego zestawienia wynika, iż spośród czternastu premier jubileu-
szowych osiem stanowią wystawienia tytułów przynależnych do polskiej kla syki, 
przy czym premier takich miało być dziewięć (niezrealizowany Pan Tadeusz), 
pięć – zaliczanych jest do polskiej literatury współczesnej, jeden tytuł do klasyki 
światowej. 
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Inscenizacją klasyki polskiej  – Zaczarowanym kołem Lucjana Rydla9  – 
święto wano pierwsze pięciolecie Sceny Polskiej. Spektakl, wyreżyserowany 
przez Franka Michalika – Zaolziaka, podówczas studenta II roku warszawskiej 
PWST – wpisujący się w okres poszukiwań przez polskojęzyczny zespół Teatru 
Cieszyń skiego własnego oblicza artystycznego10, stanowił próbę nawiązania do 
najlep szych doświadczeń teatru polskiego11, a z racji odejścia od realistycznej 
formuły teatru na rzecz baśniowości był żywo dyskutowany12. Głos podsumo-
wujący (za ra zem wyjaśniający niezrozumiane przez niektórych widzów aspekty 
insceni zacji) należał do samego reżysera: „Scena Polska i jej widz muszą naresz-
cie zaznajomić się z polską poezją dramatyczną, z jej formą. To był pierwszy 
krok – i udany”13. (Główny cel przedstawienia, jakim było „wydobycie pięknego 
polskiego wiersza” został wskazany przez Michalika już w programie do przed-
stawienia14).

Jak przedstawiały się pozostałe wybory jubileuszowe dokonywane w obsza-
rze literatury polskiej? Czy  opinia Aleksandry Humel, sformułowana na podsta-
wie analizy repertuaru trzydziestolecia, iż „wykładnią teatru polskiego w Scenie 
jest Fredro i Szaniawski”15 znajduje swoje rocznicowe przełożenie (przynajmniej 
dla trzech pierwszych dekad pracy zespołu)? Sprawa nie jest tak oczywista.

Mistrz polskiej komedii, Aleksander Fredro, mający bogate amatorskie tra-
dycje teatralne na Zaolziańskim Śląsku16, a w zawodowej Scenie Polskiej od za-
rania uprzywilejowaną pozycję jako twórca arcypolski (był pierwszym polskim 
autorem klasycznym, o którego zespół się upomniał17 i którego przypominał na 
przestrzeni sześćdziesięciu sześciu lat jeszcze czternastokrotnie dziewięcioma 

 9 Baśń dramatyczna w 5 aktach Rydla grana była w okresie międzywojennym i tuż po woj-
nie przez zaolziańskie zespoły amatorskie. Scena Polska sięgnęła po twórczość Rydla raz jeszcze – 
w listopadzie 1990 roku wystawiła Betlejem polskie.

10 A. Humel: Przemiany artystyczne Sceny Polskiej w latach 1951 –1991. W: Problemy pograni‑
cza regionalnego i kulturowego – Teatr. 40 lat Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie. Red. A. Humel. 
Cieszyn 1993, s. 37.

11 Zob. W. Sęk: Ambitna próba doświadczeń z Zaczarowanym kołem. W: 60 lat Sceny Polskiej. 
Kronika lat 1951–2011. Red. J. Wania. Czeski Cieszyn 2011, s. 18.

12 Zob. Scena Polska w oczach czeskiego krytyka. „Głos Ludu” 1956, nr 132, s. 5.; (HJ): Baśń 
sceniczna o miłości, honorze i zbrodni. „Głos Ludu” 1956, nr 125, s. 3.; (MJ): Główna wina spada 
na reżysera. „Głos Ludu” 1956, nr 150, s. 3. 

13 F. Michalik: Zaczarowany felieton o „Kole”. „Głos Ludu” 1956, nr 153, s. 5. 
14 Zob. Zaczarowane koło. Program do przedstawienia. Red. W. Cejnar. Czeski Cieszyn 

1956, nr 4.
15 A. Humel: Teatr polskiego słowa. „Zwrot” 1981, nr 10, s. 48.
16 Szerzej na ten temat: A. Humel: Aleksander Fredro w teatrach polskich na Zaolziu. W: 

Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1994, 
s. 185–193.

17 7 września 1952 roku odbyła się w SP premiera sztuki Fredy Gwałtu, co się dzieje, jako 
pierwsza premiera drugiego sezonu działalności polskojęzycznego zespołu.



CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Artykuły42

utworami18, w tym raz bezskutecznie19), reprezentowany jest tylko (zważywszy 
na jego „zadomowienie się w tym teatrze”20 i niezmienną, w kategoriach fenome-
nu rozpatrywaną, popularność wśród zaolziańskiej publiczności), dwoma jubile-
uszowymi premierami: w 1970 roku arcydziełem – Zemstą honorowano 25 -lecie 
istnienia Teatru Cieszyńskiego i jednocześnie rozpoczynano jubileu szowy 20 se-
zon Sceny Polskiej, w 2006 roku doskonałą farsą – Damy i huzary świętowano 
55 -lecie polskojęzycznego zespołu21. 

Realizację pierwszego z przywołanych tytułów powierzono gościowi z  Pol-
ski  – aktorowi Teatru Ateneum, wykładowcy warszawskiej PWST, Jerzemu 
Kaliszewskiemu, drugi tytuł wziął na reżyserski warsztat kierownik artystycz-
ny SP Bogdan Kokotek. Zdaniem recenzentki „Życia Literackiego” Krystyny 
Zbijew skiej w  czeskocieszyńskiej scenicznej konkretyzacji Zemsty „szczególnie 
pięknie akcentowany był patriotyzm Polski”22, a w atmosferę szlacheckiej Pol-
ski wpro wa dzały liczne „akcenty obyczajowe […] przy prostej, łączącej umow-
ność z realizmem i  pewną dozą poezji dekoracji”23. Należy jednakże mieć na 
uwadze, iż  – jak zauważa A. Humel  – „polska kultura szlachecka, tak chętnie 
przez miejscową publiczność oglądana w wersji fredrowskiej, w swym charak-
terze obca jest [jednakże  – M.P.] tutejszemu [tj. zaolziańskiemu  – M.P.] społe-
czeństwu, bardzo głęboko tkwiącemu w tradycjach kultury ludowej”24. Dla Kazi-
mierza Kaszpera wyraziście poprowadzone postacie Cześnika, Rejenta i Pap kina 
(w historyczne, polskie stroje przyodziane) były „jakby uosobieniem polskich 
cech narodowych”25. „A więc Zemsta nie tylko bawi, ale również uczy”26 – kon-
kludował. „Moim zdaniem” – stwierdzał dalej – „koncepcja ta [której potwier-
dzenie znajdujemy w artykule Kaliszewskiego Polska „Zemsta” za Olzą w roku 
1970–1971, zamieszczonym w  programie do przedstawienia  – M.P.] nad wyraz 
dobrze trafia w potrzeby i klimat Zaolzia”27. 

18 W latach 1952–2017 dano w SP premiery: Ślubów panieńskich (1953, 1992), Męża i żony (1959, 
2004), Dam i huzarów (1957, 1976  – spektakl w ramach obcho dzonego w Polsce Roku Fredrow-
skiego, 2006), Zemsty (1970, 1999), Pana Jowialskiego (1972), komedii Ożenić się nie mogę (1980), 
Ciotuni (1981), Wielkiego człowieka do małych interesów (1982), utworu Gwałtu, co się dzieje (1986).

19 W latach 50. kierownik literacki Teatru Cieszyńskiego Jan Havlásek nie wyraził zgody na 
wystawienie Zemsty, swą decyzję motywując pochodzeniem społecznym Fredry. Uznał, iż autor 
o szlacheckim rodowodzie nie mógł być twórcą postępowej literatury. Zapewne także spór o mur 
graniczny wywoływał konotacje polityczne.

20 K. Kaszper: Fredro raz jeszcze. „Zwrot” 1972, nr 10, s. 30.
21 Na temat przedstawienia zob. Ł. Bielski: Z humorem o nas samych. „Głos Ziemi Cieszyń-

skiej” z dn. 10.11.2006; Cz. Rudnik: Damy i huzary po raz trzeci. „Zwrot” 2007, nr 1, s. 41.
22 K. Zbijewska: Papkin i Julia za Olzą. „Życie Literackie” 1971, nr 3, s. 7.
23 Ibidem. 
24 A. Humel: Teatr polskiego słowa…, s. 47.
25 Zwracał na to uwagę w swej recenzji również Kazimierz Jaworski. Zob. Idem: Zemsta na 

wesoło. „Głos Ludu” 1970, nr 125, s. 3.
26 K. Kaszper: Odrodzenie klasyka. „Głos Ludu” 1970, nr 121, s. 5.
27 Ibidem. 
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Drugim po Fredrze autorem klasykiem najczęściej wysta wianym, a i przez 
zaolziańskie teatry amatorskie chętnie przyswajanym, jest Juliusz Słowacki28 
(ogółem pięć premier czterech utworów i jeden projekt teatralny, którego materię 
stanowiły fragmenty dwóch dramatów29), twórca anonsowany w polskojęzycznej 
prasie na Zaolziu, jako należący do „najwybitniejszych poetów polskich okresu 
romantyzmu i najważniejszych polskich autorów teatralnych”, w teatrze zazwy-
czaj „pojawiający się z jakiejś okazji”30. Jednakże jedna tylko premiera Słowa-
ckiego w Scenie Polskiej miała charakter jubileuszowy: w 1975 roku na 30 -lecie 
Teatru Cieszyńskiego (a zatem nie Sceny) przygo towano dramat historyczny Ma‑
ria Stuart31, którego reżyserii podjęła się znana już z wcześniejszych prac w Te-
atrze Cieszyńskim Stefania Domańska  – aktorka i reżyser Teatru Narodowego 
w Warszawie. Realizacja tekstu przynależnego do polskiej klasyki wynikała tak-
że z ogólnej koncepcji programowej obchodów 30 -lecia istnienia teatru zawo-
dowego w Czeskim Cieszynie  – każda ze Scen miała przygotować inscenizację 
klasycznych utworów własnej drama turgii32. Wymowa przedstawienia spotkała 
się z mieszanymi uczuciami, o czym zaświadcza chociażby tytuł jednej z recen-
zji: Słowacki pozbawiony rodowodu33. Piękny wiersz Słowackiego w interpretacji 
aktorów Sceny Polskiej jednakże „był wyraźny”34, co dla polskojęzycznego teatru 
działającego poza krajem niezwykle istotne. 

Literatura narodowa to przede wszystkim Adam Mickiewicz. „Pojawia się” 
on – rzec by można – zastępczo, jako postać teatralna na jubileusz 10 -lecia Te-
atru Cieszyńskiego. Wówczas to Scena Polska przygotowała  – z racji stulecia 
śmierci poety – premierę Ballad i romansów Aleksandra Maliszewskiego w re-
żyserii Stanisława Daczyńskiego – aktora, reżysera związanego wówczas z Tea-

28 Szerzej na ten temat: O. Matuszek: Słowacki na scenach Cieszyńskiego. „Zwrot” 1979, 
nr 9, s. 46–47.

29 Scena Polska poddała scenicznej konkretyzacji: Balladynę (1958, 2002), Kordiana (1965), 
Mazepę (1967), Marię Stuart (1975). Nadto w 1959 roku pamięci Słowackiego poświęcono w Te-
atrze Cieszyńskim polsko -czeski projekt teatralny pt. Noc była, gdzie w część pierwszą przed-
stawienia wprowadzono fragmenty Lilli Wenedy, zaś budulec części drugiej stanowiły obszerne 
fragmenty Kordiana.

30 J. Wajda: Do trzech razy sztuka. „Zwrot” 1967, nr 3, s. 22.
31 Znacznie wcześniej, bo 19 października 1956 roku, Marię Stuart wystawiła Scena Czeska 

Teatru Cieszyńskiego.
32 W przypadku Sceny Czeskiej była to Noc na Karlsztejnie Jaroslava Vrchlickiego.
33 „Maria Stuart – sugeruje inscenizator – jest dramatem ludzi opętanych żądzą władzy, któ-

rych wszelkie poczynania determinuje polityczna rozgrywka wokół tronu. Juliusz Słowacki, wiel-
ki romantyk, został tutaj odczytany jako epigon pisarzy, o całe stulecia wcześniej zwra cających 
uwagę na pożałowania godne skutki takich pożądań, i o tyle wcześniej wysuwających tezę, że 
wszelka władza idzie w parze ze zbrodnią. Ten wielki duch narodu polskiego nie zasłużył chyba 
na takie traktowanie, nawet jako autor Marii Stuart  – sztuki rzeczywiście powstałej na bazie 
autentycznych wydarzeń wokół korony szkockiej”. Zob. K. Kaszper: Słowacki pozbawiony rodo‑
wodu. „Głos Ludu” 1975, nr 118, s. 7.

34 K. Jaworski: Maria Stuart Juliusza Słowackiego. „Zwrot” 1975, nr 12, s. 15.
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trem Współczesnym w Warszawie. Wystawienie Ballad i romansów polska spo-
łeczność Zaolzia uznała „za bezsprzecznie godne uczczenia wielkiego Polaka”35. 
Sztuka ta  – jak czytamy w recenzji  – dała zaolziańskiej publiczności „poznać 
piękno języka ojczystego, którym delektowaliśmy się jakby najlepszym nekta rem, 
roznieciła w sercach naszych gorące uczucie patriotyzmu […], podniosła naszą 
dumę narodową […]”36. Słowa te są zarówno pochwałą aktorów, jak i – a może 
przede wszystkim – słynącego z doskonalej dykcji reżysera, który sporo wysiłku 
musiał włożyć w pracę z zespołem pod względem jego przygotowania językowe-
go37. Wprowadzenie Ballad i romansów na teatralny afisz miało mieć w zamyśle 
twórców jubileuszowego przedstawienia dalekosiężne konsekwencje  – zachęcić 
do indywidualnej lektury utworów Mickiewicza. „Niech nie będzie w  naszym 
społeczeństwie nikogo, kto by nie zaznajomił się z twórczością wiel kiego poety, 
kto by nie przeczytał choćby jednego z jego utworów” – apelo wano38. Uderzano 
w patriotyczne nuty, ujawniając przy tym zauważalny wśród niektórych przed-
stawicieli polskiego społeczeństwa na Zaolziu niebezpieczny trend: „Oby i  to 
ukochanie swego narodu, swego języka ojczystego, które odzwierciedlają Balla‑
dy i romanse trafiło do tych, którzy obojętnieją i zapo minają o swej godności 
narodowej”39. 

Sam Adam Mickiewicz miał „zbłądzić pod strzechę” Teatru Cieszyńskiego 
dopiero z racji jubileuszu 30 -lecia Sceny Polskiej. Wówczas to zaplanowano wy-
stawienie Pana Tadeusza. Wybór motywowano między innymi: „ścisłym związ-
kiem [utworu – M.P.] z najbardziej postępowymi tradycjami kultury narodowej”, 
„prostotą i pięknem języka”, które „tworzą z Pana Tadeusza arcydzieło poezji 
narodowej”40. Przedstawienie, przygotowywane w oparciu o adaptację Jerzego 
Adamskiego, miało jednocześnie być przystosowane do warunków zespołu, jego 
możliwości warsztatowych oraz spełniać oczekiwania zaolziańskiej publiczno-
ści. Żywiono nadzieję, iż „patriotyczny szacunek dla epopei narodowej i zwykła 
ciekawość, jak to monumentalne dzieło zabrzmi ze sceny, ściągnie na wszyst-
kie spektakle Pana Tadeusza komplety widzów”41. Twórcy spektaklu, świadomi 
trudności z tekstem, pozyskali do konsultacji w zakresie pracy nad wierszem wy-

35 (JM): Nowe osiągnięcie Sceny Polskiej. „Zwrot” 1955, nr 11, s. 11. 
36 W. Sęk: O dwóch przedstawieniach Sceny Polskiej. „Zwrot” 1955, nr 12, s. 13.
37 Władysław Niedoba (1914–1999) – założyciel i pierwszy kierownik artystyczny SP (1951–

1960), aktor (84 kreacje sceniczne) i reżyser (12 przedstawień) – tak wspomina prowa dzone przez 
Daczyńskiego próby: „Największy nacisk kładzie na naszą wymowę: A co myślicie, że tu przyje-
chałem – powiada – słuchać jakiegoś waszego »przidym«, »bedym« itd.? Albo będziecie popraw-
nie mówić po polsku, albo nie macie miejsca w teatrze. Profesor Daczyński nie daruje nikomu. 
Umie kierować i podciągać ludzi”. W. Niedoba: Ofiarna praca reżysera Stanisława Daczyńskiego. 
W: 60 lat Sceny Polskiej. Kronika lat 1951–2011…, s. 16.

38 (JM.): Nowe osiągnięcie Sceny Polskiej…
39 Ibidem.
40 J. Wierzgoń, cyt. za: Pan Tadeusz wkracza na scenę. „Zwrot” 1981, nr 10, s. 45.
41 Pan Tadeusz wkracza na scenę…, s. 46.
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bitną pedagog krakowskiej PWST, byłą aktorkę Teatru Rapsodycznego, mistrzy-
nię słowa mówionego Danutę Micha łowską. Do premiery spektaklu jednakże nie 
doszło. 16 października 1981 roku, tuż po próbie generalnej, przedstawienie zo-
stało z rozporządzenia czecho słowackich władz partyjnych i administracyjnych 
zdjęte z afisza, jako dzieło zbyt narodowe. „Nie ma żadnego pisma, wszystko 
załatwiono telefonicznie”42 – wspominała ówczesna kierownik literacki SP Wan-
da Cejnar. Prawdę udało się poznać reżyserowi przedstawienia, ówczesnemu kie-
rownikowi Sceny Polskiej Karolowi Suszce dopiero po wielu latach: 

tę decyzję podjęła nadzorująca nas szefowa Wydziału Kultury w Ostrawie, która była 
wielką miłośniczką i sym patyczką Sceny Polskiej. Ona obawiała się, że gdzieś na ja-
kimś partyjnym spotkaniu ktoś wstanie i powie: „towarzysze Pan Tadeusz to sztuka 
anty radziecka i dlatego proponuję wstrzymać nie tylko to przedstawienie, ale w ogóle 
działalność Sceny Polskiej […]”. Decyzja o zatrzymaniu premiery Pana Tadeusza tak 
naprawdę miała więc nas chronić przed bardzo możliwą wówczas likwidacją43. 

Nie bez znaczenia był również fakt, iż podówczas w Polsce trwał „karnawał Soli-
darności”, bardzo negatywnie postrzegany przez władze Czecho słowacji. W pra-
sie, w tym w „Głosie Ludu”, pojawiały się przekłamane relacje dotyczące sytuacji 
społeczno -politycznej za północną granicą, jako kontr rewolu cyjną postrzegano 
działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Groźba likwidacji Sceny Polskiej wydawała się zatem jesienią 1981 roku jak naj-
bardziej realna. 

W jaki sposób zespół Sceny Polskiej poradził sobie w tak pełnych drama-
tyzmu okolicznościach, tym bardziej, że 

bilety na premierę były już wyprze dane, teatr pełen gości, którzy zjechali na jubile-
usz z Pragi i Warszawy. W tej dramatycznej sytuacji podjęto decyzję, żeby ponownie 
zagrać Janosika czyli Na szkle malowane. W garderobach, na lustrach przy stolikach 
aktorskich pojawił się napis: „…jeszcze będzie słońce i pogoda” i rysunek słoneczka 
wychodzą cego spoza chmur. Jubileusz odbył się przy pełnej sali i ogromnym aplauzie 
publiczności44 

wspomina Wanda Cejnar. 
Słońce zaświeciło i pogodny czas dla Pana Tadeusza nastał jesienią 1991 

roku. Wystawiono go na 40 -lecie Sceny Polskiej w adaptacji i reżyserii Wojcie-
cha Jesionki  – podówczas reżysera Teatru Polskiego Bielsko -Cieszyn45. Czy był 
to jednak sensu stricto Pan Tadeusz? W scenariuszu oprócz tekstu poematu wy-

42 W. Cejnar: Spowiedź ostatniej szansy. W: 55 lat Sceny Polskiej TD. Publikacja jubileuszo‑
wa 1951–2006. Red. J. Wania. Český Tĕšín 2006, s. 36.

43 Cyt. za: S. Horowski: Wyjątkowy aktor wyjątkowego teatru. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 
2016, nr 51/52, s. 24.

44 W. Cejnar : Kalendarium czterdziestolecia Sceny Polskiej TD…, s. 8.
45 Jesionka przygotował Pana Tadeusza w 1979 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. 

W 1990 roku, również na bielskiej scenie, dał Noc Dziadów.
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korzystano fragmenty publicystycznych Ksiąg narodu i pielgrzym stwa polskie‑
go, aforyzmy ze Zdań i uwag (pisanych w tym samym czasie co Pan Tadeusz), 
wiersz Do Matki Polki, nadto fragmenty rapsodów Stanisława Wy spiańskiego. 
W efekcie jubileuszowa publiczność miast poematu idyllicznego, jakim jest Pan 
Tadeusz, ujrzała za sprawą ponurego, patetycznego prologu i epilogu46 coś na 
kształt mszy żałobnej za Ojczyznę, z „historią szlachecką” pośrodku. „Reżyser 
zamienił” – jak zauważa Aleksandra Humel – „istotne war tości na rekwizytor-
nię narodową”47. Dla Jesionki bowiem „Mickiewicz piszący Pana Tadeusza po-
został autorem Dziadów i Ksiąg”48. Taka koncepcja, a w jej następstwie włączenie 
do spektaklu obcych Panu Tadeuszowi struktur, okazała się bardzo kontrower-
syjna49 i dezorientująca publiczność. „Cóż, szkoda. Szkoda przede wszystkim 
Pana Tadeusza Mickiewicza […] szkoda też publiczności, która na swego Pana 
Tadeusza czekała 10 lat”50 – konkludowała Aleksandra Humel. 

Kontrowersji nie wzbudziła natomiast przygotowana z okazji jubileuszu pół-
wiecza Sceny Polskiej inscenizacja Dziadów w adaptacji i reżyserii Karola Susz-
ki, który zasadniczy akcent przeniósł na wspólnotę, na naród51. Przedsta wienie 
spotkało się z powszechnym uznaniem, zarówno krytyków, jak i publicz ności. 
„Scena Polska wybrała na swoje 50 -lecie najtrudniejszy utwór literatury polskiej 
i wywiązała się z tej propozycji pierwszorzędnie. Przedstawienie jest nowoczesne 
i mocne w ideowym przesłaniu. Przekaz poetycki jest rzetelny”52  – pisała Ire-
na T. Sławińska na łamach „Trybuny Śląskiej”. „Piękny spektakl […] oklaski na 
stojąco trwały na pewno nie mniej niż kwadrans”53  – donosił o premierowym 
przedstawieniu w miesięczniku „Śląsk” Kazimierz Kaszper. „Dziady były za-
grane jako fuga na mity i symbole narodowe, stając się ale gorią całego polskie-
go losu pod zaborami. Tego losu, z którego poczęły się nasze narodowe mity: 
o  wiecznym tułactwie, o niezawinionym, bo spowodo wanym przez obcych, 
cierpieniu, mesjanistycznej gotowości do ofiary w imię ewangelicznego Dobra 
i wolnej Ojczyzny”54. (Gwoli wyjaśnienia: punktem odnie sienia całości insceni-

46 Scena otwierająca spektakl była jednym wielkim lamentem nad utraconą ojczyzną, boles-
ną litanią. Genezy tej sekwencji doszukiwać się można w utworze poetyckim Artura Oppmana 
Fortepian Chopina, którego fragmenty zamieszczono w programie do przedstawienia. W scenie 
finałowej ponownie było mroczno, cierpiętniczo, żałobnie. Reżyser, zarazem autor scenografii, 
przywołał całą rekwizytornię martyrologiczną.

47 A. Humel: „Pan Tadeusz”, czyli co widać z piątego rzędu. „Zwrot” 1992, nr 3, s. 66.
48 Zob. W. Jesionka: Od reżysera. W: Pan Tadeusz. Program do przedstawienia. Red. R. Putz-

lacher, Czeski Cieszyn 1991.
49 Zob. A. Humel: „Pan Tadeusz”, czyli co widać z piątego rzędu…, s. 66–67; M. Pindór: 

„Pan Tadeusz”?. „Zwrot” 1992, nr 1, s. 53–58.
50 A. Humel: „Pan Tadeusz”, czyli co widać z piątego rzędu…, s. 67.
51 Zob. Ł. Drewniak: Trzy oczka dla Sceny Polskiej. „Przekrój” z dn. 25.11.2001.
52 I.T. Sławińska: Dziady w sybirskim pejzażu. „Trybuna Śląska” z dn. 3–4.11.2001.
53 K. Kaszper: Koncert na mity i symbole. „Śląsk” 2001, nr 12, s.74.
54 Ibidem.
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zacji był pomysł transportu Polaków na Syberię; wizualizowano obrazy tej drogi: 
w  toku akcji wagony kolejowe -kibitki zamie niały się w cele więzienne, a nawet 
w salon Senatora). Zastanawiając się nad istotą fenomenu czytelności „wizyjnego, 
po mistrzowsku operującego teatral nymi środkami ekspresji, spektaklu”, odnaj-
duje go recenzent „w naturze polskości”, rozumianej jako „stan ducha”55. Pisząc 
o spektaklu podkreślano nadto „godną podziwu staranną recytację”56 aktorów 
na czele z Tomaszem Kłapto czem, jako Gustawem -Konradem. 

Zgodna z charakterystyczną dla Sceny Polskiej tendencją do grania utworów 
patriotycznych była także premiera przygotowana na 45 -lecie Sceny Polskiej  – 
Gość oczekiwany Zofii Kossak, pisarki polskiej, ale i swojskiej57. Obrazek sce-
niczny (pierwsze wydanie w 1948 roku), sięgający swym rodowodem średnio-
wiecznych widowisk miracle oraz odwołujący się do śląskich podań ludowych 
o Chrystusie Frasobliwym wędrującym po wiejskich drogach i zaglądającym do 
ludzkich domostw i ludzkich serc, ujęty został przez reżysera (zarazem ówczes-
nego kierownika artystycznego SP) Rudolfa Molińskiego w patriotyczny cudzy-
słów: fragmentem III Sceny Króla i aktora Brandstaettera poprzedzono, a frag-
mentem Pieśni III Beniowskiego Słowackiego zamknięto właściwą akcję sztuki58. 
Jak ostrzeżenie brzmiały słowa epilogu: „Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy. 
A  drugie pół dla szczęścia zachowa…”. Niewątpliwie miały one skłonić zaol-
ziańską społeczność do podjęcia próby samoidentyfikacji. Podobnie jak ważne 
pytanie, które padło w prologu: „Czy wsłuchaliście się kiedyś w polską mowę?”. 
Padające ze sceny pytanie obudowane zostało komen tarzem Renaty Putzlacher 
(naonczas kierownika literackiego SP:) „W czasach, gdy na Zaolziu wszechobecna 
gwara albo raczej jej skarłowaciały, pełen stra szliwych naleciałości odpowiednik 
[…]  wyparł potrzebę rozmawiania w języku swoich dziadów […] Scena Polska 
jest prawdopodobnie jedyną placówką na Zaolziu, gdzie na co dzień i od święta, 
na scenie i poza nią, można usłyszeć polski język literacki”59. Zatem po raz ko-
lejny przy okazji jubileuszu przywołana została misja polskojęzycznego zespołu 
teatralnego, działającego w warunkach obcego państwa: dbałość o polskie słowo. 
Dodać należy, że sceno grafia Anny i Tadeusza Smolickich była pomyślana w du-
chu iście polskim, piastowskim, romantycznym, odwoływała się do najlepszych 
polskich tradycji w zakresie plastyki teatralnej60. 

55 Ibidem.
56 Zob. atD. Aktuality/aktualności Těšínského divadla 2001, č/nr 3, s. 4. O „ładnym i wyraź-

nym podawaniu tekstu” pisał również polski krytyk teatralny Łukasz Drewniak.
57 Zofia Kossak w latach 1923–1939, 1957–1968 mieszkała w Górkach Wielkich na Śląsku 

Cieszyńskim.
58 Szerzej na temat przedstawienia: M. Pindór: Perła z lamusa. „Śląsk” 1996, nr 12, s. 67.
59 R. Putzlacher: Jak perły z lamusa… W: Zofia Kossak „Gość oczekiwany” . Z okazji 45‑le‑

cia Sceny Polskiej. Program do przedstawienia. Red. R. Putzlacher. Český Tĕšín 1996, s. 16.
60 Zob. M. Legendź: Z arcypolską twarzą do Europy. „Informator kulturalny województwa 

bielskiego” 1996, nr 11, s. 15.
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Wskazany przez Aleksandrę Humel jako „wykładnia teatru polskiego” w Sce-
nie Polskiej Jerzy Szaniawski61 (drugi po Fredrze) reprezentowany jest jubileuszo-
wo jednym tylko tytułem, ale bodaj najważniejszym w jego dorobku, najbardziej 
rozpoznawalnym – Dwoma teatrami. Wybór ten – powzięty z okazji jubileuszu 
35 -lecie Sceny Polskiej – Tadeusz Kijonka uznał za nader trafny „ze względu na 
dosłowny w tym przypadku sens tytułu”62. Obie autonomiczne Sceny: Czeska 
i Polska, współistniejące na zasadach organizacyjnego partner stwa „pod jednym 
dachem”, są w swej istocie – z racji sąsiedztwa – narodowe. Spektakl reżyserował 
An drzej Ziębiński – podówczas dyrektor Teatru Popularnego w Warszawie.

Stałe miejsce wśród autorów rocznicowych zdobył Wojciech Bogusławski, 
nie tylko jako autor sztuk Henryk VI na łowach (premiera na 10 -lecie Sceny 
Polskiej63) w reżyserii Teresy Żukowskiej (znanej z wielu realizacji w różnych 
teatrach Polski, także w Teatrze Telewizji), Krakowiacy i Górale (premiera na 
20 -lecie Sceny Polskiej) w inscenizacji Józefa Wyszomirskiego (ucznia Leona 
Schillera, reżysera między innymi Teatru Narodowego w Warszawie), ale rów-
nież jako jedna z  wiodących postaci (obok króla Stanisława Augusta) sztuki 
współczesnej Król i aktor Romana Brandstaettera – rzeczy traktującej o krystali-
zowaniu się w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku polskiej sceny narodowej; 
jej wystawieniem wieńczono jubileuszowy dwudziesty piąty sezon SP (prem. 3 X 
1976). Scena Polska  – proponując swojej widowni Bogusławskiego, ojca teatru 
narodowego  – starała się przede wszystkim pozostać wierna wpisanej w teatr 
od czasów autora Cudu mniemanego czyli Krakowiaków i Górali misji naro-
dowej i społecznej. Bogusławskiego „działalność najpierw jako aktora a później 
dyrektora, antreprenera oraz dramatopisarza, przyczyniła się do ugruntowania 
edukacyjnej misji teatru narodowego […]. Teatr Bogusławskiego był […] jednym 
z najsilniejszych oręży w walce o język polski, a także patriotyczne, obyczajowe 
i estetyczne wychowanie”64. Stąd wybór Sceny Polskiej miał w przypadku Bogu-
sławskiego niewątpliwie charakter deklaratywny.

Jednocześnie kierownictwo polskojęzycznego zespołu Teatru Cieszyńskie-
go chciało „spopularyzować Bogusławskiego wśród najszerszych kręgów naszej 
[tj. zaolziańskiej – M.P.] publiczności”65. Co w przypadku Cudu mniemanego czy‑
li Krakowiaków i Górali, nazwanego przez Schillera pierwszą polską operą naro-
dową, udało się w dwójnasób. „Głośne to było przedstawienie i pamięta się o nim 
do dziś” – wspominała Wanda Cejnar. „Krakowiaków i Górali Bogusławskiego 

61 W Scenie Polskiej przyswojono z twórczości Szaniawskiego takie sztuki, jak: Kowal, pie‑
niądze i gwiazdy (1969), Most (1974), Żeglarz (1980), Ptak (1984). Żeglarza zaproponowano jako 
dwusetną premierę Sceny Polskiej, zatem też jubileuszową.

62 T. Kijonka: Dwa teatry pod jednym dachem. „Tak i Nie” 1987, nr 7, s. 8.
63 Tytuł ten powtórzono w 1985 roku.
64 K. Prykowska -Michalak: Teatr i edukacja – przykłady z teatru polskiego…, s. 24–25.
65 W. Cejnar: Szlachetna mania teatru. W: Król i aktor. Program do przedstawienia. Red. 

W. Cejnar. Czeski Cieszyn 1976.
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wystawionych 41 -krotnie66, obejrzało 16  216 widzów. W tym niezwykle bar-
wnym widowisku ludowym brał udział cały zespół aktorski SP i szereg eksterni-
stów z zespołów terenowych. W sile oddziaływania na widownię spraw dzili się 
Krakowiacy i Górale jako teatr popularny w najlepszym tego słowa znaczeniu”67. 
Wyrastanie społeczności Zaolzia w tradycjach kultury ludowej, głębokie w niej 
zakorzenienie, przełożyło się niewątpliwie na sukces wodewilu Bogusławskiego, 
bazującego wszak na polskiej muzyce ludowej z tańcami naro dowymi.

Barwność, dynamizm, rozśpiewanie, roztańczenie, tętniący życiem folklor – 
będące wyznacznikiem przywołanej inscenizacji – cechowały w większym jesz cze 
stopniu granego na dwudziestopięciolecie Sceny Polskiej (powtórzonego w trzy-
dziestolecie) Janosika czyli Na szkle malowane Ernesta Brylla i Katarzyny Gaert-
ner, sztuki nazywanej dla podkreślenia jej polskości i rodzimości „polską śpie-
wogrą”. W zamyśle reżysera Františka Korduli68 oraz kierownika literac kiego SP 
Wandy Cejnar Janosik… traktował o „odwiecznej walce o prawo do życia i wol-
ności człowieka”69 (co oczywiście w dobie normalizacji  nie mogło być przekaza-
ne wprost, lecz drogą aluzji i wymagało deszyfracji ze strony widza). Stąd zasad-
ne wydawało się jego powtórzenie w 1981 roku, w obliczu niemożności zagrania 
Pana Tadeusza. Spektakl stanowił największy sukces artystyczny i frekwencyjny 
Sceny Polskiej (grany był od daty premiery do początku lat osiemdziesiątych  po-
nad 170 razy, obejrzało go ponad 74 tys. widzów70). Z  aplauzem przyjmowany 
przez widownię, zarówno rodzimą – zaolziańską, jak i czeską (triumfalne tour-
née po miastach CSRS, m.in.: Praga, Brno, Ołomuniec, Bratysława) oraz pol-
ską (występy m.in. w Warszawie) zebrał bardzo dobre głosy krytyki  – polskiej 
(podkreślano ludowość przedstawienia, autentyzm przekazu, „szczerość w braku 
stylizacji”71), jak i czeskiej (uznano Janosika… za najlepszą z dotychczasowych 
inscenizacji tej sztuki w Czechosłowacji, a nawet za „wydarzenie kulturalne roku 
1976 w CSRS”72). Tym samym przygotowaną w Scenie Polskiej inscenizację Jano‑
sika… uznać można za ambasadora literatury polskiej poza Krajem. 

Kontynuacją jubileuszowej linii repertuarowej Sceny Polskiej, którą wyzna-
czali Krakowiacy i Górale oraz Janosik czyli Na szkle malowane, była propozy-
cja (prapremierowa) przygotowana z okazji 65 -lecia zespołu  – Rajska jabłonka 

66 Zagrano Krakowiaków i Górali także w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, 
gdzie spektakl wystawiono kilkakrotnie przy nadkompletach publiczności. Zob. L. Kara: Eks‑
port „Krakowiaków i Górali”. „Głos Ludu” 1972, nr 46, s. 3.

67 W. Cejnar: Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. W: 60 lat Sceny Polskiej. Kronika 
lat 1951–2011…, s. 47.

68 F. Kordula w latach 1960–1972 był dyrektorem Teatru Cieszyńskiego.
69 Zob. W. Cejnar: Spowiedź ostatniej szansy…, s. 37.
70 Zob. K. Jaworski: Czterdziestolecie Sceny Polskiej w liczbach. W: Problemy pogranicza re‑

gionalnego i kulturowego. Teatr. 40 lat Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie…, s. 24.
71 Zob. J. Koprowski: Notatki z Zaolzia. „Literatura” 1976, nr 2; I. Kellner: Maksymalizm 

i minimalizm. „Teatr” 1977, nr 2, s. 9.
72 Zob. Janosik wydarzeniem kulturalnym roku. „Chłopska droga” 1978, nr 87, s. 6.
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Andrzeja Niedoby (bratanka Władysława Niedoby  – założyciela SP, animatora 
polskiego życia kulturalnego na Zaolziu, któremu sztuka była dedy kowana73). 
Wyreżyserowana przez kierownika artystycznego Sceny Bogdana Ko kotka74, 
cieszyńską gwarą napisana saga beskidzka jest opowieścią o trud nych losach 
trzech pokoleń góralskiego rodu Niedobów z Nawsia koło Jabłon kowa, który to 
ród odegrał istotną rolę w kształtowaniu polskiego oblicza narodowego czeskiej 
części Śląska Cieszyńskiego. Jest „obrazem poplątanych cieszyńskich dziejów”75. 
Tekst ten postrzegać zatem należy nie tylko w kategorii nośnika polskości, ale 
również jako ważny wskaźnik identyfikacji regio nalnej i lokalnej.

 Reasumując: jubileuszowe wybory repertuarowe Sceny Polskiej Teatru Cie-
szyńskiego zbudowane zostały na wartościach i twórcach uznanych w polskiej 
kulturze za wzorcowe: Bogusławski, Mickiewicz, Słowacki, Fredro. (Przy czym 
w  przy padku Fredry i Słowackiego realizacje rocznicowe nie były bynajmniej 
pierw szym spotkaniem zespołu z dramaturgią wymienionych, nadto sztuki tych 
autorów mają bogate tradycje wystawiennicze w teatrach amatorskich Zaolzia). 
Przy okazji świętowania kolejnych jubileuszy dokonywano świado mego wyboru 
z dziedzictwa polskiej literatury tego, co najwartościowsze, sięgając po arcydzieła, 
takie jak Dziady, Pan Tadeusz, Zemsta (Kordian pojawił się poza jubileuszem76), 
czy też fragmentami utworów o wysokiej wartości (Beniowski) inkrustując tkan-
kę spektaklu. Jednakże zauważalne jest znaczne opóźnienie zaolziańskiej polsko-
języcznej Sceny w odniesieniu do teatrów krajo wych (polskich) w przyswajaniu 
wiodących pozycji z kanonu literatury polskiej. Dramaturgia Młodej Polski, na 
równi z polskim romantyzmem stanowiąca rdzeń narodowej literatury, repre-
zentowana była jubileuszowo w SP jedynie sztuką Rydla. Nie jest to rzecz jas-
na wyczerpujący obraz literatury polskiej epok minionych (oczywiście sporo 
tytułów z klasyki pojawiło się poza jubileuszem, w codziennej pracy teatru77). 
Brak w jubileuszowym rejestrze przynależnych do kanonu literatury narodowej  

73 Rajska jabłonka otrzymała pierwsze miejsce w konkursie miesięcznika „Dialog” (czaso-
pisma poświęconego drama turgii współczesnej), gdzie w 1986 roku została wydrukowana. Jej 
wystawienie w Scenie Polskiej zaplanowano na maj 1989 roku w związku z jubileuszem 75 -lecia 
Władysława Niedoby, który miał wystąpić w roli głównej. Do realizacji przed stawienia jednakże 
nie doszło. 

74 Szerzej na temat przedstawienia: G. Kuźnik: „Rajska jabłonka” to zakazana historia cie‑
szyńskich górali. „Dziennik Zachodni” 2016, nr 212, s. 10; M. Legendź: Święta i przeklęta, czyli 
nowy sezon w teatrach. „Relacje. Interpretacje” 2016, nr 4 (44), s. 18–19. 

75 D.K. Kadłubiec: Powrót do Edenu. W: Rajska jabłonka. 65 lat Sceny Polskiej TD. Red. 
J. Wania. Czeski Cieszyn 2016, s. 5.

76 Premierę dano 7 maja 1965 roku. Inscenizację przygotował F. Michalik, scenografię 
W. Cejnar. W roli Kordiana wystąpił aktor scen warszawskich, w latach 1964–1965 etatowo zwią-
zany ze Sceną Polską, Henryk Boukołowski.

77 Szerzej na ten temat: M. Pindór: Polsko ‑czeskie i polsko ‑słowackie kontakty teatralne. 
Cieszyn – Český Tĕšín 1945–1999. Katowice 2006, s. 128–135, 256–259. Zob. także wydawnictwa 
jubileuszowe: 60 lat Sceny Polskiej. Kronika lat 1951–2011…; Rajska jabłonka. 65 lat Sceny Pol‑
skiej TD…
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Krasińskiego i Wyspiańskiego (przywołano jedynie fragmenty rapsodów). Wese‑
le pojawiło się jednakże w zapowiedziach repertua rowych na jubileuszowy sezon 
2001/200278, upominano się o nie na jubileusz 60 -lecia Sceny79. 

Co wydaje się ważne – jubileuszowe wybory w obrębie klasyki miały zachęcić 
do lektury indywidualnej, stanowić asumpt do osobistego rozpo znania twórczo-
ści danego autora. Współczesność w Scenie Polskiej sygnowana jest przy okazji 
jubileuszy nazwiskami Szaniawskiego, Maliszewskiego, Brylla, Zofii Kossak, tak-
że Andrzeja Niedoby (przy okazji tego nazwiska ważny staje się nie tylko aspekt 
narodowy, ale i regionalny, lokalny). Zdarza się, iż premiera następuje niemalże 
po ukazaniu się sztuki drukiem (Janosik czyli Na szkle malowane, druk: 1973), 
bądź wręcz mamy do czynienia z prapremierą (Rajska jabłonka), albo z odkry-
ciem dla zawodowej sceny sztuki grywanej tylko w tea trach amatorskich (Gość 
oczekiwany).

 Na jubileuszowych dokonaniach (nierzadko spóźnionych) i nie -dokona niach 
teatralnych Sceny Polskiej (Pan Tadeusz, 1981) zaważyły trzy czynniki. Przede 
wszystkim kontekst polityczno -społeczny. Przed listopadem 1989 roku na reper-
tuar Sceny Polskiej miał niebagatelny wpływ fakt, iż znajdowała się ona i dzia-
łała na terytorium CSRS i „treść proponowanych sztuk była oceniana według 
kryteriów obowiązujących w tym państwie”80. Nadto niezwykle istotna była po-
lityka kulturalna i narodowościowa państwa czechosłowackiego wobec polskiej 
mniejszości narodowej, także wzajemne relacje pomiędzy Polską i Czechosło-
wacją. W przypadku wyborów jubileuszowych, mających zawsze cha rakter de-
klaratywny (w sensie ideowym i artystycznym), sytuacja była jesz cze bardziej 
wyostrzona. Czynnikiem drugim, determinującym jubileuszowe decyzje reper-
tuarowe, była typowa dla każdego teatru kwestia sił i środków zespołu. Stąd, 
zwłaszcza w pierwszych dekadach działalności Sceny, reżyserię danego tytułu 
powierzano artystom z Polski, mistrzowsko władającym polskim słowem prak-
tykom, obeznanym z danym autorem czy tytułem. Owe reżyserie gościnne po-
strzegać należy jako jedną z form nawiązania zaolziańskiego zespołu do żywego 
nurtu współczesnego polskiego teatru. Czynnikiem trzecim była i jest publicz-
ność, zgod nie zresztą z wyznacznikiem polskich teatrów pozakrajowych, gdzie 
sens ich istnienia i sposób działania określa „zwykle bez reszty widownia”, na 
co zwrócił uwagę Emil Orzechowski w artykule Jak badać teatr polski na ob‑
czyźnie81. W wydawnictwach jubileuszowych każdorazowo podkreśla się, że Sce-

78 Wystawienie Wesela w 2001 roku miało jednocześnie zbiec się ze stuleciem głośnej pre-
miery krakowskiej i dowieść bolesnej aktualności tego na wskroś polskiego dramatu. 

79 Zob. Cz. Rudnik: Od kameralnych „Dziadów” do monumentalnego „Hamleta”. „Zwrot” 
2009, nr 12, s. 42.

80 Zob. W. Cejnar: Spowiedź ostatniej szansy…, s. 37.
81 E. Orzechowski: Jak badać teatr polski na obczyźnie?. W: Idem: Koniec Polonii w Ame‑

ryce? O kulturze polskiej i polonijnej w Stanach Zjednoczonych: szkice i materiały. Kraków 1996, 
s. 91.
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na Polska „swojego widza musi nieustannie zdobywać jako widza teatralnego 
w ogóle, i jako widza polskiej sceny i polskiego repertuaru w szczególności”82. 
Rodzima publiczność  – hołdująca tradycyjnym formom teatru, nastawiona na 
realistyczny przekaz, tkwiąca w tradycjach kultury ludowej (stąd wielkie powo-
dzenie Krako wiaków i Górali, a przede wszystkim Janosika…), niechętna sztu-
kom o ambic jach eksperymentatorskich83 – nie ułatwia bowiem podejmowania  
decyzji repertuarowych kierownictwu artystycznemu i zespołowi Sceny Polskiej. 
Aczkolwiek sytuacja ta ulega stopniowemu przeobrażeniu: wrażliwość widza się 
zmienia, następuje wzrost kompetencji. Ważne jest, że za sprawą rocznicowych 
wyborów repertuarowych stawiano tej publiczności ważne pytania, w tym o na-
rodową identyfikację i kondycję języka polskiego na Zaolziu.

Jubileuszowe repertuarowe wybory Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego z lat 
1955–2016 udowadniają jednoznacznie, iż należy ją postrzegać w kategorii: teatr 
edukacji narodowej, czyli polskiej. Wybory te dowodzą zasadności słów Eleono-
ry Udalskiej, iż „formuła teatru narodowego jako placówki bronią cej tożsamości 
narodowej nie straciła racji bytu”84. Do zaolziańskiej Sceny, widzianej „jubileu-
szowo”, odnieść można także poczynione przez Udalską spostrze żenie natury 
ogólnej, dotyczące samego etosu teatru narodowego: „teatr jako miejsce łącze-
nia przeszłości z teraźniejszością jest ze swej natury powołany do kształtowania 
poczucia przynależności do określonego kraju, ziemi i języ ka”85, także – dodać 
należy  – przynależności do „małej ojczyzny”. Scena Polska  – teatr polskiego 
słowa, polskiej literatury dawnej i współczesnej  – w sposób wy soce odpowie-
dzialny powołanie to wypełnia, od dziesięcioleci ugruntowując narodową, kul-
turową tożsamość kolejnych pokoleń zaolziańskich Polaków, budując narodową  
wspólnotę.

82 W. Cejnar: Kalendarium czterdziestolecia Sceny Polskiej TD…, s. 9.
83 Bliski tradycji teatru polskiego Kordian nie został przez zaolziańskiego widza zaakcep-

towany. Zagrano go zaledwie 11 razy.
84 Zob. E. Udalska: Etos teatru narodowego w kulturze współczesnej…, s. 15.
85 Ibidem, s. 16.
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The Polish Stage of Těšínské Divadlo (Cieszyn Theatre) in Czech Cieszyn 
as a theatre of national education – the case of jubilee repertoire selections

Su m ma r y

What is referred to and analyzed in the presented article are the jubilee repertoire selections 
of the Polish Stage of Těšínské Divadlo (Cieszyn Theatre) in Czech Cieszyn – the theatre of the 
Polish nationality group inhabiting the Czech part of Cieszyn Silesia (the so called Zaolzie). The 
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Polish Scene is the only professional theatre team using the Polish language abroad. Since the 
14th October 1951, it has fulfilled the mission of an institution which contributes to preserving 
the national identity in the environment of a foreign state. This is done mostly through the lan-
guage (teaching and improving the national language of the audience centred around the theatre) 
and the repertoire (shows belonging to Polish literature constitute almost 50% of the staged per-
formances). The anniversary selections of the repertoire in 1955–2016, which are declarative in 
the ideological (and often artistic) sense, comprised both the classics (Zaczarowane koło by Luc-
jan Rydel, Henryk VI na łowach, Krakowiacy i Górale by Wojciech Bogusławski, Zemsta, Damy 
i huzary by Aleksander Fredro, Maria Stuart by Juliusz Słowacki, Pan Tadeusz, Dziady by Adam 
Mickiewicz) and contemporary literature (Ballady i romanse by Aleksander Maliszewski, Janosik 
czyli Na szkle malowane by Ernest Bryll and Katarzyna Gaertner, Dwa teatry by Jerzy Szaniawski, 
Gość oczekiwany by Zofia Kossak, Rajska jabłonka by Andrzej Niedoba). These selections unam-
biguously confirm that the Polish Stage in Czech Cieszyn is a theatre of national (Polish) educa-
tion, which is understood as performing in the language of the own nation and staging the works 
focused on the most important manifestations of national awareness, history, customs and cul-
tural tradition, as well as on building the national community.
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Polnische Bühne des Teschener Theaters (Těšinského divadla) im Tschechischen Teschen als  
Nationalbildungstheater am Beispiel des Jubiläumsrepertoires

Zu s a m men fa s su ng

In dem Beitrag werden wichtigste Theateraufführungen im Jubiläumsrepertoire der Polni- 
schen Bühne des Teschener Theaters im Tschechischen Teschen untersucht. Diese Bühne ist die 
einzige professionelle polnischsprachige Theatertruppe außerhalb Polens. Es ist das Theater der 
den tschechischen Teil des Teschener Schlesiens (sog. Olsa -Gebiet) bewohnenden polnischen  Na-
tionalgemeinschaft, das seit 14. Oktober 1951 die Funktion einer kulturbildenden Einrichtung er-
füllt. Mittels der Sprache, deren Gebrauch und Vervollkommnung  als auch dank dem Repertoire 
(polnische Literatur stellt beinahe 50% aller Theateraufführungen dar) bildet diese Bühne ihre 
polnischen Zuschauer aus und trägt zur Erhaltung der nationalen Identität innerhalb des frem-
den Landes bei. Die aus ideologischen (nicht selten künstlerischen) Gründen getroffene Auswahl 
des in den Jahren 1955–2016 anlässlich der Jubiläen verfassten polnischen Repertoires – sowohl 
im Bereich der  Klassik (Zaczarowane koło von Lucjan Rydel; Henryk VI na łowach, Krakowiacy 
i Górale von Wojciech Bogusławski; Zemsta, Damy i huzary von Aleksander Fredro; Maria Stuart 
von Juliusz Słowacki; Pan Tadeusz, Dziady von Adam Mickiewicz), als auch der gegenwärtigen 
Literatur (Ballady i romanse von Aleksander Maliszewski; Janosik czyli Na szkle malowane von 
Ernest Bryll und Katarzyna Gaertner; Dwa teatry von Jerzy Szaniawski; Gość oczekiwany von Zo-
fia Kossak;  Rajska jabłonka von Andrzej Niedoba) beweisen eindeutig, dass Polnische Bühne im 
Tschechischen Teschen eine gewisse Lehranstalt ist, wo anhand der in der polnischen Sprache 
aufgeführten Theaterstücke,  in denen Nationalbewusstsein, Geschichte, Sitten - und Kulturtradi-
tion am besten zum Ausdruck kommen, nationale Gemeinschaft aufgebaut wird. 

Schlüsselwörter: Polnische Bühne des Teschener Theaters (Těšinského divadla), Repertoire, 
Nationalbildung




