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<<Niemcy>> w ćześ iUICieszynie 

N a premierę „Niemców" na 
jedynej poza granicami kra
ju zawodowej Polskiej Sce
nie w czeskim Cieszynie je
chałem z pewnym niepoko

jem. Miało to być pierwsze moje 
spotkanie z tym teatrem, który o
siemnaście lat temu wyrósł z boga
tych tamtejszych tradycji amator
skich. Nie za często ukazujące się 
na łamach naszej prasy odgłosy do
tyczące działalności tej placówki in
formują raczej o ambicjach i osiag · 
nięciach w zakresie upowszechnia
nia kultury; natomiast dobór reper
tuaru oraz poziom artystyczny po
szczególnych realizacji oceniany by
wa niejednoznacznie. 

I tu właśnie - miła niespodzian
ka! Liczna grupa przybyłych na pre
mierę osobistości czeskich oraz akto
rów i publicystów polskich (zwłasz
cza z pobliskich Katowic) jedno
znacznie wyrażała - bez okoliczno
ściowej uprzejmości - swe uzna
nie dla nagrodzonego artystycznym 
sukcesem wysiłku sympatycznego 
zespołu, w którego gronie oprócz 
rodzimych weteranów (pierwszy kie
rownik tej sceny - Władysław Nie
doba odtwarza tym razem, na zmia
nę z Markiem Mokrowieckim, po
stać oficera Wehrmachtu) znajduje 
&ię już wielu absolwentów polskich 

szkół artystycznych. Przy okazji 
warto też odnotować, że kilku spo
śród wychowanków Polskiej Sceny 
w czeskim Cieszynie, odnosi obecnie 
sukcesy na obcym terenie. np. re
żyser telewizji w Bratysławie -
Franciszek Chmiel, reżyser filmo
wy w Pradze - Władysław Delong 
oraz poprzedni kierownik tej sce
ny, a obecnie aktor i reżyser Pań
stwowego Teatru Ziemi Opolskiej -
Franek Michalik, który ostatnio wy
reżyserował w opolskim teatrze 
Kruczkowskiego „Pierwszy dzień 

wolności". 

O sukcesie „Niemców" na czesko
cięszyńskiej scenie w pierwszym 
rzędzie zadecydowała oryginalność 
koncepcji inscff. · -„cyjnej, zmienia
jącej chronologię konstrukcji utwo
ru. W konsekwP1'1cji inscenizator
skiego zamysłu tragedia bezsku
tecznej izolacji Sonnenbrucha roz
grywa się na oczach widza n ie po
cząwszy od drugiego aktu, ale już od 
samego pocwtku, gdyż scenv ool
ska, francuska, norweska, zgodnie 
z autorską sugestfą w dotychczaso
wych realizacjach scenicznych bę
dące introdukcją właściwego dra
matu, w omawianym spektaklu sta
nowią retrospekcyjne uzupełnienie 
zasadniczej akcji. Nie miejsce tu na 

szersze rozważania, ale w osobistym 
odczuciu uważam, iż zmiany te nie 
podważają autorskich intencji, a 
może nawet skuteczniej je akcentu
ją. Można byłoby natomiast pody
skutować z reżyserem, a zarazem 
aktualnym kierownikiem Polskiej 
Sceny, Alojzym Nowakiem, na te
reat zbyt plakatowego ustawienia 
(nadmierne określenie tekstu, prze
symbolizowane akcenty punktowych 
reflektorów etc.) zwłaszcza postaci 
J oachil'l'la Petersa (interesujące 
aktorstwo Włodzimierza Figury), 
jak również i na temat niektórych 
propozycji obsadowych. 

# 
W czeskim Cieszynie prowadzi 

także ożywioną działalność, założo
ny jeszcze w 1937 r. jako placówka 
amatorska, ale już od dwudziestu 
lat kontvnuujRcy swą pracę zawo
dowo, teatr lalek „Bajka" przy Za
rządzie Głównym Polskiego Związ
ku Kulturalno-Oświatowego w Cze
chosłowac: i. 

I tym razem poziom tego n:ewiel
k iego zespoliku (Pra ·l" same kobie
ty!) okazał się miłą niespodzianką! 
Vlystawiana aktualnie sztuka Pehra 
i Spacila „Awant•·ra w Pacynko
wie", w reżyserii i scenografii Bro
nisława Liberdy, zaskakuje zwłasz
cza znakomicie zaaranżowaną kon
wencją współpracy z dziecięcą wi
downi'ą. Na uznanie zasługuje tak
że precyzja animatorska oraz swo
boda rozgrywania scen „żywopla
nowych". Jest to widowisko z ko
nieczności oszczedne w środkach, 
ale - co szczególnie cieszy - bar
dzo sorawne wars1tatowo. 
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