




llzicc.lziczymy c.lzielo Ac.lama Mickiewicza jako najcenniejsze do
bro llarodo\\'C. pochylamy się oc.I dzieti1is1wa nad jego ksi~ga
mi i ustawicznie czerpiemy z nich pi~k110 i otudu;. 1\:1pisano 
o Mickiewiczu bibliokki; rnkolc11ic pn pllkolcniu nfi:1rowujc 
cały zasób swojego uczuciowego <lofo iadczc11ia i swoicj wie
c.Izy o rickniC' W) jasnicniu istot) jego poezji. Lecz poezja Mic
kiewicza jest gJ~hi 11icz111krzoncj. nil' wyczerpiemy jt·j nigdy. 
Każe.le pokolenie znajduje w jego dziele potrzebne rnu natdlllic
nic wiaq \\' naró<l i ludzkość. każt.la Ppoka odkrywa \\' nim 
takie skarby mor:tlnt· i artystyczne, j:ikich szuka. K:tżdy Polak , 
zan\\\110 prostac-:ek jak i m~drzec. znajdzil! u Mickic\\'icza tyle 
piękna, ile pragnie odczuć i ile jest zdolny. Do wszystkich czy
tających po pobku - on przcmia\ria najszerzej i najpoufnicj. 

Zadne ~- 11czuć lutlzkich nie jest obce jego poezji. :.1 wic;c spo
wiatla si~ poeta i ze wzru~zci"1 11ajskrydcj osohistych - <tle ~Io
wo :vlickic\ricza jest prmlc wszy~tkim gloscm rnilionow. jc~ t 

ilohaterskim WCZ\\:lrlicm do w:dki o wolno~c . . \lickic\1·icz -
ten. który ;,yjc 11· pami~ci powszechnej narodu - to przede 
wszystkim poeta walki. 

Poczj~ .\fa:kicwicza żywiła miłość. Picrw~ze słowo ~tickiewicza 
portyckic i ostatnir jego ~towo człowiecze na zkrni byly słowa
mi miłosci. Picf\1·szy tomik ofiarowal ukochanej. Ostatnie jego 
slo\\'a. wyszcpt:mc iak tcst;uue111 przl'd śmicrch1, hyły: .\icch 
si~ koch;ti:\". Ta milośc 11ic spocz~fa na jt·dnyrn czfn\\'icku :mi na 
jci.lncj spr:iwic, ani 11a je<l11y111obrazie11<nury - olij~la c:1!y na
nid. DZIADY. w których \lickicwicz jako (;ustaw i Konra<l llllmi 
o swei milości najpelniej. czytane po raz niezliczony - tlziałaj:\ 
za każdym r:tzt·m Lak. j:tkby były s~ sz:!lnym. jt•szcze nic zamil
k~'fll k1-0 kicm miliona ludzi. Za każdym r:tzcm ten krzyk milo
~ci i bólu brzmi,,. mL~zych serrnch niwnit· silnie· i n:.1 nowo. Bo, 
jak pm,·icdzial poC'ta, krzyki te nic byly jl'go \\ i<L~nymi : 1'0.~1riiL 

ci/cm oso/11s/os!' mojq: ll)'tl::iemjq si1•011e :glęhi ducha ll'ie/-
1.:ief!.O /11d11. Otisa mego dna ll'SZ)'Sfkich jego /1111la11 , pr:.e/Ji11'
.cysif{lr:.1•: duch 1111ij: 11/1ad11q lu p111111~·tl:.y 1rr11111jr1k slr::a~: 
r(1'111it,1ce/e.cc:e krwią i ::.nojem. 

I I 'rwtlm„11·aj11/imm !'r:_rhosia tiu Dzid. \\ '~<lanie n:irotlo\\ c 
.\dama \ldicwicza. Cz) rclnik. \\':trsz:twa 1949> 

W rękopisie pierwszej wersji DZIA
DÓW zaznaczone są arie i recytaty
wy. II część DZIADÓW miala być 
śpiewana. Do cmentarnej kaplicy idą 
białoruscy chłopi niosąc pożywienie. 

Prowadzi ich Guślarz, który ma 
sprawować religijny obrzęd. 
W pierwszej wersji zamiast Guślarza 
był Ksiądz. Potem katolickie elemen
ty zostały z obawy przed cenzurą 
usunięte . Obrzęd „dziadów" odbywa 
się więc w tajemnky, gdyż „ksiądz 
gustów nie dozwoli". Slowo „dziady" 
oznaczalo zarówno przodków, jak 
i żebraków. W nauce prawosławia 
nie ma czyśćca. Tym duszom można 
i trzeba pomagać przez modlitwę 
i ofiarę_. W DZIADÓW części II wido
mie przychodzą zmarli: jedni jako 
trzepocące skrzydfami gołąbki, inni 
w postaci upiorów; ich dusze, choć 
nastąpiła śmierć, jeszcze nie rozłą
czyły się z cialem i razem z nimi 
pokutują. Wreszcie są dusze oczeku
jące potępienia, ale wypatrujące 
mimo wszystko ratunku. I dusze te 
cierpią - nie w operze, nie na malo
widle. ale realnie, prawdziwie. Prze
nikają świadomość biorącego udzial 
w obrzędzie człowieka. już te duchy 
nie są tak umowne, fantastyczne, jak 
świtezianki i inne balladowe posta
cie. Na „dziadach" zjawil się mężczy
zna, którego serce krwawilo; mil
czał, jak milczy człowiek jeszcze 
żywy, ale mający w sobie tajemnicę 
upiora. I mimo wezwania Guślarza 
mężczyzna nie zniknął. To był Gu
staw - jakże silnie przeżyciami 
związany ze swoim autorem. 

Bo sluchajcie i zważcie u siebie, 
Że według bożego rozkazu: 
Kto nie dozna! goryczy ni razu, 
Ten nie dozna słodyczy w niebie. 

Bo słuchajcie i zważcie u siebie, 
Że wedrug bożego rozkazu: 
Kto nie dotknął ziemi ni razu, 
Ten nigdy nie może być w niebie. 

Żywy, zostanę dla mej ojczyzny umarły, 
I myśl legnie zamknięta w duszy mojej cieniu, 
jako dyjament w brudnym zawarty kamieniu. 
(wstaje i pisze węglem z jednej strony.) 
D.O.M. 
GUSTAVUS 
OBIIT M. D. CCC. X.XIII 
CALENDIS NOVEMBRIS 
(z drugiej strony.) 
HIC NATUS EST 
CONRADUS 
M. D. CCC. xxm 
CALENDIS NOVEMBRIS 
(wspiera się na oknie - usypia) 



Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza' 
Kiedy myśl w twojej glowie, jako iskra w chmurze, 
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza, 
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze; 
Gdybyś wiedział , że ledwie jedną myśl rozniecisz, 
Już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły, 
Tak czekają twej myśli - szatan i anioły: 
Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz; 
A ty jak obłok górny, ale błędny, pałasz 
I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziałasz. 
Ludzie! każdy z was móglby, samotny, więziony, 

Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. 

O Ty! O którym mówią, że czujesz na niebie' 
Jam tu. jam przybył, widzisz, jaka ma potęga! 
Aż tu moje skrzydło sięga. 
Lecz jestem człowiek, i tam, na ziemi me ciało; 
Kochałem tam, w ojczyźnie serce me zostalo. 
Ale ta miłość moja na świecie, 
Ta miłość nie na jednym spoczęła czlowieku 
jak owad na róży kwiecie: 

ie na jednej rodzinie, nie na jednym wieku. 
ja kochałem cały naród! („.) 
Daj mi rząd dusz' 
Najwyższy na niebiosach! - Ciebie tu szu kalem, 
Ja najwyższy z czujących na ziemnym padole. 
Nie spotkałem cię dotąd - żeś Ty jest, zgaduję; 
Niech Cię spotkam i niechaj Twą wyższość uczuję -
Ja chcę władzy, daj mi ją, lub wskaż do niej drogę! 
O prorokach, dusz władcach, że byli, słyszałem, 
I wierzę; lecz co oni mogli, to ja mogę , 

Ja chcę mieć władzę, jaką Ty posiadasz, 
ja chcę duszami władać, jak Ty nimi władasz. 
Teraz duszą jam w moję ojczyznę wcielony; 
Ciałem połknąłem jej duszę, Ja i ojczyzna to jedno. 
Nazywam się Milijon - bo za mili jony 
l\ocham i cierpię katusze. 
Patrzę na ojczyznę biedną, 
Jak syn na ojca wplecionego w koło; 
Czuję całego cierpienia narodu, 
Jak matka czuje w łonie bole swego płodu. 
Cierpię , szaleję - a Ty mądrze i wesoło 
Zawsze rządzisz. Zawsze rządzisz, 
I mówią, że Ty nie błądzisz' 
Milczysz! - jam Ci do głGbi serce me otworzył, 
Zaklinam, daj mi władzę: - jedna część jej licha, 
Część tego, co na ziemi osi:1gnęła pycha, 
Z tą jedną cząstką ileż ja bym szczęścia stworzył! 
.1ilczysz! - nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. -
Widzisz, żem pierwszy z ludzi i z aniołów tłumu , 

Że Cię znam lepiej niźli Twoje archanio~1, 

Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poły -
Jeślim nie zgadł, odpowiedz - milczysz! ja nie kłamię. 

\\ 'ystępuj:1 \\'tym utworze autentyczne posta
de pod \\'ł:t.\n) mi lub nieco zmit:nionym na
zwisk::m1i. ~list~1·ium lączy si~ w III w;ści 
IJZL\Dt)\\' z reportażem . 

lffd::mie 1\się<l7~t l'iotraod początku oJhil'rano 
nie jako C1.ęśC dr:unatu. fikcji literackiej. lecz jako 
rm:zywbte proroctwo. Czynili t;,tk nawet poważ
ni bad:ll."'t.e. Dociekano. kim (est ów m:\Ż ozna
czon~ liczh<1 c1.1erdziesci i o:ter) . 

Goszczyński pisal o swojej rozmowie z \lickic
wil:zem: fl:re.1;/qc 11/Jm: pmruc:y 11/l(:a. 
Zbml'Cy !'o/ski. :dmmlo 11111 sif, ±etym 111ę
:::t'111 011 b('cbe . . \'ie p(1·11ę/o Io: wmw111ia
/osci. bo c:ul ca~i · ogmm r!fim:i· le::r/(1' 11<1 

takim c:..lo11·ielm l\J '.1:J'. ktm:)'mi o/Jd:::tdil 
tego mę±a. r:::ucal /Je:1ried11ie /Je: :rulnego 
ro::111ysl11: 11 ie ::.dml'tll sohie podczas prm:J' 
spmuy z u'go olim:u i d:isirtj :::dacjr'.f 11ie 
mnie. Pm/11/mie /11Jfrr::yf lic::/;ę -i-1. nie ll'il!
d:qc tl!aceg11 /(' !ic::hi;. a nie inllt/ polo=.y!: 
poloi_J'i ja. bo 11111 sama 11asfl'('C:t1ia si(' 
u· du/'/li 1111/dmimia. gt!::ie 11il' /~]'/o mil'/ 
sui dlu ".ml11er.;r1 m::.11mou·a11 ia. I tak b) Io. 
reszta należy do czytel11ik<iw. 

\1ickicwicz hyl za w szt• „. By I w cz:L'>ic z:tl)()niw. 
\\' czasie wojny Lagrzcwal do walki. ,,. CZ<bie 
pokoju - uczył odbudowy. Inspirował poetriw. 
rozmaicie prz~z nich ntlczytyw:111y. Sz11kan1> 
\\' nim zagrzewai<lcego do czynu st w1ircy ODY 
DO .\ILOllllSCI. szukano czulego Gustawa. 
Przed pows1a11iem styczniowym - buntmrni
b i mścidcla . PozytywiS(i odkryli w PA\l 1 

TADEllS%l ' cpopeji;. realistycznie ujmująq latl 
świata. \\ ' moJernizmi(' h}I to Konrad z \F'ie/
/.Jiej lmprrm·i:ritji huntujacy si~ przeciw Bogu. 
Ptiźnicj odnaleziono sil.; liryków loz:uiskich „. 

\\' kultum• potrzebne s:1 ink1~m pc\\lu: i trn~i.lc: 
dzieła i luJ1je. jak \\i'.orrnwy metr z Sc1Tes. kuir) 
leży \\' skarlx11 i do którego pm1i\\11Ujc się inne 
miary_\\' pulskicj k11hm1.c jtxłmi z wartości uzna
nyd1 z.a wzorcowe pozostaje Mickic\\iC:L 

(jact'I..' lu/Jal'iC'tl'ir: · '1ickkwicz. \X ') i.lawnic1110 
IJolno~Ią~ku: . 1')')8) 







TEATR TESINSKE DIVADLO 
i SO-LETNIA SCENA POLSKA 

Teatr Tesfnske divadlo został założony w 1945 roku Swoją działalność zainaugurowała Scena Polska 

dzięki inicjatywie miejscowych entuzjastów, którzy 

założyli Druzstvo Divadla Tesinskeho Slezska 

(Spółdzielnię Teatru Śląska Cieszyńskiego). 

Spółdzielnia ta do 1948 roku zarządzała teatrem. 

Swoją działalność Tesfnske divadlo zainaugurowało 

dnia 6października1945 roku. Od początku swo

jego istnienia teatr ten realizował i udoskonalał 

formułę teatru popularnego, przeznaczonego dla 

szerokiej widowni, wszystkich generacji i warstw 

socjalnych, a jako teatr objazdowy - dla regionu 

całego Śląska Cieszyńskiego. 

W 1948 roku Tesinske divadlo upaństwowiono. 

W 1951 roku dzi~ki inicjatywie ówczesnego dyrek

tora TO Josefa Zajice i Polskiego Związku Kultu

ralno-Oświatowego w Czechosłowacji z siedzibą 

w Czeskim Cierszynie, ze szczególnym osobistym 

udziałem późniejszego kierownika artystycznego, 

aktora i reżysera, Władyslawa Niedoby, powstał 

drugi zespół Tesinskeho divadla, Scena Polska, 

która działa do dziś jako autonomiczny pod wzglę

dem artystycznym zespół tego teatru. Dyrektorowi 

Zajicovi (1949-60) udało się stworzyć w pełni 

profesjonalną instytucję artystyczną. Scena Polska 

w Czeskim Cieszynie jest jedyną profesjonalną 

sceną polską poza granicami Kraju. 

W 1961 roku teatr przenosi się do nowoczesnego 

gmachu teatralnego przy ulicy Ostrawskiej, który 

jest jego obecną siedzibą. W latach 60-tych wybudo

wano również na zapleczu budynki dla admini

stracji, warsztaty, magazyny i garaże , dzięki czemu 

powstał funkcjonalny kompleks teatralny. 

14października1951 roku premierą sztuki Aleksan

dra Maliszewskiego „WCZORAJ i PRZEDWCZORAJ" 

w reżyserii Władysława Delonga (studenta FAMU 

w Pradze) i scenografii Władysława Cejnara (absol

wenta ASP w Krakowie). W swoich początkach 

Scena Polska bazowała na aktorach wywodzących 

się z licznych miejscowych amatorskich zespołów 

teatralnych, którzy niejednokrotnie porzucali swoje 

dotychczasowe zawody dla niepewnej doli aktorów 

nowej sceny. 

Zespół aktorów-założycieli tworzyli: Piotr Augusty

niak,Janusz Bobek, Emilia Ruszówna-Bobek, 

Franck Chmiel, Stefania Dzidowa,Józef Gawlas, 

Marta Gogółka, Fryderyk Go gółka, Franciszka 

Kasprzakowa, Anna Kluzówna-Kaleta, Wanda 

Łysek, Janina Buzek-Matuszczakowa, Franek 

Michalik, Alojzy Mołdrzyk, Helena Trzóslówna

Rybicka, Witold Rybicki, Wanda Spinka, Eugeniusz 

Sumera, Maria Szymeczek, Rudolf Urbański. Pierw

szym kierownikiem artystycznym Sceny Polskiej byl 

Władysław Niedoba (1951-1960), który zorganizo

wał widownie; i zdynamizował rozwój tej placówki. 

W minionych latach Scena Polska zdobyła kilka 

znaczących wyróżnień i nagród: Dyplom Minister

stwa Spraw Zagranicznych „za wybitne zasługi dla 

kultury polskiej w świecie za rok 1993", „Złotą 

Maskę" przyznaną przez katowickich recenzentów 

za „wartości literackie wystawianych przez SP sztuk", 

w 1996 roku nagrodę klubu dziennikarzy polonij

nych „Brązowego Polonusa" oraz dwukrotnie nagro

dy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 

„Na granicy" - główną nagrodę 

„Złamanego Szlabanu" w 1994 r. 

oraz wyróżnienie w 1995 roku 

„za twórcze podjęcie i realizację 

tematyki kultur pogranicza". 

Były reżyser naszego teatru, 

Janusz Klimsza, otrzymał „Złotą 

Maskę", przyznaną mu przez 

recenzentów teatralnych regional

nych gazet południowej Polski. 

W ciągu 50 sezonów Scena Polska 

wystawiła 359 premier, które 

obejrzało około 3 OOO OOO widzów. 

Zespół aktorski liczy 17 osób, 

wystawia 6 premier w sezonie, 

dając ponad 200 przedstawień. 

Poza stałą siedzibą w Czeskim 

Cieszynie gra w 6 miejscowościach 

na objeździe, gościnnie w kilkuna

stu miejscowościach w Polsce oraz 

w Czechach, na Słowacji, na Litwie 

i Ukrainie, w Austrii. 

Scena Polska swojego widza musi 

nieustannie zdobywać jako widza 

teatralnego w ogóle, i jako widza 

polskiej sceny i polskiego reper

tuaru w szczególności. Scena 

Polska poza swoją stałą dzia.la.lno

ścią spełn i a jeszcze zadania wy

chowawcze, patriotyczne i ze 

względu na coraz rzadszą obec

ność żywego polskiego języka na 

Zaolziu jest jedyną placówką, 

umożliwiającą kontakt z polskim 

językiem literackim i żywym 

polskim słowem w ogóle. 

JUBILEUSZOWE PREMIERY 
SCENY POLSKIEJ 

10-LF.CIE TEATRU ( 1955) 

Aleksander Maliszewski: BALLADY I ROMANSE 

5-LECIE SCENY POLSKIEJ ( 1956) 

Lucjan Rydel: ZACZAROWANE KOł.O 

IO-LECIE SCENY POLSKIEJ ( 1961) 

Wojciech Bogusławski : HENRYK IV NA ł.OWACH 

2 5-LECIE TEA'fRU (19i0) 

Aleksander Fredro: ZEMSTA 

20-LEtlE SCENY POLSKIEJ (1971) 

Wojciech Bogusławski : KRAKOWIACY I C:ÓRALE 

lO-U:CIETEATRll (1975) 

Juliusz Słowacki: MARIA STUART 

2 5-LECIE SCEl\1' POLSKIĘJ ( 1976) 

Ernest Bryll: JANOSIK, czyli NA SZKLE MALOWANE 

lO-LECIE SCENY POISKIEJ ( 1981) 

Adam Mickiewicz: PAN TADEUSZ 

- zdjęty z afisza, ponownie ll!J'Slawiono ~ipiewogrę 

E. Brylla: JANOSIK, czyli NA SZKLE MALOWANE 

~5-1.ECIE SCEN\' POLSKll:;J (1986) 

Jeriy Szaniawski: DWA TEATRY 

40-LECIE SCENY POlSKIĘJ ( 1991) 

Adam Mickiewicz: PAN TADEUSZ 

4 5-LECIE SCENY POLSKIĘJ ( 1996) 

Zofia Kossak: C:OŚĆ OCZEKIWANY 

50-LECIE SCENY POLSKIEJ (2001) 

Adam Mickiewicz: DZIADY 



Sponsorzy: 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie 

Kongres Polaków w RC 

Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX, ((( KAM AX s.A. 
Kańczuga, prezes Antoni Kubicki 

Radegast, a. s., 

pan Eugeniusz Delong 

JAN&BERG, 

pan Janusz Niemczyk 

HOTEL PIAST 
Czeski Cieszyn, pan Stanisław Gleta 

Ac ord 

pani Silvie Petrasova 

ArsMusica, 

Polskie Towarzystwo Artystyczne 




