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ROK CZESKIEGO T E A T R U
í\ »k  1983 obchodzony jest w Czechoslovvac 

wody: przed 200 laty otwarto w Pradze pierws; 
tomiast 100 lat temu powstal ezeski Teatr Naroc

jako Rok Czeskiego Teatru. Dwa
teatralny, sluzaey miastu do dzis

Fakt otwarcia Teatru Narodowego w Pradze. przed stu laty nie označza, že dopiero w 1883 zaczal 
si(j ksztaltowaó ezeski teatr narodowy, rozum any jako zawodowy teatr grajgey sztuki napisane po 
ezesku. Za poczgtek tak pojmowanego narodowego teatru Czechów uwaža si^ bowiem przedsta- 
wienie sztuki Gottlieba Stephaniego „Zbieg z miloáci synowskiej'1 wystawionej w 1785 roku 
w ezeskim przekladzie przez aktorów niemiéckiego Teatru Nostica w Pradze (otwarcie tego teatru na- 
stgpilo w 1783 r.). W historii sztuki europejskej teatr ów upami^tnil síq glównie jako miejsce 
prapremiery ,„Don Giovanniego“ Mozarta; natomiast dla ezeskiej kultury teatralnej teatr ten jest 
wažny przede wszystkim z tego powodu, že na jego scenie narodzilo sitj profesjonalne aktorstwo 
w jazyku ezeskim. Mimo nápisu na frontonie budynku „Patriae et Musis“ j^zyk ezeski tylko spo- 
radyeznie rozbrzmiewal w Nostieowym divadle.

W 1881 monumentalny budynek Teatru Narodowego, usytuowany nad brzegiem Weltawy w po- 
bližu mityeznego Vyšehradu i naprzeeiwko Hradčan — symbolu ezeskiej paňslwowošci, byl prawíe 
gotowy. 11 czerwca odbylo sirj przedstawienie „Libuszy“ Smetany. Ale 12 sierpnia teatr splongl. Dzi^ki 
ponownej ofiarnošei ealego národu szybko go odbudowano. Ozdobiony dzielami najlepszych ezes- 
kieh malarzy i rzežbiarzy, wyposažony w scen^ stanowigca dobry warsztat praey, Teatr Narodowy 
w Pradze zaczal grac 18 listopada 1883 r., wybierajac na inauguraeje „Libuszp", opere; narodowg, 
która i póžniej wielokrotnie ušwietniala narodokve i paňstwowe uroezystošci Czechów.

Warto možr* przypomnieé, že wšród cegielek na budowp Teatru Narodowego w Pradze znalazly 
si<j takže ofiarowane przez ludnošč polská. Polacý przežywali tež dramat Czechów w 1881. Maria 
Konopnieka w miesiac, po požarze oglosíla w „Klosaeh“ wiersz pt. „Gore“. Poplynula wówczas 
z Polski ponownie i pomoc materialna, która zainicjoXvala powažng kwota Eliza Orzeszkowa. Na 
apel Kraszewskiego aktorzy polscy organizowal przedstawienia, z których dpchód przeznaczali na 
odbudowrj praskiego teatru. W listopadzie 1883 do Pragi nadchodzily gralulacje równiež z Polski. 
Michal Balucki np. depeszowal: „Chwala narodowi, który nie poprzéstaje na dobrej woli, ale woIq 
swoja w czyn przemienia“, a Adam Asnyk pisal: “Calym sercem i dusza lgcz§ sig z wami, dumny 
wasza duma, 8 otwarcie waszego Teatru Narodowego uwažam za wielki dzieň nie tylko Czechów, 
ale i Polaków, w ogóle calej Slowiaňszczyzny“

Sto lat ternu uzyskali zatem Czesi upragniony budynek dla wlusnego teatru i tealrowi ternu po
tratili zapewnic byt materiálny i estetyezny jako jego mecenáš i publieznošč.

Rok Czeskiego Teatru jest okazja do przypomnienia skromných zaslug Scény Polskiéj TD w pro- 
pagowania dramatu czeskiego. W ciagu 32 lat istnienia tego Zespolu wystawiono 26 czeskich utwo- 
rów dramaťycznych. Wiele z nich mialo swoje prapremiery w jazyku polskim w Czeskim Cieszynie.

W programie prezentujemy zdj^cia z najbaidziej znaczacych przedstawiert czeskiego dramatu 
w Scenié Polskiéj. Od lcw ej: „Latarnia“ Jiráska, „Matka“ Čapka, „Igraszki z diablem" Drdy, „Ku- 
tnogórscy hawerze“ Tyla, „Maryšia“ Mrštików „Ojciec" Jiráska oraz „Mój, moja, m oje“ Jílka.

Dopiero w rewolucyjnym ezasie-Wiosny Ludów zrodzilu sip nadzieja na powsianie w Pradze sta- 
lego samodzielnego teatru czeskiego. Wiosng 1848 Josef Kajetan Tyl sformulowal poglgd, že teatr 
powinien wybudowaé - naród sobic. Z realizteji tej idei nic* zrezygnowano nawet po stlumieniu 
Wiosny Ludów. W’ 1850 utworzyl sitj pod przewodnictwem Františka Palackiego Komitét fíudowy 
TeatrU Narodowego w Pradze, który w duchu wyobražeň Tyla rozpoczgl zbiórkg íunduszu na ten 
cel wšfód wszystkich warstw národu.

Gdy w latach szeščdziesigtych zmienila sie sytuacja w monarchii austriackiej (w 1861 odnowio- 
no konstytueje;), ožywila sie; dzialalnoéč kulturalna Czechów. Na posesji kUpionej pod budowe; Teatru 
Narodowego wybudowali oni i uruchomili w 1862 Prozatímní divadlo. W máju 1868 odbyly siej 
uroezystošci položenia kamienia wpgiclnego pod budowp Teatru Narodowego. Do Pragi przywožono 
kamienie Wíjgielne z miejsc otoczonych pamigag narodoyva, m.in, z symbolieznej góry Ríp, o której 
poetycka legenda mówi, že na niej zatrzymal sic* w ezasie w<jdrówki Slowian praojciec Czech. Przy- 
wozili je  reprezentanci wszystkich šrodowisk i pokoleň národu czeskiego. Uroczystošč przerodzila 
Sií? w wielka demonstracjp polityczng o prawa Czechów, zaš budowa Teatru Narodowego stala síq 
symbolem czeskiego žycia narodowego.
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