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W nowym sezonie teatralnym pojawity sig w Scenic Polskiéj nowe, sympatyczne twarze.

Na zdjgciu od lewej ušmiechajg sig do nas:

Zygmunt Biernat — trzydzieáci lat pracy na scenie! Wystgpowal w Slgskim Teatrze Powszech- 
nym przy „Estradzie“, w Teatrze Nowym w Zabrzu, Slgskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum“ 
w Katowicach i Teatrze Zaglgbia w Sosnoweu. Tam tež uzyskal dyplom aktora dramatycznego. 
W swoim dorobku aktorskim posiada m. in. nastgpujgce role: Figaro w „Cyruliku sewilskim“ 
Beaumarchaisa i Don Bazylio w „Weselu Figara“ tegož autora, Šwistak w „Fircyku w zalotach“ 
Zablockiego, Lucencjusz w „Poskromieniu zlošnicy“ Szekspira, Bolszincow w „Miesigcu na wsi“ 
Turgieniewa i Janek w „Pustakach“ Redliňskiego, Gral w filmach „Sól ziemi czarnej“ i „Perla 
w koronie“ Kazimierza Kutza, w filmie „Cieň“ Kawalerowicza, „Ptaki ptakom“ Komorowskiego 
i „Zolnierzach wolnošci“ Ozierowa. Obecnie možná go oglgdač w seriálu TVP „Blisko, coraz bli- 
že j“. Posiada Srebrng i Zlotg Odznaky Zaslužonego dla Rozwoju Województwa Katowickiego. Na- 
szej publicznoáci przedstawil sig w roli Šmieszka w „Królewnie Sniežce“ i w roli Jerem iejewa 
w „Zeszlego lata w Czulimsku“.

Jolanta Niestrój — prače aktorskg rozpoczgla w eksperymentalnym teatrze lalkowym Dormana 
w Bgdzinie, póžniej wystgpowala w Teatrze Zaglgbia w Sosnoweu. Grala w „Operze za trzy gro-

sze“ Brechta, „Kramie z piosenkami“ Schillera oraz bajce muzycznej „Pinokio“. Do -znaczgcych 
ról zalieza Malgosig w „Don Ju anie“ Moliera. Obecnie widzowie Scény Polskiéj podziwiajg jg  w roli 
Sroki w „Królewnie Sniežce“.

Andrzej Baczewski — dotychczas gral w Paňstwowym Teatrze Lalek „Fraszka“ w Warszawie, 
Paňstwowym Teatrze Dramatycznym im Aleksandra Fredry w Gniežnie, Teatrze Dramatycznym 
im. Szaniawskiego we Walbrzychu, Teatrze im. Aleksandra Wggierki w Bialymstoku. Z wažniej- 
szych ról wymienia: Ludmira w „Panu Jowialskim “ Fredry, Sekretarza w „Antygonie“ Anouilha, 
Demetriusza w „Šnie nocy letn ie j“ Szekspira, Guslawa w „Slubach panieňskich“ Fredry, Wigžnia. 
-Adjutanta w „Policji“ Mrožka i Hamleta w sztuce Per Christiana Jersfilda „Hamlet — kuglarz“. 
W Scenie Polskiéj rozpoczgl od podboju sere niewiešcich w roli Królewicza w „Sniežce“.

Rudolf Moliiíski — powrócil do Scény Polskiéj po 5 latach pracy w teatrze bielskim, gdzie po- 
wigkszyl swój dotychczasowy dorobek aktorski o rolg Mgžczyzny w „Malej stabilizaeji“ Róžewicza 
i Drugiego w „Swiadkach“ tegož autora, Aslaksena we „Wrogu ludu“ Ibsena, Koczkariewa w „Ožen- 
ku“ Gogola, Filipa w „Pechowych trojaczkach“ Hennequina i Rumcajsa, którego zagral juž przed- 
tem w Scenie Polskiéj. W Bielsku gral takže w Teatrze Popularným przy WDK oraz w klubie 
„Grémium“. Po powrocie do naszego teatru „zadebiutowal“ w roli Paplusia w „Królewnie Sniežce“,
gra równiež Mieczetkina w „Zeszlego lata w Czulimsku“.

Gražyna Nestorowicz — rozpoczgla pracg jako adeptka w Teatrze Nowym w Zabrzu. Po uzyska- 
niu dyplomu aktorskiego wystgpowala w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudzigdzu. Zagrala Kop- 
ciuszka, Kota w butach, Melg w „Moralnošci pani Dulskiej“ Zapolskiej, Julig w „Hotelu samo- 
bójców“ Magdaleny Samozwaniec, Ryszarda, ksigeia Yorku (sic!) w „Ryszardzie I I I“ Szekspira, 
Ariadng w „Gnieždzie gluszca“ Rozowa oraz Eli w „Szwejku“. Rola Hanki w „Grzesznej wsi“ jest 
po Królewnie Sniežce i Walentynie w „Zeszlego lata w Czulimsku“ juž je j trzgcig rolg na deskách 
Scény Polskiéj.

Leszek Wronka — absolwent z dyplomem nr 1 nowo otwartego wydzialu aktorskiego Panstwowej 
Wyžszej Szkoly Teatralnej we Wroclawiu. Jako student zostal zaangažowany w Teatrze Polskim 
we Wroclawiu, gdzie zagral Syna w „Transatlantyku“ Gombrowicza. Na uczelni napisal muzykg do 
„Gburów“ Goldoniego oraz do sztuki Witkacego „Panna Tutli-Putli“, w Scenie Polskiéj skom- 
ponowal muzykg do „Zóltej cižemki“ Domanskiej. Nagrania do tej ostatniej dokonal z zespolem
„Gratis“, którym kieruje. Zagapek w „Królewnie Sniežce“ byl jego pierwszg rolg w Scenie Pol-
skiej.

Informacje žebral Kazimierz Grochol
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¡un Drda

Jan  Drda (1915—1970), prozaik, dramatopisarz i publicysta, odznacznny tytulem Zaslužonego Ar- 
tysty oraz dwukrotny laureat Nagrody Panstwowej, jest jednym z najoopularniejszych pisarzy ezes- 
kich. Byl redaktorem dziennika „Práce“, w latach 1948—1952 pelnil funkejg redaktora naczelnego 
„Lidových novin“. Byl poslem do parlamentu oraz czlonkiem KC KPC, w latach 1949—1956 prze_ 
wodniezy! Zwigzkowi Pisarzy Czechoslowackich.

Debiutowal powiescig „Miasteczko na dloni“ (1940), w której dal pelen spokoju, harmonii i opty- 
mizmu obraz žycia prowincjonalnej miesciny. Powiešč ta zapewnila ralodemu zaledwie dwudziesto- 
letniemu pisarzowi czolowe miejsce wsród prozaików czeskich, W latach okupaeji wydal dwie 
nastgpne powiešci „Zywa woda“ (1941) i „Wgdrówki Piotra Arcylgarza“ (1943), a po wojnie tom 
opowiadaň osnutych na tle walk o Pragg w 1945 roku pt. „Milczgca barykada“. Oszczgdnymi šrod- 
kami, a przeciež z silným efektem artystyeznym przedstawil w nich bohaterstwo zwyklych, szarych 
ludzi w dniach okupaeji i powstania praskiego. Podobng tematykg podjgl w tomie opowiadaň „Pigk- 
na Tortiza“ (1952). Swój dorobek prozatorski wzbogacil w 1958 roku jeszcze jedng cenng pozycjg 
— „Bajkami ezeskimi“, w których aktualizuje motywy bašniowe nawigzujgc do problematyki wspól- 
ezesnej.

Znakomita narracja, blyskotliwy, mistrzowski styl jego bogatej i barwnej prózy, šwietny slownik 
mienigey sig bogactwem ludowych zwrotów, celny humor, uezulenie na pigkno przyrody i glgboki 
humanizm w spojrzeniu na s.prawy ludzi — zdobyly pisarstwu Drdy wysokg rangg w literaturze 
ezeskiej i szerokg popularnošč.

Obok powiešci zajmowal sig takže Drda dramatem. W 1940 roku debiutowal jako dramaturg 
sztukg z žycia górników „Jako i my odpuszczamy“, w roku 1941 napisal jednoaktówkg „Magdalen- 
ka“, wreszcie w 1945 roku wystawil w Teatrze Narodowym w Pradze komedig, która na stale we- 
szla do repertuaru wspólczesnego teatru czeskiego — „Igraszki z diabem“. Komedig tg zaintereso- 
wal sig Leon Schiller i wystawil jg we wlasnej inscenizacji w Teatrze Wojska Polskiego w Lodži, 
nastgpnie w Warszawie. Ta nawskroš ezeska komedia znana jest rówriež za granicg (wystawily jg 
m.in. teatry ZSRR, Japonii i Slowenii) ona tež przyniosla autorow trwaly sukces. Poza drama- 
tami „Romanca o Oldrzychu i Boženie“ (1953) i „Sg žywi, špiewajg“ (1961) Drda napisal jeszcze 
w 1959 roku opartg na wlasnym opowiadaniu komedig „Grzeszna wieš albo Zapomniany diabel“. 
Sztuka ta podwoila jeszcze sukces autora „Igraszek z diablem“, choé tekst ten pozostaje w cieniu 
pierwszego. Polska prapremiera „Grzesznej wsi“ odbyla sig w 1982 roku na scenie Teatru im. Wi- 
lama Horzycy w Toruniu.

„Igraszki z diablem“ oraz „Grzeszna wieš albo Zapomniany diabel“ naležg do želaznego repertua
ru scen Czechoslowacji. Nimi dwiema zdoby! Drda ogromng popularnosč i sympatig szerokiej wi- 
downi. Obie komedie nawigzujg do formy pogodnej sztuki bašniowej wprowadzonej do literatury 
ezeskiej przez Klicperg i Tyla i sg wyrazem zwigzków twórczošci Drdy z motywami ludowymi. 
Obie podejmujg odwieczny i czgsto w literaturze šwiatowej obecný motyw walki czlowieka z diab
lem. Ukazujg áwiat ludowych wierzeh i wyobražeň, prosto i naiwnie — jak w teatrze ludowym — 
demonstrujg potoezne prawdy o wlaáciwošciach ludzkiej nátury. Ludowošč u Drdy polega równiež 
na tym, že to naiwne spojrzenie na rzeczywistošč jest jednoezešnie nHzwykle powažne i realne, 
choč zawiera sporg dozg humoru. Obie komedie, dalekie od filozoficzn/ch rozwažaň, sg wyrazem 
wiary w prostego i prawego czlowieka, który može pokonač zlo — 1u akurat tkwigce w diable, 
a každa zwarta grupa spoleezna, dla której naczelng zasadg postgpowania jest dobro i sprawiedli- 
wošč nie tylko zwycigžy moce piekielne, lecz i ezarta zmieni na swoje podobieňstwo. Afirmacja žy
cia, milošč ludzi i požyteczna praca — oto wartošci, które triumfujg w ludowych komediach Drdy.
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ZAPOMNIANY DIAIlIífc (Fragm ent)

Kiedy przyszla stara Plajznerka z boru, siedzial Matusz przy stole, a tg kraciastg ezapg, pamigtkg 
po nieboszczyku, mial nasadzong až na uszy.

— Ach, ty mój Matýsku! — przyskoczyla do niego Plajznerka, bo zaraz zmiarkowala, co sobie dia
bel wybil z glowy — tož z ciebie jest teraz chlop calkiem do rzeezy! Jeszcze mi cig bgdg bialoglowy 
zawidzieé! — i z tej radoáci dala mu buziaka, až cmoknglo.

Od szewca we wsi požyczyla raszpli i co wieczór Matuszowi ulamane rogi przygladzala, pod- 
pilowywala i zrównywala, ot tak, lekutko i powolušku, jakby mu tylko we wlosach iskala, až po 
paru dniach calkiem mu sig w czarnej czuprynie schowaly.

Godzi sig wszakže rzecz, že ze starej Plajznerki byla baba robotna i jak soli w oku nie cierpiala, 
žeby chlop, skoro juž jest w obejšciu, caly dzieň bgki zbijal. A to akuracik byla najstabsza strona 
Matusza, diabli z nátury majg leniucha za skórg i myšlg tylko o bezeceňstwach, o wodzeniu na 
pokuszenie i sprowadzaniu ludzi na manowee.

O je je , w tym punkcie wpakowal sig Matusz z babg z samego poczgtku w kabalg! Owszem, siekierg 
.podwgdzi! drwalom jeszcze w tamtych czasach, gdy byl w chalupie sam i žarl šlimaki i ezerwie.

Ale poslugiwač sig tym narzgdziem nie zanadto umial, tyle že przetrgcil lub przepitolil suchg galgž, 
žeby wlazla do pieca. Wyciosač klin i zabič go, gdzie naležy, rozszczypač klocek na równiutkie czwo- 
roboezne drewienka, to byla dla biednego Matusza rzecz zgola niemožliwa, chociaž w Dalskabatach 
potrafit to každý podrostek. A cóž dopiero inne roboty, które je j nieboszczycy, wszyscy trzej, tak 
jak nastgpowali po sobie, wykonywali jak z bieza trzasl! Gontami pobič dach, latami plot obsprawič, 
kolki do grabi przycigč, drewniaki z jesionu wyrzezač, z lipy mgtewkg, warzgchewkg i nieckg wy- 
strugač! Matuszowi krgeilo sig w glowie, gdy mu to baba wyliezyla. Trudno i darmo! Musial sig 
nauczyč jakichš mgskich robót, ješli nie chcial mieč z babg na pieňku. Bo karmič sig szwabami juž 
nie mial ochoty. Nic innego nie pozostawalo jak uezynič sig niewidzialnym, co dla diabla akurat 
nie bylo zbyt trudné, i po kryjomu chodzič na wieš do rzemiešlników, žeby coš tam z tych krucz- 
ków podpatrzyč. Siadywal u stolarza na warsztacie, za ciešlg wlazil na dach, u m ajstra krawiec- 
kiego garbil sig nad deskg do prasowania, u szewca sig podkradal do zydla. Nim sig rok z rokiem 
spotkal, mimo calej udrgki podpatrzyl Matusz u rzemiešlników tyle kruczków, že mógl dorównač 
w robocie najzmyšlniejszym mgžczyznom we wsi.

Ze wszystkiego najbardziej spodobalo mu sig kowalstwo, pewnie dlatego, že w kužni sig dmucha 
na ogieň jak w piekle, že za každým uderzeniem mlota wesolo skaczg ogniste gwiazdki iskier, 
wszystko tam pachnie tym osobliwym zapachem želaza, który mu przypominal pioruny i blyskawi- 
ce, a tym samym przywodzil na myši. jego zamierzchlg diabelskg mlodošč. Przykucngwszy przy pa- 
lenisku albo przysiadlszy w górze na miechu potrafil przesiedzieč tam caly dzieň až do zmroku 
i potajemnie dmuchač na rozžarzone wggielki, až nieraz sig kowal dziwowal, že mu sig ten ogieň tak 
dobrze pali.

Czasem, gdy m ajster akurat stal tylem, lykngl Matusz na spróbowanie piwa z majstrowego dzbana 
— oj, jakžež ono orzežwialo w takim žarze! — ba, parokrotnie sig przydarzylo, že Matusz za tym 
paleniskiem przysngl i musial po zamknigeiu kužni wymykač sig z domu dziurkg od klueza albo 
kominem. Ale po niespelna roku umial wyginač i kuč wszelkie rodzaje podków, wprawnie nasadzač 
zimowe i letnie hacele, podpilowywač kopyta, wykuwač hufnale, krotko mówigc, z mety mógl išč 
do kowala na ezeladnika, zwlaszcza že znal sig jak wszyscy diabli na koniach.

Stara Plajznerka nie posiadala sig z radošci, že czort Matusz wyszedl na ludzi. Niekiedy nawet 
przy bylinách je j pomagal, bydlgce ziele mieszal, dziurawiec suszyl, klgcza paprotki z ziemi wy- 
grzebywal, piestrzenice i trufle lepiej od psa wywgchiwal, po zielong jemiolg až na wzgórki jodlowe 
sig wypuszczal. Mierzilo jg  tylko, že nie bardzo može pokazač sig z nim we wsi, boby jg wzigto na 
jgzyki. Ale niewiešciej ciekawošci i tak sig nie ustrzegla.

— A cóž to za chlopa macie w chalupie, Plajznerko? — wypytywaly gospodynie, kiedy baba roz
nosila po wsi bydlgce ziele.

— Chlopa, c h lo p a ... Starego diabla! — mówila prawdg — ktoby inny pasowal do takiej baby 
jak ja?

— Diabel to diabel, ale zawsze ostoja dla slabej bialoglowy! — žartowaly gospodynie przytakujgc.

Až raz, tak na jesieni, w poniedzialek poodpustowy po Swigtym Wactawie, zachcialo sig nagle 
babie pokazač migdzy ludžmi we wsi z tym swoim Mateuszem.

— Sluchaj, Matusz — zaczgla gladko jakby máslo krajala — može byšmy tak zaszli do wsi po 
odpušcie? Przyodziewek masz jak  nowy, šwiecič oezyma przed ludžmi nie musisz! Na ten kufelek 
piwa tež mamy, co bgdziemy siedzieč w tej samotni, kiedy tam w gospodzie robig poprawiny? 
Migdzy ludžmi ci sig spodoba, zobaczysz!

Matusz sig trochg wzdragal, bo byl wstydliwy, ale tak naprawdg to go ciggnglo migdzy ludzi.

—A kowal tam tež bgdzie — spytal dla pewnosci.

— No pewnie, bgdzie! Kowal z kowalkg i wszyscy czeladnicy!

— Ich to ja  lubig — ušmiechngl sig Matusz — oni tak pigknie pachng želazem!

Jan  Drda B A JK I CZESKIE 

Przeklad Józef Waczków


