
Burzliwe życie Teatru Ludowego 
PrtseiSłośet Teatru LUAiowełb .... 

jwfęcony był koleJny wiecór 1 

prowadaone1o pnea Krakowaki 
Dom Kullury l ,.Dale11nlk Polald" 
cyklu ~atralnych apotkali poci -ha· · 
Ilem: ,,30 lał krakow•ltłeJ Mel.,... · 
meny". W1pomnlenla na łemał 
cJaleJiiw nowohackleJ aceny muU: 
IRENA BABEL, KRYSTYNA SKU· 
SZANKA 1 EDWARD BĄCZKOW· 
SK.L 

Pned 20 laty rozl)OCZI!tc na oaiecllu 
Teatral.JIYm w Nowej Hucie bUdo

Wli tmachu, który miał być fili' wiei.: 
kie1o teatru, planowane1o w ur.ban.i
atyunych założeniach nowohuekieto 
placu Centralneto. W roku naatęp- · 
nym ~ s crudnia 1955 - apektaklem 
KTalcowłac11 ł GóTGle - nastąpiła u
roczysta inaliiUracja nowej aceny, 
która otrzymała miano Teatru Lu
dowe~ Jeao kierownictwo objęła 
ą~łodf., o znanym już nazwisku arty
stka, Kryltyna Skuszenka. Reżyaerem 
zoatał Jerr.y Krasowski, sceuo1ratem 
J(w.ef Szajna. 

WSPOMINA DYB. KRYSTYNA 
IKUSZANKA: 

- NtJ. ,srime~·apTłlła, płenvauoo 
kwietnie~ 1955 roku. r. ftomiftCICi4 nCI 

d11rekCMC1 MWeQO CealTU W TfkU, l 
.zapewnłenłem 50 młii.Zit41ł dlCI me~jq
cfgo powiCCI~ w nim .Złlpolo, nłułtJ. 
cłoCe~cji ~ OGłkowicłe wolneS rtkł w 
ka.zte~ltowanłu ideowo- arCIIICtlczntgo 
oblicza plCICÓWki - .ZjBWłłCim lię Ul 
Nowej Hucie. Budunek P"ZfiUłego 
Cee~Cru. podchodził pod dach - wokół 
łqkł. Z pt'ojfkCe~ntomł, t!UvnłeTCimł 
·Dqbro~akłm ł [nQCITcJSnem moglUmil 
jeucze kaztałtowat! 4TcllłtekCuT.f jego 
wntCna: bardzo du.tq kubatuTę acenf( , 
ł włdownł, w11goapodtJ.rowalłłe piwnic 
dla teatT&Inego u.tvtku. Nie zoatoło 
miejaco na 111pieczr. SConnłCI. o do
de~tkowq jego budowt uwieńczone zo
atałll powodzeniem, j47c włodomo, do
piero po l5 latach. 

ArtyityCZJ11l le&itymacj' noweco 
kierownictwa Teatru Ludoweao stał 
silł kolejny •p.ektald: Kałtżnłcske~ Tu
rondcń, Spektakl, nawi~ujĄey· do 
włoaklej comedil dell'arte, o umow
nych dekoracjach, mukowo malowa
nych twarzach aktorów, spektakl-ar
ty!ltyczna zabawa. Na tle panujĄcego 
wówczu na nanych acenacb schema
tyzmu jasne było, że narodził się 
teatr - nowy, nowatorski w swym 
łormalnym ksr:fałcie. A także nowa
torski treiciami, jakie niósł, trafiaJile 
w najaktualni~jsze, . żywe SJlraW! 
t~mtej t_rudnel epoki: Problem wla-

dzy, jej nadu:tywania wysuwał. się na 
czoło nowohuckich inacenizacji: BCil
lacltlfliJ, Mł4rk4 ZCI młCITkt. Ste1n otllt
tenłCI, Of'IICtjCI, ImłonG WłCid%11 -
pierwsn sztuka J"ieao Broszkiewl
cza, który od'-d jako kierownik lite
racki teatru został takżę jłJO drama .. 

· turtiem. Temat równoletle punkto
wany na scenie, leiśle zreaz'- zwiĄ• 
zany z poprzedJlim - · te samotnMć, ; 
zagublenie .małeJo człowłeka w try. 
bach wielkiej społecznej. ekonoląicz
ńej, politycznej machiny~ Mtll%11 ł lu
dzie, Bohater niluego iwłCICCI, Je~
kobowakll l Pułkowńł7c, · Buulłwc tv·· 
de LejzMkCI RójCuwe~t'\ca. I jesuze 
sceniczny humor: Fredro, Molier, Dnie 
i Sługe~ clw6~ pc~n6w, zaprezentowa
ny w 1957 r. - z dui:ym powe)dze-'. 
Diem - w miełcie GołdoDiego We
necji. A w roku · następnym podróż do 
Paryia, wyat111'Y w Teatrze Narodów : 
i ~tukce• Ksiftnłczkł TuTCincloC, 

Teatr Ludowy wysuwaf! 1111 poe~:'ł 
na czoło nie tylko luakowskieao, ' 

ale l o&ólnopolskieiO .ty.cła taa~alne
IO. Stawał się macneaem łciuaJiłc:'Y~;~~· 
oo Nowęj .Huty wi!~zów- t.akia ~ za-.. 
lfanicy. Kłopoty frekv~cyJM plerw
lzych lat zamien.iły się w kłopoty ze ... 

.zdobyciem biletów na nowohuck.fe 
spektakle. Równoezemie na łamach 
czasopism trwała dyskUsja - 'czt ~łli-' 
kiwa jest miejsce t.elo .teatru -· · w 
Nowej Hucie?.:. · 

.J. WSPOMINA K.RYIT'IWA llnl'· 
1tz,ANK.A: 

- Polemłzowoć s kTIICIIIcCimi Ceo-
łrt~lnllmł poswolał n11m ffl.}ct, te m{e
lłimll gromalit .zakocllan11cfł w tee1-

łT.ze; nleł'Wukle e~mbitnveh widzów 
T®otmez11ch, któr.av pr.z11chodzłll clo 
teistru w gumiCikach l · kufajkach ł 
cliłontli kaicte •ławo ze acen11. N 
nwue wuvacko f'O.zim&łejcc; ole za
waze wu111Cko słlme pnd11wajqc. l 
dlGCego, te gGTntłB rłt 4o ne~s nowo- · 
hucka młodzież, l jelłicze - ponłe
WCit tnłelłfmtl W11prófJOWCiftiiCh JwŹ~ 
je~cłół z Klubu MiłoAntków Teatru Lu
dowego. TeCICr n111.z lubłe~no, aze~nowo
no. Nowe~~ twMzqctJ rłt w Hucie apo
łecznołt! zrozumłCiłCI wtelkq s.ze~naę, je~
k4 jq lp0łtlk4l IZCinlf błlllkOWIC.J'MgO 
e~wonau społecr.nego, kuUuTolnego. 
Teatr lłtJnotołł w f ej · 111Cuocjł jednq 
.z 4T6g 1DIIkorzvaconłCI owej ue~nsv. 
Tee~C-r n.obłlłłowe~ł nowego włdzCI, 

Nic t11lko wklz b11ł now,11, cllłolłnll, 
gorft4CII lit do fiiCICTU. WIZtiiCko wCI• 
dll bllło nowe. Nowe młe~rCo, now11 
bud11nek CeCICTCiłnll - iwłe.ie tnUTII 
ne~pełnione .i11cłem, now11. ~łodl' ze
ap6ł, kt6rv _akra11knqJ sit .a cale' Pol
a7d (nC1Jwłt7cl%a g!UPCI Pf'ZIIbl/łCI Z · 
Wllbt'Zdo), nowe •. pełne zape~łu kłe-, 
rownicCwo ruuGtCLee clo orliiiCIIC:ZflegO 
uturmu. TeoCT Luclowv to b11ło no
ua' MJWpo!UalUCI Jlf'JIIgOdo CITtlllłll• • 
cina. Je•lł noweC pólniej łobłlłfmll s 
JeTZtlm Kf'oaoi.oskłm - pTzedatowłe
nłll,, kCón uwCI~Cifnll .ZCI lepsze, ZCI doj· 
rze~li.ze, Co nłgdtl jut te~k to pełni nłe 
t~.wtir.zvazSilo nom poer.ucie. ie ne~lł
•ujemil teGCT z łiiJrdzo JG.P"%1/idnio
"""'· .JIIPO.łem diCI .łiCI-rcllo .ICIPf'JIIjd-
nłonego' .wU&CI~ ' . ;,.... . 

Nowohucki• aatyll\letyezne, intelek
tualae D.złCidll w r•alizacji Sku

lZADki - JC.rasowski.,o, wyróżnione 

nacr~ • linisln kultury l ntuJd, 
były . ideowo-artystycznyrą apopum 
pierwszeao okresu Teatru ~udowego. 
RozurnieJiłc~ te w tamtejizycb wa
runkach daldy rozwój twórczy . nie 
był możliwy, Krasowacy zdecydowall 
li' czu.kać nowych terenów artyałycs
nej dzial&laoici. Teatr Ludowy objął 
Józef SZajna, artyata o ogromnej In
dywidualności mataraklej i n~epoha
mowanej WJ'Obraini. Jego wybrtne w 
więluzoici spektakle - od &tołzoro 
(którego plutyczne "przeeadanie" za-

. biło prezentacjQ na czklanym ekranie) 
poprzez Smłef't! no -gruaz11, Misterium 
Buffo, Zomelc. Steclmłu przeciw Te-

' bom, PuaCe pole (występy z ł4 sztu
kll na festiwalu we Florencji), spek· 
takle niemal wszystkie o wydźwięku 
antywojennym - nie w pełni trafia
ły do nowohuckiego odbiorcy. ZacUlł 
sili odwrót publicznoic_i, C9 w poł\cze
niu z dezorcanizacJ~t zespołu, coraz 
silalej kokietcwmeco przez film, tt
lewizję, doprowadziło - szczególnie 
po kilkumiesięcznym "bezkrólewiu" 
- do katastrofalnej wręcz sytuacji w 
teatrze. PrzywTócić pełllll widownię 
zdołała kolejna Jeco dyrektor, Irena 
Babel. 

WSPOMINA !BENA BABEL: 

- Gdll w 1966 roku - P"Ztl 12 wol· 
~liCh deltoch GikCorskich - obejmo
wołom Te4tf' Ludow11, prezes Ske!ic.
~~ powleddał mł: - paJt Paftł 4 !A
te~ M ocllv•Jccmłe nowohuckiego wi-o 
d1e1. - PowTócił on clo teotTu 1ul po 
Toku. W tnn11ch warunkach pł11nęło 

(Dokot\czenłe no ltT. ~ 



· (Dokończenie ze Itr. 3) 
tu tef!llz .łl/de. W centf'um Nowej Hu· 
łll nie · b11ł0 ;u~ łqk, na każdl/m do
mu wJcłnł#IJI dzie•lqtki telewlz11Jnllch 
anten. Ncutqpłł okt'el lłabłllzacjl, clo
bt'Obl(tU nowohuckiego apołecnrbti»a. 
lllhno ~go widz tuteJuv pozoatał na
dAl •wieżtl, nie akdon11 zł11m anobiz
mem, c:zv modq, łC1knqc11 teatt'u l pt'ze
.ŻI/Wajqcll go bat'dzo bezpo.,.ednło. Na
lłiało tulko do niego tratil. 
Poetanowł1Um11 - z Jef'~l/m Bt'oa.z

kłewłczcm - łt'afła~ doń nie t11lko 
pt'ZI/ pomoc11 dobngo, lwiacłomłe ek.
lektllcznego npntuaf'u, ale też Wll• 
łWCif'zajqc nawvk c:hodzeniCl do teałt'U 
dla Uf'OCZI/Iłego, •więtalnego Jlt'Zf*.łl· 
c:ia. StoaowAlUmil t'ó.tne "chwutll" -
m. In. .,otwaf'te" pt'.Óbl/; kqnk.Uf'll/ na 
ncenzjt te4ł1'4lnq, witAnie wchoclzq
C:I/Ch Widzów pY~ez Cl~tOf'ÓW, wpt'O• 
wadzenie ZWI/CZCljU włeCZOf'OWI/Ch lłt'O. 
jów n11 pnmłef'ClC:h. Z4pt'au41Um!l cło 
wapółpf'ClCI/ Wl/błtnvch Clf'tl/atów-Cl~to
,.ów Clilikołajaka w "WUnłOWI/m aa
dzie", NiwiJ\aka w "CzAjce"), f'dl/11• 
f'ÓW (Huuakowakl, Skotnickl, Cllwłt\
•k4, Kf'llgief'), acenogf'4fów (PClnkłe
włc:z, Z4chw4towlcz1 Gogullk4, Kłlian, 
Jankow•ka) • . PodejmowCilłlmv teł ek•
pnvmentll na wicłowni - na Pf'Złl· 
kłCld mieuCinie widzCI młodzie.towego 
z dąf'olłl/m. 

Ow ekl~ktyczny repertuar Ir~ny 
Babel to wielkie sceniczne pozycje, 
jak KorcłłCin, Róża, Kf'ól Jafł, to 
pri~ryt~t dla dramaturlit rodzimej (w 
jubileuazowym roku 15-lecia cały re
pertuar' polski: Różewicz, Witkl~wicz, 
Mrożek, Pruszyński, Krasiński), to 

Burzliwe życie Teatru Ludowego: 
~T~szcie widowiska muzyczne :na wy
lokim poziomie artyatycsn,ym: Kf'Cim 
z piOił'nkCimł, BCIIlCidG uilgtlłjnca (ze 
Skaldami), BallCidCI ~ łGmt11c1t dni, 
KrakowiCICli l Gót'ale - wszystkie po
zycj~ bij11ce rekorcly powodz~DiL 

S ukcecy · nie cłe1Z4 blltnlch. Nielat
we atalo aię życie w Teatrze Lu

dowiJn. W 1971 r. dyr. Babel UeZYI• 
nowala z J~fo prowadz~nia. Kierow
nictwo obJłll Waldemar Kryli~r. 
Współtwórca studencki~go T~atru 38, 
artysta· o malarskiej wyobrażnl, w 
zbyt allny sposób działać poCZIIł ....: 
form11. Jeco teatr - ·o spektaklach 
niekiedy bardzo lnteresuJ11cych (Sm
nik wapółcze~nv, Don Juan, Szkl4nCI 
mena.tlf'iCI, IdłotCII A jCik kf'ól~rm, CI 

jak katem btdziuz, CCir l'lodor), ale 
nie zawue w pełni komunikatyw
nych, ·znowu przestal docierać do 

. nowobuckieco widza. Mimo cennyeh 
inicjatyw artystycznych (mała sc~na 
,,Nurt 71", stały zespół muzyczny) pu• 
bllczność uczęła odwracać się od t~a
tru. Nastąpił kolejny w dziejach tej 
ac~ny kryzys frekw~ncji. 

Z miejsca pokonał co no.wy dyrek
,tor, Ryszard Fi!-ipaki. Wybi~y aktor 
(takte filmowy!) ma1nesem swe1o 
nuwis~a . śclllla . ~ teatru tłumy wi
dzów. Dw.ie pi!!rwsz~ pozycje JeiO ka
dencji; ZlelOill/ Gil l Dziś ·do deble 
pł'ti/JŚ~ nie mogt {pozycje "ch~tli-

we") ClłMq •l• o~romnym powodze .. 
ni•IIJ· , 
• Patrqc. dziś na pełn11 widownię Tea .. 
~u, Ludow&~o, można chyba - z per .. 
.apektywy lat 20 - wysnuć wniosek 
ż' to takż~ owocuje uci11żliwa walka 
o 'widza,lłównie wldze dziecięce1o, mło
dzieżowego, wszystkich poprz~dD.ich dy
f~kcjl tej sceny. J~J drUIIl - obok 
wych~wywanla robotnicze1o odbiorcy 
- wielką . zalłUIIl było wychowywa
ni~ aktora. W burzliwym zyciu no
wohuckl~o Teatru kształtowały si• 
łu l rosły młode indywidualności. Tu 
zdobywali sceniczne ostroai: Piecz
ka, Olszewska, Lutosławska, Pyrkosz; 
Kotya, Hrydzewlcz, Matysik, Jun, 
Malanow!cz, Teleazyilskl, Barszczew
ska, Andruszkiewlcz, Jamrozy, J6z~f
czak ... 
E dward Rączkowskl, j~en 11: czoło- · 

wych aktorów Teatru Ludowego, 
zjawił się w dniach Je1o narodzin w 
Nowej Hucie jut jako artysta u
kształtowany. Ale l on właśnie tutaj 
prz~żywał swe największe artystyczne 
sukcesy. Przypomnijmy choćby kilka 
najwybitniejszych i~IO ról, r~alizowa
nych dla nowohucki~Jo widza: Ce
sarz w Tut'andot, , Candy w MI/UCich l 
ludziach, Romulus, Puntila, Lejzorek. 

WSPOMI;NA EDWARD BĄCZKOW· 
SKI: 

- N~bCif'dziej ~)dpo_)D!Cidajq mł ,.o. 
Ie tClk!e, jak Lejzof'ek. Moi;e dlatego, 

h w tego tupu tragikomiczni/c" po
ltCiciach mogę jak na;neneJ zmłdctc! 
auiojq właanq osobowoi~. I odpowie
do mi również apec11flcznll komizm 
tej utukl; tntelektualnv, mtlllowv. A 
tCik.it •11tuacje - filozoficzne, poliC"• 
czn.: -małr. blednv 'człowieczek, ra~ 
gubfonii w ałłCich, gontqe11c1i go doleJ 
i cłale) . a.t po lćianę •mterct. Lu~ 
role, kt6n mo g q widu wZFuuać; łłłt 
tlllko pobudzać do mt~IJsniCI, 'lecz :kle:. 
że pobudzCić uczuciowo. 

A widz nowohucki bllł pt'zeuf'okll
wv. R.eagowCił .t~wlołowo, spontcsn•ą
nte, ogf'omnłl przejmujqc lit wuvat
klm, co działo Ile nCI acttnle. RóWfłiel 
tCI]cie{lo ~erdecznego atoaunk\1 clo Clk• 
to~6w, Jak w Nowej Hucie, nie pfz.e1• 
IIIWCiłem nigd11, oni Pf'Zedtem, Clnl po-" 
tem. Jedno wapomnłenle: Juzcze 
Jlt'Zecł P!'W&talfłem Teatf'u Ludo.wego 
jeździłem do Nowej. Hut11 z przedate~
wienlaml Teatf'u Młodeg.o Widz4 . w 
któf'tlm wówczCia pracawCiłem. Pn~Je
chC1lłlm11 raz z trzamCI jedno4któwke&• 
mi Fred"łl· Po włoaennvcb roztQJ~aclł 

· "te4łr4l.nił" bClrCik tonqł w wabłe. 
Mo w u nie b11ło o dotGrclu do!\ bez . tD11-
~oklch gumiCików, CI CluCo ugr.qzło w 
błocie o ktlkCinalcie metró·w J1f'Ztd 
wejściem. I wted11 wvażll z b.Ciraku 
'f'9botnlcz11 widzowie i - c:łoałownte -
Pf'Zenidli naa Wl.l:l/ltkłch nCI rtk.CICh, 

· -w podobnv apoaób oclltawłCijqc . po 
rpelr,tCiklu do wehikułu. , 

M ożna wi'ęe bez przenoini powie~ 
dzieć, że w Nowej Hucie nostono 

aktorów na r•ach ... 

KRYSTYNA ZBIJEWS){Ą 


