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"Generał Barcz" na scen1e
Teatru Ludowego, Krystyna Skubogaty w tradycje teatralne stary
.
Kraków l zblityć go tym samym do szanka:
- W pracy naszej teatr nawiązu
wyrosłego u jego boku nowego miaje do tradycji narodowej, dOkorlU·
sta. Ze potrafiła zerwał! w Nowej
jąc wybonl dzieł, które dotykają
Hucie z pojęci em peryferii kultu•
spraw ż>rwrch dla społeczeńst9.·a,
ralnych, wysuwając tę dzielnicę niekiedy bolesnych, poruszajl\cych
także pod względem oddziaływania
jego serce i drażniących jego umysł:
artyst1cznego - na ważne miejsce
,.Generała Barcza" Kaden-Bandroww życiu Krakowa.
skiego umiejscawiamy w nurcle U- .
Wartość Teatru Ludowego lety
teratury narodowej - od lronizu- ·
nie tylko w jego artystycinych Cł" jących dramatów Słowackiego p~
slągnlęciach nowych l świeżych, przez niektóre dzieła Wysp:ańskiego
niekiedy wprawdzie dyskusyjnych, ("Wesele" l ,.Wyzwolenie''), po Witale zawsze interesujących, lecz prze- kiewicza czy Gombrowicza. Stąd
de wszystkim w jego zaangażowaniu nasz wybór.
społeczno-Ideowym. Teatr nowohucAle .o ddajmy' głos no~ohucldemu
ki sztul!;ę swą wląte ze sprawami
twórcy ..,Generała Barcza:• - rety..
kraju,· z pr'oblemaml l)urtującymt
ser'9wl Jerzemu Krasowsklemu. któ-o
społeczeństwo l ludzkość - jest teary tę wielką przedwojenną powieść
trem walczącym. Nie tylko w utW'l·
przerobił na dramat sceniczny:
racb współczesnej dramaturgU, ro- Poza .,Domkiem z kart" Zeltdzimej i obcej (na tej «e-nie odbyło
dłowlcza,( teatr powojenny • n 1e rusię kilka prapremier nowych sztuk
szył zupełnie 20-łecla naszej literatupolskich; z nią związał się na stałe
ry. Dużo się pisze o wrzełnlu 1031 r.,
jako dostawca dzi eł scenicznych jea przecież przyczyn owego tragin:den ~ czołowych d~a~aturs6w, ~o'\• 'li!IO V(l:Ześ!'l~ trzeba MU~ ~ak:l»
ctegt) "I?Okolenla, Jęifi l:ęt()ł~~·
W la.tach tilB, ·.ll19, 1920:·• Widnie
ąhi .. ałkże w klasYc'e potrafi'" Teatr
"Generał Barcz" rzuca jakleś itrianowohucki wydobyć sprawy aktualtlo na ~en okres historyczny, tak ·
ne, :t:rwe dla dzisiejszego widza, dla
bardzo brzemienny w skutki, a zunaszego społeczeństwa.
pełnie nieznany t po wojn.ie '.r:~~ad
ko poruszany nawet przez P~J,blley
Może przez to właśnie - na r6wnł
z nowatorstwem forml.tnym - jest stykę. Temat ten dojrzał Ld jut
chyba do · analizy, m.•m.r łut Pf!r•
Ludowy.
Teatr Ludowy
teatrem trudnym.
spekt;rwę . do oceny pewnych zjawisk
Bo teatr nowohucki, który po
Teatrem, w którym trzeba myileć,
tego pkrefi\1 - nie tylko w wym!a·
pierwszym okresie walki o widza
teatrem dalekim od potocznie rozurach emocjonalnych.)
•
zdobył w pełni serca mlet~zkańców
mianej masowości. Ale nie znacz:v
Poza tym wydaje nam się rut~
nowego ·miasta, a przynajmniej Ich
to chyba, te jest teatrem ·elitarnym,· bardzo clekawą wprowadr.el'le d9
części, jest zarazem teatrem - caleteatru takiego pisarza jak Kadengo Krakowa. Niekt~ uważają to że - jak znowu sugerują jeao opoBandl'OW!Ik!, sprawdzen:e jego 1)1sa "grzech" - padały nawet prze- nenci - niesłusznie nosi nazwę .,luclet w związku z tym. propozycje dowy". Jest on ludowy - przede
sarstwa w konwencji
,teatralnej.
wszystkim w .swej wewnętn:nej tre- . Jest to bowiem bez watolenia niurz
przeniesienia nowohuckiej sceny do
centrum Krakowa. A w istocie jest
duiego formatu; część je1o twóreznści. I to jest jego główną siłą l warto chyba największe osiągnięcie mło
ści literacklej l publ!cy.atyczne'j była
tością.
dej sceny, te będąc teatrem Nowej
ściśle związana z funkcją polltyezn~
Po tych jubUeuszowych rozwaiaHuty i dla Nowej Huty (nie trzeba
obozu, który reprezentowAł l tlł ezę~ć
nlaeh pytanie aktualne: dlaczego
przypominać znanych faktów "walnie ma dla nas wartości, słusznie
.,Generał Barcz" jako akcent zaJnY.ki" miejscowych zakładów pracy o
• jest zapomniana.
bUety na . jego spektakle), potraliła kający S-lecie Teatru Ludowego?
'?ok01i.częn.le ft4 Itr. 4)
tanie d rektor
zarazem podbić wielki kulturalnie, · Odpowiada na to
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ędzie

to spektakl jubileuszowy
w podwójnym sensie - 30 z kolei przedstawlenie Teatru Ludow~go, zamykające zarazem 5-lecle
działalności nowobudtlej sceny,
Więc to ju:t 5 lat minęło od chwlll, gdy w nowym. pięknym gmachu
teatralnym małego wówczas jeszcze
mlMta Nowa Huta oklaskiwaliśmy
"Krakowiaków 1 górali". Poszły za
tym inauguracyjnym spektaklem inne, których wiele na trwałe zaplaało
alę w historii powojehnego teatru.
Ponły
uwieńczone
powodzeniem
występy zagraniczne (na Festiwalu
Gold<>nowsklm w Wenecji l w paryŚklm Teatrze Narodów),
poszły
setki artykułów 1 recenzji, dziesiąt
ki 'poiemik 1 dyskusji. Teatr Ludo- ·
wy wysunął się na czoło tycia tea'tralnego kraju; nazwiska młodych
jego twórców: Skuszanki, Krasow!klego, SzaSny, stały s.lę głośne l modne.
Teatr w Nowej Hucie stal alę
magnesem ~i.~Jgają~ do. Krakowa .
~ll,o4ników. łeł.mz. s ~~j NSll.~ .~
tyty .w nim - nieodłącznym tpunk- ..
tern programu "zwiedzania" Kra- ,
kowa przez zagranicznych gości ;
wielu krakowian p0%tlaje Nową Hut!, przede WSZ)"'Itklm poprzez Teatr

"Generał Barcz" na
(Doko?ic%enie ze str. 3)
Ale znajd~je się w dorobku plsarjkitn' ·xad~n-Bandrowskiego takie
szerel pozycji - jak przede wszystkim właśnie .,Generał Barez." ciekawych, takt.e z 'p unktu widzenia
.pOIItyctnego, dających rzeczówą analizę tamtych,
międzywojennych
. . . __ n--- ł
IDE1IWOW'. A~~ ........i•"" "'aeac•wa,
te dziś ta analiza ptzeprowadz.ona
,,G'Ii'nerare Barczu" Idzie daleko
łębir.j, alt. .to autor przypuszczał
zamierżał. Niewątpliwie dokonapę w międzyczasie przewartościo
wanie pewnych pojęć, sprawia, !e
co np. dla Bandrowskiego było
r6bą ubrą:wwienla Barcza, dziś ezależnie. od osobistego st~unku
do tej postaci - odczytywane jest
3ako ostra .satyra polityczna. Stąd
książka ta dostarcza bardzo clekawego ma~riału - także dla teatru.
Co więcej - jeśli ju! chodzi o stronę formalną okazało alę, !e .Ję
~k Kadena: · rwany, o niepełnej
b,udowie· zdań, język, który zaws2e
ł przedmiotem krytyki za swoją
lwaczność J niejasność poparty
dtek!tem
scenicznym l gestem
•ktora nabiera apecjaln~o wyrazu.
· A wlfie.· niebawem ujrzymy ,,Generała IYarcza" JuUusza
Kaden~ańdrowskiego na scenie. Oezywlś
eie trudno było SOO-stronicową powlłśe, pisanil stylem niemal repor1etsklm. przełożyć be~rednlo na
D~zyk sceniczny. Trzeba było
po
prostu - po gruntownej &elekcji
materiału na kanwie powieści
flapisać tekst teatralny. .Jego autor,
1erzy K'Nłsowski, jest zarazem ~
'yserem ntukt. Jej premierę przeFiduje się na połowę grudnia
łnle:>iąc S-lecia Teatru Ludowego.
Na zakończenie jeszcze kilka jubieuszówych ciekawostek. Zbliżają c
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wy poszczycić się może at 70 prodziałów: l) kronłka teatnr reiacentami ,,pięciolatków" w . całym
cje z faktów, jakle wydarzyły slę
swym zespole - artystycznym, techw ciągu 5 lat; 2) dział dokumentacji
nicznym, administracyjnym. Wśród
inscenizacji - zestaw zdjęć z przedaktorów 21 osób pracuje na tej scestawleń teatralnych (oraz proje~ty
nie od chwili jej powstania. Ta stadekoracji l kostiumów), z odpowledbllnO!Ść zespołu teatru nowohuckiego
nimi fragmentami partytur retyserświadczy wymownie o jego zgraniu
sklch, dający w sumie obraz RQ·-!:z!:!.eywne1 =ptllen
- IS'Z'czegamycn tnscenlzślcj[; (foja"M as'
Z okazji 5-lecia Teatru nowohuctego materiał statystyczny; 3) 1\ktoklero ukaże się nakładem Wydawrzy teatru - w &ch- PftCY 1tlf'1ic...
nictwa Literackiego wielka księga
nie, 4) bibliografia ~ dokładny repamiątkowa tej sceny. Jej realizacj~
jestr krajowych t zagranicznycł\ reumożllwlło poparcle Min. Kulttlry l
cenzji, a~k"ówl i pol~ik dbł)'\
Sztuk! i Prezydium Rady Narodo- czących Teatni Ludowego.
wej m. Krakowa oraz finansowa poCzekamy na kslą!kę Teatr Ludomoc Nowej Huty - DRN, Kombiwy w Nowej Hucie " 195s-1960''
natu lt'n. Lenina l Zjednoczenia Bu- czekamy na przedstawlenie Gene~
down!ctwa Mieszkaniowego. Kslątrała Barcza", po którym wz~lesie
kę, która będzie nosić tytuł .,Temy toast na cześć młodego teatralatr ~udowy w Nowej Hucie 1955- nęgo jubilata: ad multos annos 1960 , rec:tarują teatrolodzy:
An- w Nowej Hucie!
drzej Władysław Kral l Jerz)' Tl~
moszewicz. Obejmuje ona kilka
KRYSTYNA ZBIJEWSKA

