
K to woli front ostrego strzelania 
ód strzelnicy będzie Im · za
zdrościł. Przeżyli wyjątkową 

prżygodę. Znaleźli się tam, gdzie 
dzia~ się rzeczy wyjątkowe, klu
czowe. Na miejscu gdzie pasły się 
krowy powstawało wielkoprzemy
słowe miasto. Eksplodowały ludz
kie. kontlikCy. Próbie ognia podda
wane były kryteda polityc~:ne l mo- , 
ralne. ~ażdy n'ajbardziej .rozsądny 
zamiar stawał się ryzykiem. Z ni
czego powstaw.ało coś. Cudowny 
pr'?ces tworzenia, którego puls od
czuwać mogli jedni z pierwszych. 

Przy tym wielkim teatrze tycia, 
który miał tak wielu zaangażowa
nych reżyserów i ~konaweów, ł 
jeacze więcej ostrych krytyków, 
przycupnęła niczym kwiat przy 
kożuchu, scena. O zgrozo, sh.iżl\ca 
imAginacji, literack,iej fi~cj,i -
miejsce trwonienia czasu na jakąś 
końtemplację o sprawach nie zwią
zanych z wydajnością produkcji. 
Coś,chyba dla pięknoduchów z p~ł
na .kiesą; to coś nazwane zostało 
"Teatrem Ludowym". I od razu 
wy.buchnęło gejzerem konfliktów. 
A ogień podłożony został przez zna
nego krytyk,a, dla którego. Szekspir 
był "!iyskusyjny", Synge - "dzi
wacznie wykrzywiony» a Broszk!e
wicZ, ;,udziwoiony ponad rouądek". CI) "Jakież to polskie: najflardziej 
wytilłinbwaną awangardowość ho
dować w najmłodszym mieście" -
wolał, wchod~c z tym okrzykiem 
w biografię Skuszanki i Krasow
skiego tak, Iż niepodobna mówić 
o niell bez niego. 

,.Jeżeli widz obo;t:tny ;est na sprawy tnrr' -~ .1 . to na
leżu zaatakowat go problematyką ŻJI~io tr n -

Przypóminał ludziom tworzącym 
kulturę młodego mlasta socjalisty
cznego: " ... W · Nowej Hucie nie ma 
ulicy Tarczyil.skiej, w Polsce n!e 
ma tl'stroju kapitalistycznego, w 
sezonie 1957/SB · nie. mogą decydo
wać sposoby ! sądy, będące "krzy
kiem" sprzed trzydziestu lub dzie
sięciu lat. · Gdy kierownik teatru 
Wie l P!lmięta, na jakim świecie, 
w jakim kraju i w jakim mieś
cie żyje -L a jest fachowcem -
uniknie więksżpśti błędów i spełni 
cenną rolę, jako krzewiciel kultu
ry teatralnej". 

Tymf słowy przypieczętowany 
został związek.. . drewna z ogniem. 
I w ten -sposób pojawił się zasad
niczy problem rozumienia "ludo
wego". Problem teatru w socjali
stycznym mieście, problem krze
więnia kultury teatralnej, · wyooru 
kulturalllego, polityki kulturalnej. 

Krystyna Skuszanka i Jerzy Kra
so\vski mogli, wprawdzie, zwątpić 
na jakim żyją świecie, nie zwątpiii 
jednak w swoją misję. I;>latego 
cierpliwie wyjaśniali: że istnieje 
jeszcze tendencja rotumienia "lu
<lowego" jako peryferii kttłtury, że 
często "sztuka ludowa" staje się 
synonimem folkloru, szerx~j zaś i 
bardziej historycznie tłumaczona 
bywa jako nurt plebejski w kultu
.rże, że ?(Szystkie te rGZUmienia 
11ludąwegó" w odniesieniu do pla
cówld teatralnej powst•jącej' w 
p!erwszym socjalistycznym mieście 
byłyby. oczywistym nieporozumie
niem, że skomplikowana struktura 
spaledna Nowej Huty czyn~ zada
nia ~ru . Le n gól mł' trudnymi i 
o pnw e zial1 ; m i, że spe.cyfiktł 
Nowej Huty l~ży w jej młodości, 
w braku ja1dchkolwiek tradycji 
środowiska, dlatego też teatr, jak 
l każda nowo powstająca instytu
cja kulturalna, nabier-a tutaj zna
czenia placówki ku-lturotworczej. 
W tym właśnie leży trudność -
tłumaczyli - w braku' nawiązania 
do z.astanego l pełna odpDwiedzial
ność za proponowany program. · 

Na scenie dano "Kralćowiaków 
l Górali" wg Inscenizacji L. Schil
lera, "Księżniczkę Turandot" Goz
:r:iego, ,;Balladynę" J. Słowackiego, 
.,Myszy i ludzie" Steinbecka, "Mia1·-

go ... '' 

' 

LUDZIE Z "BETONOWEJ 
PUSTYNI" Bogusław Cza:rmiński 

Szkł 
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ka za miarkę" Szekspira, "Bohawr 
naszego świata" Synge'a, "Jacobow
sky i p1Jlkownilf' Werf~a, "Sł?ga 
dwóch Jl:>anów" Goldooiego, ,.Nowy 
Don Kisz~t" Fredry, "Imiona wła
dzy" Broszkiewicza ... 

To wys\arczylo, aby ogień zo
stał ,podsycony. 

,,A wi~ najlepszym sposobem 
·nauczania rachunków jest rozpo
czynanie od logarytmów? - usły
szeLiśmy. ,..- A więc stawianie lo
giki na głowie dochodzi do tego, 
że widzowi najbardzie1 nowemu, 
nie przyzwyczajonemu do literatu
ry, ani do teatru, wmawia się peł
ne rozumienie najbardziej zawi
Jych symboli i metafor, najbardziej 
skomplikowanej formalistyki tea
tra.lnej ... -...... tylko czemu w Now·ej 
Hucie? akurat w Nowej Hucie?" 

I tak pojawił się następny, rów
nie bardzo istotny, problem edu
kacji i możliwości percepcji wi-' 
dza. J;>oj_a,wilo ąię ostrD sformuło
wan~e ;v!~nie: ostro 
misowa peCI'agogika dla "poczciwe
go lud-u" czy pełne ufności inwe
stowanie w ambic.te młodego śro
dowiska'!' Nauka czytania z,elemen
tarza czy z codziennej gazety? 

Teatr zdecydował się kierować 
zaufaniem do swego widza. Fosta
nowił bazować na jego. a-mbicji, 
godności l jego prawie do samo
dzielnego myślenia. Dając "Balla
dynę" prosił widza, aby spojrzał na 
nią jak na sprawę WS!półczesną, 
aby odnalazł to, co w 1956 r. prze
obraża lud'Zką świadomość. Kazał 
mu doszukiwać się żywych treści 
narodu. Wystawiając ,';Miarkę za 
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miarkę" zwracał uwagę, że idzie o 
człowieka n iezafałszowanego, o jEr
go ocalenie z ponurego obrazu świa
ta, o miłość samego życia, o wol
ność człowieka i wiarę w siłę po
znawczą jego umysłu. Prezentując 
szt~kę Synge'a uwypuklał słabość 
ludzką - skłonnó4ć do uznawania 
odważnych drap!, krytykowal kult 
dla fałszywych bohaterów. "Jaco
bow'sky i pułkownik" ątiał w tym 
środowisku lntensywr1ej pracy u
trwalić pogląd, iż należy umieć 
wygrywać rozumem a nie przegry
wać zawadiacką fanfaronadą. 

Twórciość Teatru Ludowe~o zna
lazła uznanie środowiska i więk
szości pols,kicą krytyków. Zyskała 
te~ szacunek za· gr;&nicą . . 

Po vty.stawienlu "Sługi dwóch 
panów" Goldonlego pełen zastrze
żeń kryt,, k "Gazettino-Sera" umiał 
być sprawiedliw~ mówiąc, ~ błędy 
popełnione w do,P.reJ. Wf Zl, są o 
wiele po! · e<"znt sze, aniżeli ·pła
skie L wymęczone powtórzenia, 
akceptowane nie spontanicznie i z 
przekonaniem, ale ,Przez. leniwą u
godowość. Lepsza jest wi~c - pi
sał - arbitralna odwaga Krysty
ny Skuszanki,. niż kalkomania u
prawiana pr:t:ez pewnych 'paszych 
znużonych dziewiętnastowiecznych 
epigonów. A Paolo Emilio Poesio 
w "TheAtre dans le Monde" zau
ważył trafnie, że inscenizacja ta 
pogodziła w sposób rzadki wyma
gania wybornej, wrażliwej, wy
kształconej publiczności krakow
skiej z prostotą upodobań miesz
kańców Nowej Huty składającej 

1·0 Kultura 



się z ludności obcej problemom ar
tt yctnym. 

· ko "ktoś trzeci" był przeciw
ny i wołał: "Teatrowi Skuszanki 
za~ncam popełnianie dwu ciężkich 

i
chów prr.eciw środowisku, w 

k ym go po,mieszczono: poważne 
b y w linii repertuarowej oraz 
f zywą pr(lktykę lnscenlzacjl". W 
z~zku z czym pytał: "Czy rola 
te&b teatru, interesującego, ekspan
iy-,rnego, właśnie w Nowej Hucie 
je~ rolą pozytywną? Czy też na
leżY on do charakterys'tycznych dla 

eai> życia kulturalnego zjawisk 
doksalnych?" 
P,rspeJdywy tych dwunastu 

ł at, każd,y historyk z Jatwaścią 
aży, że do zja.wisk paradok
ch naszego życia ti!atralnego 
1 zaliczyć raczej tę krytykę, 

a nie bacząc na odwagę· n·a .. 
si;~h teatrów, na ich ambicje ar
tylłyczne, na wysokie po.czucle swe
to udtłału w społecznych przemia
nach naszegó kraJu, na szacunek 
jaJtłm darzy swego odbwrcę i zau
fattie jakie ma do niego, nie trak
tu)lc go jako ubogiego lecz równo
uptawnionego i wymagającego, doj
rń1ego partl}era w dialoau na te
n:t4t wspólneto życia ..:... z furią rzu
ca się na !Jażde nowe zjawisko, 
d4Jlcze przebiśniegi życia teatralne
go. 

W rzeczy samej dobrze, :!e był 

prżeci~ny; jego odmienne zdanie, 
wyraż ne tak napastliwie,_ stało się
rakiet nośną dla_ młodego teatru l 
w~· lu ważkiCh pt~mów. Dzięki 
ttt ty wi można b1Jo je rozpa
t eć, w tym jego rola pozytyw
na. 

Od fstalania, co jest w życiu tea
traln1fll paradoksem o wiele bar
dziej interesującym był wywód 
Skusz nkr; ma on dla nas wartość 
pozn ~czą. 

M6 ' i! a -Dńa, mniej więcej, tak: 
skoró nie dały wyników żadne do
tychc asowe próby ,;poczciwego" l 
eleml ~arnegó wprowadzania No
w&j e ty w odbiór sztuki - to 
pra ~1::~dobnie nie zdaje egzami-
nu 't zasada elementarza. Na-
leży, u. ·c zastosować zasadę kul-
tur r~'a ataku. Jeżell widz jest 
czł ad em o nierozbudzonych 
jes nit ogóle potrzebach teatral-
ny t~naczy, że.nie ma on żad-
nyt 'ze ten temat pojęć l nawar-

fatwleń - ani dobrych, ani złych. 
Dawać mu w tych warunkach 
sztukę rqieszCUJńską :rpil)iQnej epo
ki - znaczyłoby zmarnować jedy-
ną l niepowtarzalną szansę -wpro
wadzenia nowych ludzi w )culturę 
współczesną, znaczyłoby uczyć lu
dzi naiwnych z fałszywego podręcz
nika zakurzonej rekwizytorni. Je• 
ieli widz obojętny jest na sprawy 
tradycji; to należy zaatakować, go 
WP.rost problematyką życia współ
czesnego, nabrzmiałeso wielkimi 
konfliktami, których on sam Jest 
bohaterem i które na pewno nie są 
mu obojętne. 

Mając takle przekonania Sku
szanka l Krasowaki prowadzili swą 
pracę trzema torami ~ z tenden
cją rozbudzenia teatralnej wyobrat
ni widza, skierowania go "na od
biór" współczesnej komedii dell'ar
te; .drugą tendencją było podejmo
wanie bolesnych i palących treści 
współczesnego pokolenia (problem 
władzy, samotności, oraz. polskich 
obciążeń narodowych); trzecią -
wprowadzanie komedii jako zasa
dy podkreślającej prawo do teatral· 
neJ ,zabawy. 

Czy więc rola tt'eatru Ludowego 
w Nowej Hucie była rolą pozytyw
ną? 

* Bywa, że autor napisze wiele 
książek, ale zwykle jest wśród nich 
jedna; ktora starczy, by. wiedzie~ 
o autorze wszystko, co Jest w jego 
osobowości najistotniejsze. Krysty
na Skuszanka l Jerzy Krasowsld 
mają już tę swoją książkę, ważką 

nie .tylko dla nich samych. Nowo
hucki okres ich działalności jest 
frapuj4cą kartą historii rOZ'J.VOjil 
tycia teatralnego w Polsce. Jest 
prolegomeną do zagadnienia więzi 
teatru z życiem, polityki kultural
nej a l probierzem odpowiedzial
ności krytyki, która, jak się oka
zało, potrafiła brać w obronę nll
wo pojawiające się wartości, udzie
lać tym wartościom kredytq zau
fania, nie ulegając tonom furioso. 
:Był to dobitny przykład spełniania 
przez środowisko teatralne funkaji 
kulturotwórczej i społeczno-wy
~howawczej. 

O Skus:r.ance l Krasowakim nie
podobna · pisać bez uwzglednfenia 
tych wszystkich "okoliczności" -

powstawania Nowej Huty, gwałto
wnego awansu kulturalnego budo:.. 
wniczych tego miasta i ostrej dys
kusji o pryncypia żyda teatral
nego l polityki kulturalnej. Mają 
oni swój nlebaQtelny udział w 
procesie rozwoju życia społeczne
go w latach 1955-1963. Ale czy 
tylko w tych latach? - wszak 
wiadomo, Iż piszą swą nową "ksillŻ· 
kę". Teraz we . Wrocławiu. 
Przesłuchałem przed chwilą 

taśmę z rozmową, do której Ich 
namówiłem przed dworna miesią· 
caml. Długłe metry "bezdżwlęcz
ne", to zapis przymusowego na
mysłu Pani Krystyny. Czuję jeszcze 
jak jeJ myśl biegnie po odnale~lo
ne} trajektorU i... katapultuje się 
nagle zwartą konkluzją: "Przez 
dwanaście lat poglądów swych nie 
zmieniliśmy; mamy te same zasa
dy bez względu na to gdzie wy
padło nam być". A P.11n Jerzy, 
gorzko dodaje: "Rozpatrywano nas 
zawsze jako tjawisko socjologicz.-. 
ne a nie artystycznEt'. 

- I muszę panu powiedzleć -
brzmi mi w uszach głos Panl Kry
styny - że to nie był repertuar 
specjalnie prz.ypasowany do NG
wej Huty. Byliśmy zawsze w po
szukiwaniu pozytywnego bohatera, 
w znaczeniu afirmacji tycia. Szu
kamy go na zasadzie poszukiwa
nia problemów. Patrzymy na życie 
i stwierdzamy, że to jest sprawa 
kluczowa. Szukamy temałJl, na 
gruncie którego znajdujemy kon
takt z widzem. Od dawna l po 
dziś, kierujemy się nie doratnyml 
publicystycznymi interwencjami, 
lecz tworzymy teatr polityczny w 
szero~o pojętym sensre tego sło
wa; przy tendencji, że społeczeń
stwo musi pewne problemy prze
myśleć. Daliśmy więc "Kordiana" 
Słowackiego - jakoś przeciw Kor
!!łianowi; .,Stanisława i BÓgumił11" 
Dąbrowskiej, ,,Karierę Arturo Ui" 
Brechta, ,.Sprawę Dantona" Sta
nisławy Przybyszewskiej, "6 Lipca" 
Szatrowa ... więc to jest teatr po
lityczny. My nie chcemy dyskuto
wać, co jest awangardą, a co jest 
nowoczesnością. Mody mijają. Wo
limy myślenie w kategoriach na
rodowych, społecznych, bliższe nam 
jest myślenie historyczne, przy po
mocy którego chcemY- podejmować 
problemy nasze} współczesności. 


