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Dvs•u•Ja o repertuarz-e

mieswzanlenla". Stare to dyskusje l
nie chcę tu do nich powracać, choć
jak czkawka odezwały się na przykład w świeżo wydanym tomie esejów Pomianowskiego .,Sezon w
czyśćcu". N~dal podtrzymuję w całej roz-ciągłości moją tezę,

te Teatr

Ludowy w Nowej Hucie powinien
być naprawdę i w pełni teatrem ludowym. I nie przekonyw•ają mnie
argwnenty, że sąsiedni Kraków popiera Teallr Ludowy taki, jakim jest,
i że publiczność z Krakowa nie zawodzi. Nie Kraków jest ważny w
Nowej Hucie. Dostrzegam zresztą na
horyzoncie Teatru Ludowego kryzys
podwójnyl gdyż do zasadniczego
kryzysu, związanego z ogólnie błęd
ną koncepcją repertuarową. dołą
czać
się
poczyna wyczerpywanie
inwencji, brak nowych osiągn~ęć w

krainie repertuaru dobrowolnie wybranego. Twlet"drzę, te Teatr Ludowy
wszedł na drogę, wiodąCą r&wnież
zwolenników
jego
dotychczasowej dziaJalnoścl w ślepy zaułek.
Wyjście zeń może być tylko jedno:
uchwycenie się idei terabru powszechnego jako zbawczej ll.ny i nakierowanie się na sztuki komunikatywne, jednoznacznie postępowe,
dla życl.a w Nowej Hucie ważne.
Czy Krystyna likuszanka zdobędzie
się na taką decyzję?
Oz.y będzie
chciała i um.iała ją podjąć?

W

gorących tygodniach,
poprzedzających ob-

chód dziesięciolecia
Nowej Huty, w pewnym dniu, nabrunlałym

sprze(:z.nościami

tega miasta, na moje biurko spadło
zaproszenle: do 1'4owej
Huty przyJedt, Jcrytyku, obacz naJnowsze widowisko nowohuckiego
Teatru Ludowego. Jakie? "OresteJ•r'
Ajso.!lylo,sa. Jak palKą w łeb; tu 10
lat Nowej Huty, tam Stara GrecJa
po 2500 latach (sto lat mniej lub
więcej nie robi różnicy). Chwyt demagogiczny? Ależ naturalnie! Ale
żyCiie też bywa demagogiczne. A U!atr podatńiejsey na iyae niż filolog klasycz.ny. W dodatku, nie tylko pnypadeK tu zagrał. W rniea.ąc
po jublieus.zu Nowej H*y odbył Slę
w pobliskim Krakowie pierwszy Festiwal Teatrów Polski Południowej
- mniejsza o to, że w tym samym
czasie co w Toruniu I1 Festiwal Teatrów Pobki. PółnOCQej, a krótko po
wroclawsitim Festiwalu Teatrów
Pols.ki Zachodniej... wiadomo, że u
nas festiwale 1 autobusy chodzą .stadami. Ale cóż na tym festiwalu krakowskim zapreiZentowano? Podam
pełny wykaz; "Oresteję" Ajachylosa, "Medeę·• Eurypidesa, "Zycie Galileusza" Brechta. "Odyseję'' Homera, "Antoniusza 1 Kleopatrę" Szek.sl>i.ra, · "Wojnę 1 pokój" Pis<:atora,
,,Prafaust" Goethego. Załamać ręce?
Sylaby to reakcja histeryćma. Teatry ll8SIZe nie wpadły prze(:ież bynajmniej w jakiś antycz.ny koło. wrotek. I jeżeli jest tak źle, to czerr.u je11t tak dobrze - odpawiadają
nie bez =acjl niektórzy obrolky. Nie
tylko z porównania z zespołem Jean
. Louis Barrault czy z zespołem Susanne Flon teatry nasze wychodzą
zwycięsko.
Efektowne zestawienia
prowadzą łatwo do mylących wn.iollków. Sięgnijmy po mniej przypadkowy, bardzlej zrównoważony materiał dowodowY.
I przeqe wsżY'S'fklm - bardziej
zróżnicowany. jlo co to znaczy: dy&kusja o repertuarze? Bez sprecyzowania - o jakl repertuar i w jakim
teatrze chodzi - daleko nie -eajdziemy. Zycie teatralne nie jednym
przecież ,,płynle" nurtem; czego innego żądamy Od teatrów ,,.akademickich" n.arOOowych" czego inneao od 't~enowych, w~jewódzk.lch
teatrów - omnibusów, a zgola czego
innego Od teatrów studenckich.
Przykłady z Teatru Polskiego niewiele mogą maczyć dla Teatru Bał
tyckiego w Koszalinie. Rozpatrzmy
.zatem problemy teper+uaru w sposób uponądkow~.
Za przodujący teatr państwowy,
• reprezentacyjny uchod~ dość
powszechnie Teatr Polski w Warszawie. .Oto wykaz sztuk, któl'e obejrzeliśmy w 'l:eatrze Polllok.im w sezonie 1959'60: "Port Royal" Montherlanta, "śluby pan.ień.sldf:" Fredry,1,R.U.R." Czapka, "Don Karloe''
Schillera, "Noc Listopadowa" Wyspiańskiego,
."Kandyda" Shawa,
.,Kniaź
Mścisław
Udały"
Pruta,
"Chory z urojmla" Moliera, dwie
jednoaktówki Giraudoux... Mniej
więcej podobny - choć w szczegółach może bardziej chaotyczny jest repertuar Innych · naszych teatrów typu akademl·cklego, które
pragną =adawać ton życiu teatralnemu w Warszawie, Krakowie czy
inteyesujące
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Wrocławiu.

Ten typ repertuaru - a reczej jego układ l praktyczne wcielanie w
życie budził liąne, z różnych
stron pojawiające się zastrzeżenią..
Z<:rzuty popadania w zastój, obierania drogi najmniejs;zego oporu, poddawania się rutynie, hołdowama
gwiaz:lor~twu...
słyszy
się
nieraz,
trallają one i do druku. Co w nich

prawdy? Nie da się zaprzeczyć, te
procent bywalców teatralnych
nie stronl od trac',.ycyjnys:h, klasycznych widowisk tych teatrów akademickich - a nawet ~e przeklada nad
inne - że odpowiada lm styl ich.
reżyserli, gry, ram dekoracyjnych,
że entuzjastyC1Jllie oklaskują wystę
pującyo!l w nich czołowych aktorów. "Mazepa" w Teatrze Polskim
- to pewniak; Eichlerówna w Teatrze Narodowym - tak samo. A C7:Y
Balicki nie zbiera plonów z wystę
pów Niny Andrycz w "Don KMlosie", a podchorążych w mundurach
w "Nocy Listopadowej"?
Sukces
"Wyzwolenia" w Teatrze im. Sło
waok:l.ego w Krakowie tet o czymś
mówi. Problem repertuaru w teatrze akademiokim polega więc raczej na oprawie nii na wyborze (że
nie tylko - o tym w zakończeniu).
Rzecz proeta, widz jest zaskoczony
i przeważnie zgorszony, gdy mu nagle w teatrze akademickim podsuftą
ud~wnienle lub figiel studencki.
Spór dookoła "Fausta'' Jerzego Grotowskiego (podług Jana Wilkołaza
Goethego) w Teatrze Polskim w
PO'l.lllaniu budzli nie tylko wesołość
lecz l f)oważnlejste refleksje, Ale
taka pr7ygoda - trzeba stwierdzić jest wydarzeniem rzadkim i nie
wolno jej uogólniać.
Teatry, które określam - może
• nieZiręcznie - umownym mianem współczesne. Za najbardziej
charakterystyC1Jlly, najbardziej konsekwentny wśród nich uchodzi Teatr Dramatyczny w Warsa;awie. Jakież zatem sztuki pojawUf się w jego repertuarze w ubiegłym sezonie?
Wyliczam: ,,Szkoda tej czarownicy
na stos" Fry'a, "Parady" Potocklego, "Romulus Wielki" Dilrrenmatta,
,,Turandot" Gozzl'ego, "Lato aledemnastej lalki" Lawlera,."Proces w
Saler;n" Millera, "Wariat i zakonnica" oraz "W małym dworku" Witkiewicza,
"Ptaki"
Arystofanesa,
"Kartoteka" Różewicza, "Diabeł 1
Pan Bóg" Sarlre'a. Je§;t tó repertuar
z pewnego punktu widzenia nader
1ntereSujący i tak go też traktuje
spora część widzów warszawskich.
Repert~ tego typu ma swe słabo
ści l przegięcia. Słabości - to przede wszystkim nikły w nim udział
polskiej dramaturgii współczesnej;
ale cóż. cudowne rozmnożenie chleba raz się tylko podobno udało.
Przegięcia - to na przykład ogólnopolski, mlnlony na szczęście, ,.festiwal sztuk Anouilha". Ale abstrahując od takich czy innych potknięć
lub brak&w niezawinionych - logiki
w koncepcji i uporu w. realizacji
nikt zwolennikom tego typu repertuani chyba nie odmówL
Teatry współczesne podlegają aHniej niż inne falom przypływu 1 odpływu. Ostatnio narzeka się na przykład na chudy sezon w Teatrze
WspQłczesnym w Warszawie, a.'lociaż
wiadomo, że Erwin Axer to... nie bę
dę mu zresztą prawił komplementów. Ale i w tym słabszym bez wąt
pienia sezonie wykazał się Axer takim przedsliawienlem jak prapremierą "Pierwszego dnia wolności''
Kruczkowsk:iego - najlepszym z dotychczasowych spektakli tej wybitnej sztuki - i absurdem byłoby
mówić o jakimś kryzysie w Teatrze
Wspók:zęsnym, trudno byłoby mówić nawet o zastoju.
Ale jest jeszcze sprawa Teatru
Nowego w Lodzi, który tutaj należY
~eregować.
Jestem zaprzysięto
nym wielbioielem Teatru Nowego
od początku jego istnienia i dawałem temu wielokrotnie wyraz w.
dru.ku. Tym bardziej je.o;t moim obowiązkiem powiedzieć, :'Je teatr ten
niepokoi mnie i powinien był zaniepo:<oić . Wiemy. na czym pol'e~a
siła Tcaku NowĘgo. Tymczasem nie
duży
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od wczoraj teatr Dejmka zabłąkał
w repertuarze, z którego nie
umle się wygrzebać. Nie chodzi o
je<lną czy drugą sztukę tle wybrasię

ną, słabo zagraną. Potknięcia ~
rzają się i w najlepszych sezonach.
Parniętam . z pierwszych lat Teatr11

Nówego bardzo ll.che . przedstawlenie ,,Horsztyńsk.lego". Ale był to pojedynczy, nieudany eksperyment w
serii świetnych, l.deowych sukcesów
i na rozwój tea.tlru nie wpłynął w
najmniejszym stopniu hamująco. A
U!raz mamy do czynienia z innej
klasy zjawiskiem. ,.Akropolis", a już
zwłaszcza
"Nleboska
Komedla"
świadcz
o ja.ldmś niefortunnym
przesuwaniu akcentów. Nie stało się
jeszcze nic "okirO}Jilego", ale pora
jednak, by Kazimierz Dejmek poddał rewlzjł &woje n<JIWe założenia
repertuarowe l powrócił do repertuaru, ldóry był jego i naszą silą.
Teatry terenowe, wojewódzkie• nie zawsze z nimi dObrze, nie
zawsze pracują tak, jak powi.nny.
Słabości kadry reżyserskiej i aktorskiej tłumaczą je niejednokrotnie ale tylko do pewnego stopnia. Teatry terenowe mają do spełniania
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ogrorrufą upowszechnieniową rolę

i

nie powinny zbaczAć na manowce
eksperymentowania i nowinkarstwa,
które w konkretnych warunkach
stają się karytkaturą i prowadzą do
wręcz przec.iwnych niż zamierzone
aku~ów.

Odstrastz.ającym

lirzykła

dem mogłaby tu być działalność
Ireny i Tadeusza By.rsklch w Teatrze lm. Zeromskiego w Kielcach .
Niestety, czę4t krytyków roztapiała
w zachwytao..'l nad poczynaniatni
Byrskich najbardziej zapiekłe swoje
kompleksy, zachęcając tym różne inne teatry do wstępowania na krę
te dróżki Teatru lm. Zeromskiego. W ostatnim sezonie Teatr
Wybrzeże, uchodzący za ,,rewelację
sezonu" i wysoko notowany na ogólnopolskim rynku teatralnym, graJ
m. in. sztulti, których autorami byli:
Giraudoux, Ban-ie, Rice, M.a1let,
GoZZIO, Maochiavelli, Delaney, Saroyan, Ioneśco. Dodajmy, te ruchliwość l pozorna wielostronność tego,
wojażem do Paryża (przedwczes-nym) nagrodzonego, teaJtru stawała
się też z kolei wzorem 1 drogowskazem dla innych teatr&w terenowych:
poklask krytyki centralnej jest niebiańs.l:tą• melodią w Klelcach czy w
Sopooie. Oczywiście. wszelkie demonizowanie byłoby zbędne: większość
teatrow terenowych oracuje jednak
J'O!IWażnle, podług miary swoich s1ł
i środków 1 z inyślą o terenie, w
którym dziala; ale jaka§ s:dloda z
pomlenionego wf.atJru. od m<li1"Za jednak: wynika.
Podkreślić natomiast trzeba wYrainie, że nie ulegają s.n~istycmym
modom, na .szczęście, te teatry, których rola jest szczególnie odpowiedzialna a szczególnie trudna, to
znaczy teatry objazdowe. Teata: Zde~
mi •Mazowieckiej. Teatr Powszechny
(wojewódZltWa krajowskiego) l inne
fego typu dobrze wiedzą, dla kogo
są przeznac.l:one l ja.ltimi sposobami
mają krzewić rzetelną kulturę teatraln!ł- Repertuar ich jest wyważo

ny, d06tosowany w ogromnej więk
!I'ZOŚCi do kuU.U!ralnych potrzeb Odb,orcy. Zbierają też często pochwaly
- ;,r.as.!użone,
Ale jak: jest z Teatrem Ludowym
•v Nowej Hucie, ktocy - chet: czy
n:c cit'e - powmien by~ najważ
n:ejszym z teatrów terenowyC'I!l w
Polsce? Niestety, nie widzę zrruan.
Od lat wołam o uludowienie, upowszechnienie tego teatru z nazwy ludowego, i przy każdej okazji, dawniej i dzisiaj, wypominają mi przeciwnicy 6w postulat upowszechnienia, idc•n \~•f1 kując go z postulatem.
jakoby .z wulgaryzowania, ,.zdroono-

