ł

wa młesłąee temu Teatr
Ludowy obchodził pierwsze
płęciolede. Nie jest to cy.
fra imponująca, nawet jaJe
na chroniczną nietrwałoić
1JOISklch organimtów te·
atraln}'dl (zabija je nie tylko wielki
katakl1z.m, wystarczy mały meżYt
dróg o9.deehowych, nawet czkawka). Ale pięć lat to duio, jeieU
przez ten czas pierwotny zam}'ll
twórczy ostał s.i4t i utrwaJdł, jeżeli
zespół oparł s.ię pokusom pwtego
ekaperymentowa·nJa, nie post~ na
W)'JOOY łatwej przeclętnoecl. To dużo, jeżeU po kilku latach produkowania premier oblicze Teatru Ludowego nie J•t &kał.one &mutnym unę
czeniem "dojl"!alości". Pięć lat temu
uznanie i aympa'tłę wywołała pre·
cyzyjna robota tego teatru nad
"KsJętn:iozką Turandot". Czy WÓWczas stać ich by było na taką insceniucję "Oreste", ja.ką wid210wle
warszawscy oglądali tydzień temu
na acenłe Teatru Polsklego? Nie

D

leltce'i.vażę

suk:JCes.u

"KsięmJczki"

Gozzlego, dobry teatr zawsze jest
trudny, ale znajmy proporcję mJędzy
omszałym głazem a filigranowym
cackiem. Gozzł ·11o nde Ajschylos.
Poprzeczkę wymagań wobec siebie
koledzy z Nowej Huty bardzo znacznie podnieśli.
w cluu łyd) lat Krysty:M Skuszanka reżyserowała (lub waoókeł.Y·
serowała) 16 premier, Jerzy Krasow·
&k: 11, dnni - tl. W tym czesie
Józef Szajna opracował 8Ce1101fllfie
13 razy, Marłan Garlicld razy 10.
At do 14 inscenizawaaiych przez teatr sztuk muzykę komponowal J6zef Bok. Porówname listy aktorów
z SEzonu 19."15lS8 (pierwszego sezo.
nu) z lisłłł z 1V80/81 poka!7Alje, te
wi~j niż połowa nazwisk jeat ta
sama. Oto zewnętrzna, · .,życiowa"
przesłanka sukcesów teatru! stabilł
złlcja, ciągłość, jednolitość lderownlctwa..To tylko przesłanka.
Cnota stabilizacji l ciągłości pracy !lłUł.y olc.reśJooej koncepcji teatru: teatru nowoczesnego, nasta·
Monego "agresywnJe" Wobee wJdza
- t&k poprzez W)'t~ok:i pozicm poqnlet intelektualnyeh, jak pnez zdecydOWRl!IY dyda.ktyz.m, ideowy 1 e·
stetyttny. Teatr z Nowej Huty w
st~unkowo

małym

rzeczywiścle

.topniu jest mstytuc-J~ rozrywkową, jeszeze mniej w jego d:z.iełaJ
noścl nastawlenia na akademickie
smakoszostwo - tego zespołu jeszcze (oby dhJ.go je!lzcze) nie stać na
1ald, s.zlachetny nawet, formalizm
dla &rnll<lroszy, zespół jeszcze nie ży.
je z odct.narlia kuponów dla 1.a.slU·
łonych. Dla.t ego polemi·kl wokół ich
działalności ..: nawet ostre mają &ens, różnią się. w 6poWb istotny
od leotn.iqo paplania, którym· się
ocenia przeclęmość i nudę. PraC11
nowohuckiej ekipy robi wrażenie na 'tak, lub na nle - ale • robi
wrał.M1e - nawet na grubej skórte
teatralnych krytyków i ~óżnvch
"faehowcó~", którym najtrudn~ej o
jakieś norm.tlne przetyw&:nie sztu.
.Id, którzy ~ ~atu.ry swego zajęcia
dawno już ~li nl'2'llmlleć ~
lec1Jrlą' f\lnlti:j, teatru.
• yiyik ł
łachman - jak wiemy - podeJn.li·
wt• .
na tracmenty, .uka
liJl'llllt\eJ formuły r~qat.ywnej dla
~ tnomentu w . pl"U!d.stawlentu,
które nadaje się do matak.owarria eał<Mić widowiska a·nJ do niego ,.prze..
Tnłlwia", ani ao 080bikte obchodzi.

_.trzy

OlA HUTA:
Pięć

lat
Teatru

Ludowego

mi4n.ownłk,
o~dobionv

ta.len poch1fłtt acenlf,
husarskimi, lwieeącvmi

enri!J)4mi, Fr4nctazktrin P~~bl w
,.o!i .Regi"l'!nta.rza, An114 Lut.oslaw-

•k4

(Ka~nłczk4), pięknie stylizoW4-

nvm kostiumem f aurową oszczędnoś
el4 rMllów. Był łeueze tekat, Qtlla
nłe%W1fkle sugli1tywna atmosfera póllnu ~ół,14wv. uri4 niesamowłtveh
pne;•~ z jednego ptętTa poetvckłej
neczvwist~ei w drugłe (por. akt ol!t(ltv.i, sąd, z4htv. proroctto4, "atv•

lowe" zamknięcie f!'l.aktlbrt/CZM,
J)Tawdy o ci.erpteni4ch i zbTodmae"

STEFAN TREUGUTT

ulac;heckich o;ców). Tę mukę o mł
Btl/cznvm ,.oCZ11uczanłU" duch61JJ pol·
akich f ukrilińakich w OQniU klasowe; rewolucji IVvstvM SkUSZ4nk.4

Podejrzeowam, ie ludzie z Teatru Ludowego w małym sł.Qpniu

1ovata.wlla x niezawodnvm poczuciem
stvlu. Nłe t,Ątta.eji atvzu romantvcznego, po pantu: ,. poczuciem stvlłl.

dotknięci s~ zawodową obojętnością
na s.ttukę,
jeszcze pokutuje w

te

nich naiwna wola Wy-chowywania
popNez teatr. · Ból t nimi, nieeh
bficl<t naiwni, póki U1l okoliczności
pozwolą, póki lię Jm aamym teatr
nie znudzi tak właśnie, jak całemu
nie·N.l środ<l'Wisku. Wtedy się pilnie; zajmą właaną lokatą w tymże
lirodowisku.
Teatr Ludowy z Nowej Huty, jak
llilę wydaje obserwatorowi z zew.
~~~ Aie opiera się w st'erte 6rod·
ltaw na ściśle, dogmatycznie uatalonej kalkulacji teoretycznej. Pewne
zb•egi stat'So2ej i nowszej awangar·
dy wyzyskllje się tam raczej aynkretyeznie, na ~h samych. prawacli
jak realizm tzw. "syntetyzujący",
jak technikę antynaturalistycznej
ek~ji
(teatr&llzacji) zespół
technik je&t ..,.. ze..,..dzie u.tywany
furJtcjonalme, lęst
.zdecydowanie
pod'I'~Y wobec "warstwy znaczeń".
Teatr Ludowy jest teatrem przede
wszy&tldm re'!.vSira, rygorystycz.nie
&enłiL kalkulacja pąJ11,1je tu w sferze interpretacji. Taki właśnie,
fim.lrcjooaJnie poddany retyserowi
teatr, teatr ływyeh myśLi, udet7:J
w wldza całym zespólero wYl'flZistych,
Oftrydl środków scenicznych; teatr
komponowany od muzyki po plastykę
w jedao skuteczne na.rzędzie ata·
kuJe widza, budzi go z murazmu,
narzuca mu rytm pt'ZińywanJa widowiska jako orga.n.leznej, związanej
!'Ceną sumy pódniet różnorodnych,
Bardzo rzadko scenografia jest w
'l'(:atrze Ludowym tylko "oprawą
pla&tyczną", muzyka tylko "tłem".
Teatr Ludowy przypomina ospalcom l ruczy nieświadomym, że
s~ra jak nasza cywlllmcja sztuka sceniczna nie zasadza się ne
rozryw\toW)'ch popisach, na konWe(lcjonalnej
poprawności,
PtY·
choloił~nym łaskotaniu w pięty,
z~tDegmionym "odbijaniu życia" l
hJazeńs.ki~ "odbij1łniu &lę od ~a"
- przyn"jmmej nie tylko na tym
aię zasadza.
Teatr Ludowy przywiód do Warłuawy tny swe inscenizacje z ostatniego okresu: "Oresteję" Ajschy·
!osa, ,,Ben sre\)my Salomei" Sło
waclciego, adaptację acenloznfł po''iirid S:adma BandrowJ.kieao ...Qe.
· Mi'ilł ~ Nie tw.lerd.zę, te k
wł\lłn!e trzy naicloekOI\8~ ~
pięciolecia Teatru Ludowego - ale
jui z•taw tyotułów mówi o śm!ałoe·
ci reptrtu-.rowej, ambicji. Godne to
uwagi w cuaie, gdy nie bez racji
mówi ale o oznakach kryi,Ysu reper·
tu&rOWego w na.szyeh teałlrach.

"' "'
RADOSC
Z ODZYSKANEGO
"'
SMIETNIKA
da.p tac ja aceniczM, jakiej nil
powidei Juliusza Kadena Bandrowskiego .,GeneTał Barcz"
dokoMł Jerzv Krasowski, W]ldobvla
z tego e~rc:uci~CIO ut~ 4o•Jw-.

A

nale tragm.entv dialogowe, niebuw«~
le scentcane. Kra&OWski wazakże miał
łntencję przelotenta na ,ęzvk fMm

wa.2tlatkłch
glównvch
wątków utworu, 8tara.l się cl4~ ekwiwalent %48adnłczego nurtu 4kci~ Za-

te4tralnvch

mVJl alunttv, ale obciążył t1MłtacJ4
"watą" łnf0f'ffi(J.cyjfl4, ostTe i śwłet·
ne eptzodv przepl4UJ.jq się z mnie'
%4bt:WnvnW scenami z tej samej powłeśd - 4 z łn!Uj muld.
.Reżf18~rUl KTlUIOWSkiago -

j4.k ł

aeenografi4 Józefa S%4Jnv - doł4!
widoczni/Mi zgrzyta.mi odpowiedzi4~
M pneproW4dzkę w toiększe pudlo
acenie;ne, obraz oolotci ujawnłl w
nowej, włękuej przestr~enł pewfl4
niemoistoś~. Para,dl'lkaalne, te tvm
dobitniej, M tle niezupełnie Z'I.D4rte,
ealoAci, titvikoeztlły owe soezvst•
epizod11; tak świetnie Wf/P~lnione a1ctorako, jak do&kooa:te b11l11 munduro-

we PT%1/brtnfA tych

lucb'ł

z pierw-

szvch dm .,wflbuchu" ~eglo.łeł
listopadoWej. RubtUJznv, aż svmpa·

tycznv w

łW]Ich

Jc.ombiMC.f och

i

1714•

chloik4ch na f)(lństwowq a~lę B4'1'CS
(Franciazek Pieczk(l.), ntesamowicłe
łnteZłgentoo gnida, mtljM ~ (Wit&ld Prfrkosz), 1)rześwtetna gefle1'4•
!ic'kl, panowte Dąbrowa, Krt/Wult i
Wtlde (FeTd!fnan.4 Matvsłk. Tadeusz
Szameckt, Zdzisław Kluczn.tk), "wier.
1łJI" td.eologłcznłe inteligent Ralińskł

rzed l4tv widzialem Ajschtilosa
w Waruawie. Bvlo to przedstawienie wvstawne i koszmarne.
Grecja wedle c. k. podręczn4Jc4 Qim•
fUJZjalnego. Można bvlo uwierzyć, te
wielkich zmarlvch fiAleżV 21D11t4wić
w spokoju, .IZ'4nowat z d4lelc(z. Na
pnedatawieniu K rvstvnv 'Skuszanki
i Jenego Kr~skiet1o .,Oresteja"
nie bvl4 ani operowa, ani k.oturnoWICI,
ani nudna. Tragedię tę pls4ł wielki
·poete~, mqdrv st4tvata, pls4l ją dla
tvwvcn. Dl4 ż1fW11Ch trzeba ;ą też

P

grać,

Wedle stafjch praw Ore&tes nie ma

szansy. Jego ojciec, wódz ł ·krół A·
gamemnon, ofiaf'Otl)4ł bogom córkę,
(il4tego zabtla go żona Klłtllimne.ttra,
dl4tego Klitaimneatrę matkę zabija
Orr.stes, lilatego boginie zemstv rodowej będą go ścigać... Ale sprawę
Orest4 nowJ bogowie rozsąd%4 wedle nowvch praw. Oddadtą Jq JH)d
rozwagę

pokinują

mężom ateńskim,

żadnej ~eczvwisWcł M·
•tort~czne~. Dlatego, bv przez st~ia
nad fol'k!O'rem ł mitologią cofnq~ sic

powiada

ORESTE/A

ltłdziom,

w ~ Grecji przedklasycznej, w
mitvcznv czm o.kcji tf'a.gedU, cza1
pl'ze"'mvwania ełę baf'baf'Z'I11\shoo ł
ct1Wilłz11cji. Ile bv ;ego interpreCIJeji
zarzutów po~to.wm rodrimł IJ)eef! od
klas1(ki cmtvcznl?j... SzajM Złl41oomi
cie wiernte; trzvmal się schematu
acenv greck'-1 nł.t ws.zelkU kolum·
nowo-leoturnowe imł~je - tl'zeba
to jednak zau1D4Ż1/ć. Jego zd nibv
zmodern.łZ!OWClnv kołtłum o ilet ato•
•owme1s'lf dla głgan.tvcznej walki
ctemnvch i· .14anvch triwiołów ttaturv
od bnmvślneeo przerv10tD11W4nia
Zipskiell e~lbumów z antycznym( ,,obrazkami". Dość dvllkuaji, Iłyszalem
public;nłe pottawiOnv zarzut, że E·
ntnie w Teatrze wdowvm sq .,1m.vt·
ne". mało krwiożercze (jak tchónliwv bvk łl4 armie. nie ataktdt. »U•
billeG je1t r~rowqna), lł11SZ4lem
i cq,tałem V1iele f'Ó1Dnie pryncvpialnvch zarzutów ...

roztropnie wvrolciem. Ore.

SEN SRE1JRNY
SALOMEI

stes wróci do Argoa, na tron oau,obodzonJI' oc:i tvrana. lcochanka zbrod·

niczej mtJtki. Koncepcja inscenizaCVjM Teatru Ludowego dobitnie · i
Ja•no punktuje inttlektuahtą, ideową zawartołć arClldzieła. Nie ma na
•cenie posągu .,fiCWej", obecnej na
scen~ bogini Atenv, Apołf.tt td n~
Jest poaąg""'· lecz prawodawcq. orester (Andrzej Hrvdnwicz) odmierzonJI"" przez rytm tra.gedti kroki•m&
idzie ku zgubie, dokonuje czvnu, Je·
oo nagie ręce bnnadziejłl.te wzvwają
od niebtoa ratunku, znkr1fW4i4 po
czarne ETJIBI,e. Na oltl.lnu starego ła
du pada Agamemnon, pada K4S4ndra, ntezwvkla Kasandra Annv Lutosl4wskiej. Monumenta.~n-v jest AJ·
schlflol, gdv ukazuje patoa przemianv prawa krwi w prawo rozumu,
surowe, lecz sprawiedliwe, gdv w
ostatnUj częlci trvlOQU 2'Wraca się
do swego ludu - do tak azlachp.tnej
publicsfstvld odwołują ri4 i d.ftś naj•
więlc.tt pii'Clrze, gdfl móu:łq o poko;tł,
·pracy, zgodzie w oJczvinie. Te 100r.
tolci tekatu, nie muzea'ne i mpylon.e, bi;ące w aerca 1lowo 1J?I.!t11 ł
mądrego człowieka, ocaltdo w prze·
kładzie na język scenv dzisiejuej.
Zadziwia;qco wiele nierozaqdnvch
f'Zeczv na~iscno i mówiono o z114komtte;, precvzvjnie przemvślantj (nie
wedle formulv: ,;4 co, li10Uf 11ntr·

stli', oznacza;q te dziurv?")

acenoo~ra·

fU Józ~c Sminv. We F'ranc;i Jenn
Lou-is &z.rrault, gdv pracowal nad

~ łnlpiracji szukał w
orientact~jnej, w ludowlfch mitach afrvkańlkich i poludniowo-amervkańakkh. Nie dl4 zabawtl, Clle dla-

"Oreltejq",

utuce

tego, bv przezwtfCięŻJ/ć falBzvwv obraz ,,licealneJ" Grec;i, kt6rca nłe od•

R

obota MCI

tvm

,,romansem dra-

matycznvm" Slowilckiego, SlowGckiego młłfVka i to miatvJca
f'ewoluejonłstf - to pewnie Mjtrud·
niejsza imp,.eza rtŻJiaerska KTJI'atv·

nv Skuszan.ki. Impreza tak samo
trudłl4, jak uda:no.. OctyWiid.e, ftie
zobac:zvUimv am clltG-nek, ani ma·
•owlf'IĄ ._,. • chłopskimi k0ł4mi,
Jtlłł M ,.._Vdltawienie melodra•

m.

matp. . i "..zowmc.z.e••. Jest płck.
cztlft11m podaftłu tekstu, wolM

fte W

od sentytnentalizmu, fUUtro;owvch
Anczfo'CO, peooramv, neorom4nf11emych wołań miatvCZMj du·
szv. Cey Z7l4kl ze "SM sreb~" u
Skuazanki Slowa.cki mi.ltvk, cwtor
znakomUego f'omansu hiatorvcznego,
autor rewolucvjnevo dramtJtu o
chlopsko-szlo.checkieJ wojnie? Ależ
nie, ta t1'0Yta oaoba autora żyje, «Ie
sprawe~ poleg4 na tvm wl4śnie, te w
.,romanlie" o wi.zjach smnych i 1'e•
toolut;i tvle rzeczv J~•t jednocieinie:
ironia, patos, krwGwe bitwv kłuo
we, lwifci pańlctl, duchy (nie ,,du·
sze", o.le romantttczne ,,duch11'' ne·

. mg~k,

czv i

łt.&d.ą. pruszłolei

tragedia i komedia,

i prZfl&%łośd),

zwalv trupów i

"optym.Utvc:zn.e", niesamowite .zakoń
czenie z łnwoJcoc1q do 110. Salomei...
SkuszankCI ani ni.e III'I?ZJI'gnotOOła :1
uńelopł4azczvznowego
szaleństwa
Slotoockiego dNmtJtuf'VG, o.ni też
starała łię eksponowa~ j4lci.egol jed-

me

nego elementu dramtJtyczn.e1 mtJterił, materii ubm.nej w gema.lne i m4niffllczne wiersu (jedno i dTUQf.e nie

SHt

fJf'Zesadą)

•

~

w.tp6lnu

(Edwe~f'd

JtqczkowskO, proswtutka w

państwow~ l ~tri<>tWCZ"~ Wf/'"
miane Dr-~«~ (AnM LM~•ttJwsk4)

- i łnnł, razem calv sznur aktor·
skich, retvsef'Skich i scenografłcnych
perełek

na

akcję powieści KądeM

nantzanych.
"Sl4bv to Pilsudczvk, któTJI' ze
awego obozu Tabu chce robić ntetvktllne, raOlłiJ kruchtą klasztornq
pa.chnącv bigot,
ftl#: twórczv żoł·
nterz" - pł.B4ł Kaden w obronie sweJ
ksłqiki przed atclk4mł praWO'W'ieł'·
fti/Ch. No i pokazal .,tWÓTCIT/Oh żol
nier%1('! Doskonalei p(lwieść politvczna, kt6Tej autOf' chce bronid
swoich przez ostre ukazanie "pf'GtD•
d11'' o wodzu i jego f'Obac%vtvvm l)foczcmtu - i pokazuje w rzeczv samej
spory kcwal p~awdv, tyle że z ob•
ronq gorzej". Pierwuv ok1:e1 .,ra•
doicł z odt~~akan.ego śmietnika", j{!Jc
to ftll.ZU14l i opisał Kaden, cuchnb w
różnych tonacjach. Jert~~ Kra,ou,.
•ki - jego z4.BluQCI i poczucie tak•
tu zrobil z tej l4two czv~elneJ
m41karadv hiatorvcznej Jo.ftł~l H'ez.
stmrOWnej groteski, far~v historii nł.e
zlikwidował farsq sceniczną. Wlal·
nie dlatego, tił &z.rcz jest ,.powolnie" .rubasznv i ludzkł - właśnie
dlatego tragłfGrM jego roli tak bije
1.0 OCZ'If· AlłGptacja KraBOOJskiego i recll~ja - to śmiała t trudM
pr6ba w~bogacenia naszego 1'8ł>eTIU·
41'U 1ztuk4 poUtycznq, mqdf'U i SCP.
ptycznq •ztuk4 o tlfm, jak t' mfędzv
tut~rkami ministrów, utvtulo-tlla"'ymi
dziewkami spekulantami w mun.du·
rach i w cvwilu rod:łl Bię mit zfMw.
c:zej misji tDOdzcz. SztUka przedJJ
przeszłości tpned l4t 40 ł przecł1D
pokutujq~ do dziś mttołogił MrodoweJ w róż'ltlfch reakct~jnych i sentymento.lnych pr.zebre~niach.
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