
Dwa spektakle z Nowej Huty 
T EATR Ludowy a Nowej Hu• ezne. Groteskowy, Jronli:SIIy ko- nyeh jut ozoiowych o.oblttMcl 

ty - popularny ,.teatr Sku· mental'll do nledaWDej przenlołcl dwudzlutolecla, łly ale były dla 
sunkl" - pokazał dotych- naneco kraju. Grozę l przerabnie naa jasne aluzje do IPręłyn l me
czai na cosclnnych wy1tę· wywołuje poczucie prawdslwoaci chanlzm6w, rclzleł tam mołe Jeaa· 

pach w Warnawie dwa pnedata· teco obrazu a zarazem wielki op· cze w nauym •polecze61Jtwle d o 
,.·lenia, dalekle od •ieble tematem, t ymlzm, poczucie, że to Juł Jed· dziś drteml~cych - na noaełcle 
ale Nrclao 10b.io IIIIMk · .,.A!Nn, nak historia. Wstrz"••J-ce 1 bar· chyba jut mocno przel'llzewialych. 
podejłclem do tematu, wyrałam dzo m11dre przedRawlenle. Nie 
artystycznym: ,. Radość z odzy•- jeat to łatwa, jedno.tronna satyra "RIIdołć s odzyska.aeco łmleł.Jtl· 
kane~:o łl'lrietnika" (przerółlka Da pułkowników 1 komendantów ka", prócz nauk polltycza,-ch lapo
znanrj powieści Kaden·Bandrtt,w· n"dzących przedwrzdalow~t Pol· lecanych, doatarcza jeazne praw
akieco "Generał Barcz" w reż ~· skĄ, szarpiĄcych na ws1.yatkle atro· dzlweco zadowolenia z dobreco, 
rll Jerze co Krase>w~kirgo) o.raz ny odzyskany po latach niewoli oj· żyweco, dynamiczneco teatru. 
,.OresteJę" Ajscłolylosa w retyserii czysty łmletnlk. leat w tym wldo· Swoboda dramatur&lczna, pointy 1 
Kry~tyay Skusu.nkl l 1. Kr~- wisku - w trafnym, uderzaj11cym parabole, odważne skróty, dow· 
skiego. Groteskowe, satyryc&ne skrócie - pokazany alejeden ił!· clpne l zlołllwe obrazy, udenaj"co 
widowisko o plerwuych latach kret ze skarbnicy nanych rodzi- trafnie skoja.rr.ony z myłleniem 
pnedwojennej nlepodleglolci, eb· ntych polakich tajemnic: choćby tok akcji - to waeyr.tko daje w 
raz ceneraJakich kłopOtów s odv•· nkret radolei a odzykanla tej za· efekcie pujonuj~ce wldowllko. 
kanym w IlU roku polskim iml•t- śmieconej ojczyzny; choćby sekret Glcaatyczne dekoracje lkompoao
nikiem - l obok t~co kluyoana narodoweao charakteru diycitujJI• wane przez Józefa Szajaę, prowa· 
arecka tracedla, jede-n ., na~łar- cych aa białych koalaeb ojców oJ- dące na równi z tekltem l retyle· 
szych dramatów świata, ntuka li· czyzny. leiJt tu takte odkryty 1 rią •wóJ• tok point 1- waioak6w -
cąca tobie dwa l pól tysiąca Jat, dydaktycznie przedrtawlony ale· nadały pr7edltawlenlu rozmach l 
numer Jeden hvlatowe~:o reJer• jeden eekret z tajemnic wladsy 1 ekalę. Ta ntuka to jeazeze jeden 
tuaru teatralaeco. W teatrze 1 rądzeala: tajemnice polakich ••· aukcea teatru, Jeco własne l bar
NoweJ. Ruty oba te przedatalfte· machów etanu, politycznych prze- dso Indywidualne otlącnlęcle. cze. 
nla ·~ na włdelwym mleJacu, wrotów bez przelewu krwi 1 dYl• &oł t:lkleao widnie naldalo s No· 
podporz~dkowaae w1p6lneJ Idei kontowaale ruchów ludowych w weJ Huty oc:zekiwat. pamlęta,J~c 
artyatyczaPj l wykorzyataae Jako ceneraloaklch cablaetach. Poucza~ ~ całą tradycję tej aceay, 
przemyślana maalteatacja arty"y. j~tca historia karlery najaprytnlej-
czaa i polityczna. l szeao whócl alupców, mniej słabe· o RESTEIA" UIOUpeł>nla t~m .~ 
,.Radoić s odsyakane&o łmlet.i- 1'0 nlł Inni a mote tylko bardzlej raz teatr11 1 podludla Jeao 

k11" to wielki.,, pł'lne drwiny l _ _po· btzcaelnefO. Hiatona nie aa tyle U atylow~ 1 artystycu~ o4rcb· 
tytecldlej nauki widowiJko POIJ\Y• ukryta w aluzJach do zapomnla· aołf. Wiadomo, Jakie trudnolei 



na1tręcza kl:uycana 1reelra trace
dia w dzisieJnym teatrze. Pa·tos 
tekstu, dłucie monologi, aurowośt 
pottaci, krańcowość poetaw, wre
ucie moralizacja i dydaktyzm -
to "' bardzo t.rudnc oruchy do 
z1ryzienia d~ ~u l raczy ni•· 
łatwe do atrawJeilł)l dla wi'dza. Na 
uczęicle, "Ore"te;a" to Jedna z 
bardzleJ rozwichrzonych 1 rozhu
kanych pozycJI z tec& repertuaru. 
l tak lll widnie pokazal teatr z 
Now•J Huty. Stworz)·l widowisko 
- nie kameuJuował, aie-1tłesyey
zowal, nie łctszal tonu, by wydo
być 1łębw:e, wewnętrzne podtek
sty - ale wproot przeciwnie, po
stępował nawet do&ć brutalnie, 
Jakby świadomie anty-estetycznie. 
Nie powiem, by mnie wszystko w 
tej hucenizacJi przekonało: :r.wta
IK:r.a kostłumy, po prostu bardzo 
os.,ecalll~e aktorów t natrotnle 
aktuaUzuĄce (Grecy w ąodniach, 
w plastykowych plaszcaylracb, z 
kanalizacyjllyml rurami zamlaat 
broni, bez ładu l be:r. aenau, byle 
W)'lllldall Jak formy z nowoczes
nelo malantwa). Dwie pierwne 
części były mimo wielu ciekawych 
roaw111zań retysenkich potei:nie 
nudne - za to część trzecia, acena 
•11du 11ad Orestesem - matkobóJc'!o 
z udziałem Ateny !ludu atelhkle-
10 była wspaJiliile przeJrzyata l la
dna, eltetyc~na - a Jednak l no
wocznJI!1. i wldowltkowa, l d~ak
tyc::r.na. w dułyrra atopniu z:uluty
la atę tu Krzesiolawa Dubielówna 
w roli Ateny, która :r. wielkim 
wdziękiem t m11drze, pr01to powie
dzlała aw6J tekst. W pterw1zeJ 
częici doskonale SAlfala Anna 
Lutoaław1ka w roll Kaaandry, 
prorokuJ11ceJ :r.abółllwo Acamem. 
DODa l WIUnil łm erć, 

Aktorzy na O(!:ól ole •11 na}moc
n ieJIZII ltrollll teatru. W .,Radości 
z od:r.yskaneco imie~nika" wyróż
nili się Francinek Pleczka jako 
cenl!ral Barcz, Zclzlsław Klucznik 
Jlko 1eneral Wllcle l dolikonały 
Witold Pyrkoaz w roli majora Py
cla, Ale też teatr 1 NoweJ Hutf llłe 
aturla na kreacJe. Polltyc111e ar
lyatyczne ambicJe Jeco wklowlak 
wymacaJII zespołu. Przydaloby atę 
wlteej techniki aktonklej, mnieJ 
7.byt prostych, zbyt banalnych cha
rakterów, a także trochę lepaej 
dykcJI - ale Jeat to, co najwat
nleJne: aml>!tny, rozumleJIICY 
UVIJ dro1ę zespół. 


