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PosZC'legóme sceny póhSkie wkroczyły
znowu w oJcre,s jUbileuszy: tY)m· ·reżem
śwd_ęcić będą .piętnastolecie swojej dZiała1nośoi. ·Nfc7..e«o niE; ujmując ~ym poży:.
teiCznym obchodom trzeba" stwierdzić, ze
są to j'Uibileu.sze budynków lub nazw
teatrów - jwbi:leusze · d.nstytucji. ·
Co innego o7Jllacza któreś ,,lecie" pracy
określan* aJespdłu teatra.Jnego. Takich
teatrów- ze9J)oł6w nte mamy wiele,
na ·b y .je ŹliczYć dosłownie na palcach
Jednej ięk:l, i dlategO bźda ,,równa'',
a wfęc ,,jubileu.suiWa" lic2Jba lat ich !Pi'acy zasługuje na· .uwagę ISZciiegótną. Kama
taka illcżba zna·czy bowiem nie tylko· trud
rze.te!lny ił wytl'Wały , ale ..:.... w warunkaćh
znanej • u .ne.S krótkotrwałośal. poczynań
a-rtyst~mych oznacza eenny :wy<:lZyn.
Niedawno 10 lat pracy obchod2ńł Teatr
Nowy Kazimierza Dejmka; ukończył lat
piętnaście teatr Erwina Axera. I właśnie
minęło pięciolecie Teatru Ludowego w
Nowej Hucie. Axer, Dejmelk, Skuszanka
- mowu spotkały się te rtak chętnie zestaWiMe .qaZMTiSka, mimo ~e każde z
n:ich symbolizuje zjawd.slto artystyczne
ZJgOł.a odmimne, tak jak u:óina je$ juhideusww'a liczba ·:z.wiązana ż lkaźdym z
nich.
Pięciolecie n-ie jest ok•r esem dług·tm.
A jednak pięć lat .T eatr.u Ludowego w
Nowej Hucie !znamionują zjawis)ta, które
domagają się podsumowania. Nie .tylko
dJatego, .że jest to teat:r, o !którym w cią
gu tyeh lat było głośno w klraju, a nawet tpOza ·j ego granicami. Jak wiadomo
różne są przyczyny i drogi r<ngrosu. I na
przykład o teatrze nowohuckim mniej się
ogólnie. wie w ostatnim okresie, 1111~ w początkowym eta.pie jego działalności, Mnłej
niwy na to IZ.asługiwał. Wielkie dysk·usje
i boje poleroioczne to07JOno :wdtół · s~y
n.owohuckiej po dwu i pół I"'C!'znej jej
działalności.
Tymczasem życie, r;zeczywistość i dalsm praca lteat.ro przyniosły
nowe IU'IgUmenty, :mnieniły taroten obraz
w spooób, jak się rziłaje, rozstrzY.'!{ający.
Pięć lat Teatru Ludowego w Nowej
Hucie to nie tylk~ jego bilanil artystyczny ł ni~enne, progra:mowe ambicje.
To także wygrana batalia o !b lisko 50 tysięcy widzów. O tY'leż bowiem więcej zasiadło ich lila wido'Wnd w ~ 1960 w !POrównaniu z pierv..·szym rokiem działalno
ści teatru; jest to dwukrotnie więcej. To
takrie jedna z najwy:i:Szych dziś w kraju rocznych przeclętnych !rekwe111cji _na
przedstawie111iaeh '(do 840/a). W ciągu tych
pięoilu lat ·barozo zmieniła się Nowa Hu.
ta. W grudniu 1955 r-. otwierano teata- na
ceglanym odludziu i betonoWej pustyni:,
wśród rytych 'W .ibłocie ulie, lila których
zakładano dopiero - latarnde . W mieście ,
które bybo jeszcze .s ymbolem 1 sztand'lrean roz:wij,anym wokół wd.el.k1'e!1JO za-
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kładu pr.zemysłowego.
sądzić, że nowootwarty

Naiwlllością

teB'tr stanie

lbyło
się tu

z miejsca, Tównie mitycznym jaik miasto,
teatrem ·robotndcrziro. Dziś Nowa Huta
jest odrębną, wieliką i nowoczesną dzdelnicą ~rakowa, tą dzielnicą, w ·której n~tj
bardziej czuje się g(ę~ oddech oQasej'
współc.ies:naśct; dzielnic~ bez któiej tru<l-

no by ju~ sobie w)"()brazić &tary podwawelski gród.
Czy ten teatr, który ma obecnie pełną
w:iklownię ('Prawie 100 tysięcy wdd!zów
rocznie), mobytą upartą, konsekwentną
p:racą, z wy.k.luazellliem kompromisów i n·batów artystY!Cznych "dla maluc1Jkich",
można dziś na'2:Wać teatrem robotniczym?
Nlie, jak żadnego :lli'esztą teatru w Polsce.
Ałe jeieli gdziekolwiek (najmniej w sto.llcy) można zabacrzyć w teatme ludzi
o 7lllisżczonych rękach, to właśnie w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. W teatrze, ·k tóry :ma tY'lUż wiemydl ZVIIIOlenników mieszkaiących i IJ)racujących w !Krakowie, co wśród praoowników komblnatu
.im Lenina i ·innych mieszkańców Nowej
Huty.
Przy akompaniamencie ~ów i dyskusji, których przedmiotem ·była .racja
bytu tego teatru, powstawał pod dyrekcją Krysty.ny Skusza111ki jeden ·Z lllajle-:
piej zorganizowanyc-h warS7ltatów pracy
arlystyc7Jnej, kmtałtował się jeden z najbardziej związanycb z aktu·alną n~y
wistością polską zespołów teatralnych.
Wśród 24 premier pięciolecia (nfle widczając 6 przedstawień dla ~) !Prawie
karżda ooś znaczyła rw ideowej li śW<iato
poglądowe j "biografii" tej ··sceny. Idąc
drogą zapowledzia•ną mani:festem teatralnym , Księżniczki T u randot stwormno
teatr wyraźnie okr~ony stylistycznie,
jednolity, różniący się pod tym rwz,ględem
od innych. IPubliczność dość szybko IPI'ZYwykła do specyficznych fOrm jego wypowied2li i łatwiej nici niektórzy k·rytycy
przyjęła je~ lronwencje. Nie spos& pominąć udrzJiału i roli Józefa Szajny w
kształtowaniu tych konwen-cji d tego atylu, mimo że z teatrem współpracowali
równiei dnni scenografowie.
'K.&ztałtowanie warsztatu służyło jednak przede wszymkim budowaniu włas
nego orepertuClll'U. Myśląc :przede wsrz.ystki:m o treściach, jakie pragnie podać widmm, mniej zaś o ,,sztukach do grania",
Teatr Ludowy w klucrww~ .swoich IPOzycjach .p rawie nie powtarza~ repertuaru
innych scen. Rzad·ko terl •bywał naślado
wany. Geniusz sierocy Marii Dąbrow-
skiej, Sen srebrny Salomei, Oreste;a,
Dziejowa rola Pigwy Broszkiewicza. (dramaturga "etatowo·~ związanego rz teatrem), Generał Barcz (pre;miera na pię
ciolecie) - Gto p11zykłady :z ostatniego
t)'llko okresu.
Obok Radości z odzyskanego śmietnika
przedstarwienli:a Jenego Krasowsklego wg porwieści Kadena - jest na scenie
Teatru Ludowego w Nowej Hucie jeszcze
inne "pr.zedstawienie pięciolecia": Myszy
i ludzłe stein:becka · także w ~aptacji
i reżyserii Krasowskiego, który je&t baz
wątpienia w równym co Skiuszanka · stop-mu twóreą tego teat.ru. To pr.iedstawienie utrzymuje się w ll"epertuarne piąty
·rok.
•
Je!1JO historia sceniczna mówi w szczególny sposób o jed,oej również niebagatel!'lej sprawie: o rozwoju <li dojr-zewaniu
~społu aktorskliego Teatru Ludowego.
Już choćby tylko dlatego warto je dziś obok najoows;,;ych prac teatru - po raz
df'\lłi 'zobaczy€.

