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BILANS TEATRU LUDOWEGO 

... można najprościej wyróżnić dwa rodzaje odbioru sztuki tea
tralnej. Pierwszy, polegający na biernym oglądaniu widowiska, 
drugi - na aktywnym uczestniczeniu w sprawie zaproponowanej 
przez teatr d.o przemyślenia - pisoze Krystyna Sk:uszalll!ka w pro
gramie do "RadOOci z odzySkanego ,śmJie1Jruika", ~rzy'dziesltej pre
miery swojego teatru, amawi:ając dokon:any pj.ęć lat temu IWYbór 
na rzecrz; dJI"Ugiej aJJtertnatYtWY. 

I od .razu rtn-zeba dodać, że 51Praw::t ani rdzliś nie je&~ wcade ~aka 
prosta, jaik wyn:Lk&Joby z tego syn11tety=.ego sformułowania, ani 
tym bart:lrzri.ej ;nie była prosta na początku działalności Teatru Lu
dowego w Nowej Hucie. W dyspUJtaoh o tym, jaki ma być teatr 
w mieście robotniczym, teartr w zalożendlu i perspek!ty;wach ro
botniczy, IW.iele tglosów opow:iadało slię, a częściowo d opo>llti.ada za 
stopniowym wprowadzaniem "surowego" widza w krąg przeżyć 

artystyczJTiych, .za przestrzeganliem elta.pów ~rozwoju, słowem za 
kuJsturailinynl przedszkolem. Skruszanka zaś, rozwijając swój IPl"O· 
gram, odrzucała 1 odil'7il.lCa propozycje ulgowej :taryfy dla wtildo
wni. Na pewno odegrał tu rolę i osobisty bojowy temperament, 
i wysokie amb.ioje antyst)nczne; zadecydował jedcrlak chyba szaou-

nek dJa publiczności, rn.akazujący od [pierwszej chwili prezelllto
wać jej teatr autenJtyczny i nowoc:'ZeSny, choć llla •razie niez.byt 
łatwo czytelny. iNa pewno rteż ryzyko, tkwiące w takiej decyzji, 
było równowa:źxme zanlfanli.em do publ..i.mlności, wdarą, że jest ona 
zdolna do przyjęcia urnOWillego i aluzyjnego •cha~rakteru tego te
ati1u. 

Co rwtięcej - TeaJtr LudOtWY od=.acza się wyjątkową wprost sta
ll1owcr.ośdą, z daką "prQPOI1uje do ;pm:ellllyślellloia" sprawy trudne 
i niepopularne, rutaik:uje problemy nadbardz.iej drażl.iiwe (1!1p. prc
blem żydowski - "Jacobowsky i pułkownik", 19517 r<>k). W re
pertuarze pięciu minionych latmożna zauważyć jak by stałe nurty, 
nazwijmy je umownie: "charakteru narodowego", "władzy", "ludz
kiej samotności". W ndekrtórych przedstawli.ellliaah S(platają s.ię one 
nierozdziielnoie, w lininyoh występują pojedy;nczo, w formie jak 
gdyby wyprepa~rowalllej. Jest !też szereg tpfr.zedstawtień !kontYinuują
cych styl com.media deH'arte, czystej zabaJWy w .teatr, pośWiięco
nych tylko problemom antys;tyczm.ym. 

Sprrawa charak:tei1u .narodowego, zadumy 111ad hils'torią Polski, 
przewija sję od począrtlklu istnienia teatru popmez sztukli takie, jaK 
"Balladyna", "Jacobowsky i pułkownik" Werfla, "Geniusz sie
rocy" Marii Dąbrowskiej , "Sen srebrny Salomei" i ostatnio "Ra
dość z odzyskanego śmietnika" Jerzego Krasowskiego według "Ge
nerała Ba=" Kadellla-Bandrowslciego. POWiieść o poC'zątkach 

dwudziestolecia, o 5P()sobach dojścia do wladzy .i ".txrzyma'Il!i.a za 
mordę" jest IW adaptacji KrasQWskiego jeswze bardzliej drapieżna 
i niemiłosiema. Dw:udziesltolec.ie jest dla Wliększo-ś.ci społeczeństwa 
wciąż jeszcze za mało znane i przemyślane, ale rozumiemy dobrze 
zakończenie szrt.ukli: zwycięski Barcz .zostaje sam, wszyslbko, co 
mogło mu IPrzes.zkodzoić - ludzie czy IP!rOblemy - 7JOStalo zmie
cione, unicestv.;ior.e; i wtedy sprężyna <Zwyoięstwa, Pyć, za.iHywe 
w p:rzerażendu oczy - rz,QibaczyJ, dokąd może .prowadzić "szero.k:1 
droga" Barcza. 

Zagadrl'ien.ie od:powti.edziaJ.iności władzy atakują sZJtuk.i z różnych 
epok i krajów: "Balladyna", "Miarka za miarkę" Szekspira, 
" ImiOina władzy" Bros.zkiewicza, "Ronlulus Wdelkli" Diirrenmatta. 
Wreszcie ludzka sa:motlllość i !Próby jej przełamania - to znoWlJ 
"Jacobowsky", "Za1lcl.ill1acz des:zJczu" Nasha, .rewelacyj1ne ,.My;>zy 
i ludzie'· Steinbecka (1to .zn.a.komLite przedstaWlieiJ"lie od 4 lat utrzy
muje się w stałym repertuarze rt;eatru!). A pozostają jeszcze naj
trudllliejsze do zaszeregowalllia przedstawienia: Camus - "S~an 

oblężenia", Ajschylos - "Oresteja". 
Można by określić teatr Skuszanki jako teatr wielkich proble

mów moralnych, ale się trochę boję. Wszyscy boimy się wielkich 
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