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NO A··HUTA: 
ŚWIĘTY EKSPERYMENT 

F 
ritz RochwiUder napisał sztu
kę pt. "Swięty eksperyment''. 
Motywem przewodnim jest tam 
dramat nawracania przez je
zuitów Indian na wiarę chrze

icfjańską. "MUsicie pracować na 
wspólnej roli - mówi ks. Prowin
ejał. ...:. Dobra, jakie zdobędziecie 
,;woją pracą, nal~żą do ~s~ystkich. 
Musicie wyrzec s1ę wszelkieJ korzy
~~ własnej, wszelkiej żądzy posia
dania. Oto stworzyliśmy dla was 
l:rainę Bo~ nad Paraną i Urugwa· 
jem. Trzydżieści osiedli - sto pię~ 
clziesiąt tysięcy Indian nawróconych 
na wiarę chrześcijańską. Czy chce
cie oddać wasze siedem tysięcy dusz 
Bogu na chwałę?... Niechaj łaska 
4 miłość Chrystusa. Pana naszego, 
będ~e wam zawsze pomocą i z.ba
wleniem". 

Jak poucza historia. Towarzystwe 
~ezusowe opuściło po pewnym cza
sie te ziemie, zostawiając je, wraz 
z nawróconymi ludtmi, którym za 
ziemskie cierpienia obiecano nagro
dę niebieską, pod rządami hiszpań
llkich posiadaczy niewolników. W 
ten sposób koło prawidłowości hist<?• 
rycznej się zamknęło, Indianie me 
zdołali 3ednak w XVII wieku prze· 
skoczyć okresu feudalnego, który w 
oby-::łwu Ameryk~h chalraktery~ 
wał si' właśnie ustrojem nie~i-

~ to wszystko jest jakąś meta-· 
forą? Boże broń, łhciałbym rzecz 
traktować jak najbardziej doslow
nie. Tyle, że nie na płasZJCzyinie mo
ralności lub polityki - ale skrom
nych zagadnień sztuki. Jeszcze o je
dnym ogniwie zapomniałem powie
dzieć. Otóż Indianie podnieśli bunt 
przeciwko nowym panom, a na czele 
spisku stał Hiszpan, klóry zapew.\ 
nieniom jezuickim uwierzył z rów
ną naiwnoś~ią co neofici. Ten Hisr 
pan został rozstrzelany. 

WJ;eszcie więc mamy wszystkie 
elementy rzeczywistości, artystycz
nej i autentycznej zarazem. Dla ni
kOJO bowiem nie może ju:t być t~
jcmnicą, źe w opi'lanym układ1.1e 
konfliktu idzie po prostu o Teatr 
!,udowy z Now~. Hl,\ty . .6J.eż c:lostał 
się w wiry .historii! Chocia:t llia 
wifm, czy :t jeszcze większym po
dziwem nie należaklby raczej spoj· 
rze~ na tych, którzy te wiry potrafili 
wzburzyć. Na krytyków i recenzen
tów warszawskich. Którego to okre· 
ślenia używam tutaj w znaczeniu 
czysto pikwikowskim, przepraszam: 
mickiewiczowskim. 

Rzecz zac~ła się od nowa pod
czas ostatnio!j wizyty Teatru Ludo
wego w Warszawie. gdzie Skuszan
ka pokazałA "Sen srebrny Salomei'', 
Krasowaki "Generała Bereza", a 
oboje "Oresteję". Ojcowie Jezulei 
i Matki Sercanki pisujący do co po
czytniejszych dzienników zadecydo
wali, :te należy opuścić dzikie tereny 
,.nad Paraną i Urugwajem" czyli . 
po pt'06tu nadwiślańską Nową Hu
tę, zabrać ostatnich związanych ze 
eobą Hiszpanów czyli po prostu Sku· 

szankę i Krasowskiego, a kraJ czyll 
po prostu l'eatr Ludowy wraz z u~ 
rni~zkałymi tam Indianami czyli po 
prostu widzami nowQhuckimi, wy
dać nowym władcom czyli po prostu 
innej dyrekcji, którzy zaprowadzi
liby tam rygorystyczny ład ustroju 
niewolniczego czyli po prostu podali 
widzom papkę teatralną, nie wy
magającą już "'od nich wysiłku, wła
snych przemyśleń i osobistej odpo
wiedzialności. 

Indianie ·zbuntowali się, chodziło 
1m o życie. Myślę, że teatr, jeden czy 
drugi, nie wywołałby nigdy takiego 
poruszenia umysłów. Ale żal i za· 
wiedzione nadzieje pozostałyby na 
pewno. Dlaczego? - pytacie. Odpo
wiedź prosta. Indianom za cenę ucz
ciwej pracy i wyrzeczeń obiecano 
królestwo niebieskie. Nowej Hucie 
równie! za cenę wyrzeczeń, za cenę 
tego, źe będzie "tru-::łny" - obiecano 
teatr ambitny, teatr eklśny, ·teatr, 
który by spelniał rolę nie tylko lo
kalnrt. ale :maczył także w ogólno
polskim życiu teatralnym. To nlc 
jest ważne? Nle lekceważyłbym tak 
wynio§łe pewnego snobizmu, który 
znakomicie · !pełnia swą rolę w 
utrwalaniu nawyków kulturalnych, 
w budzeniu ambicji artystycznych 
'rodowiska. 

Indianie z mniejszą lub wlęksŻą 
sz.czerością modlili się do nowego 
Boga, ale z przyzwyczajenia, z ja· 
kiegoś nicpojętego wewnętrznego 
przywią7.ania nosili jeszcze i starym 
bogoin w głąb puszczy sutą obiatę. 
Robotnik z Nowej Huty raz pójdzie 
do teatru, kiedy indziej wstąpi do 
knajpy czy przystanie obok' kiosku 
z piwem. Ale wi.e już przecież, że 
nie piwo lecz teatr powinien być je· 
go ambicją. Jeszcze nie zdobył się 
na niedzielny, gran3towy w prąż
ki, garnitur, więc C':lfa się od kasy 
teatralnej, a bilet, który dostał w 
radzie za·kładowej, ciska gdzieś 
ukradkiem. Kledy indziej wracają;! 
późno do domu, zmęczony, widzi, że 
n!e zdąży si41 już przebrać. Za nic 
nie pokazałby się w takim eleganc
kim gmachu w swoim roboczym 
kombinezonie. Czy to jest :tle? Nie, 
łl.> jest na pewno dóbtze, bo teatr 
jest już jegCI ambicją, wie, że to nie 
jest coś równie łatwego jak wychy
lić kufel, obejrzeć kopanie piłki czy 
zagapić się na wesołe miasteczko. 
że wielu z nich odpadnie i nigdy nie 
wejdzie do teatru? Zabrakłoby 
miejsc, gdyby wszyscy tam wt!jść 
mieli. Ale na pewno wejdą ci naj
ambitniejsi, najlepsi i ci, którzy po
czują się dumni, że mają oto w swo
im mieście, w pobli:tu, teatr ciekawy. 
jeden z niewielu w Polsce, do które
go ht-::łzie zje:t.dżają nie tylko z Kra
kowa, ale z Warszawy, Wrocławia. 
ł.odzi. Co tam wejdą. Już w tym tea
trze są! Widz nowohucki naprawdę 
nie omija Teatru Ludowego. To tyl
ko na premierach prasowych może 
się wydawać, że cała publiczność 
przyjechała z Krakowa. Wbrew do
brym obyczajom bywam przeważnie 

w NoweJ Hucle na lrl6nm1 tam 
przedstawieniu. W kierunku autob:U
su pospiesznego czy tramwaju od• 
ehodzę wtedy sam, albo w niewiel
kiej g·rupłe oSób. Reszta zostaje w 
Hucie. To są właśnie jej mieukańc.y. 
Robotnicy, urzędnicy, ini,ynłer'Oillfle. 
Moim polemistom przyszłym podeu
nąć mogę zarzut: na pewno ci ludzłe 
pracują w Krakowie, albo pnea1ei1ł 
się do Huty w poszukiWIIllu młaa
kania. Zarzut absurdalny i demaiO
giczny, ale równie dobry jak WlzYIL. 
kle inne wysuwane w dyskutji o Te
atrze Ludowym. I o jego widowni. 
której naprawdę nie zna nikt z pa
tetvcznych ~ylkutantów. 

Mówi się w tonie naeanY, że do 
Nowej Huty przyjeżdżają ..,idzowie 
z Krakowa. ze to teatr dla publicz
ności krakowskfej. To nieprawdL 
Ale już w samym sformułowaniu 
kryje się absurd. To, że prr,yjeżdża)ą 
ludzie z Krakowa/ nie odstraso/ wi· 
dza nowohuckiego, leez moze go 
przyciągnąć. Tak jak przyciąłnie go 
wszelki rozgłos koło teatru, kolo 
sztuki, jak do kłna prr,ycillJa ro:~
g'os filmu. Doradzałbym konsek• 
wencję. Jeśli uważamy rzeczywiście, 
że wldz nowohucki jest młody i na
leżałoby przyciągnąć 10 do teatru, 
wychować dla teatru, to przecież 
nie poprzez drobnomieszczańskie 
wodewlle, po pierwsze. Po wt6re, 
zagadnieniem zasadniczym test to, 
by w ogóle ten widz do teatru przy
szedł. A na pewno nie prr,yjdzie do 
teatru nijakiego, o którym mówi się 
i pisze bezbarwnie albo :tle, do tea· 
tru, który wegetuje od premiery do 
premiery, do teatru, którego nie wi· 
dać na mapie arfystycznej nie tylko 
Polski. ale nawet Krakow!l. Wiemy 
przecież w Krakowie doskonale., jak 
takie teatry wyglądają. Czy mo~ą 
pobudzit ambicję, czy potrafią -
powtarzam to uparcie - wznieść 
l'!!kką mgiełkę snobizmu, zaimpono.: 
wać swojemu środowisku. a więc 
zainteresować, prr,yciągfllłć? 

Teatr Ludowy potrafił to zrob~ć, 
o tym nie może być dyskusji. I teatr 
ten ani nie zamknął się w eklektyz
mie nijakim, ani nłe poprzestał na 
snobizmie. Dawał przecież i sztuki 
,.Jatwe": Był GQldoni, b7ł Fredro, 
, Księżniczka Turandot", a kto po 
raz pienwzy l!lObacz,.vł te przedsta
wienia, kto po raz pierwazy wła!
nie wtedy był w teatrze, ten na pę
wno już do nieeo powrócU, nawet 
na sztuki i przedsławienia "trud
niejsze". 

Nic mówiłem dotychcus o zaJad
nieniach artystyc~w;: tego tea~. 
o kulturze i cyw · jl po prostu, 
jaka obok wyrachowanej wiacy je
zuitów hiszpańskich szczepi~ zo
stała na :ziemia_.cl} ,,nad P,.arar)ą 
! Vr:ua,~a~"· J . Jijó~ej to kUltury 
i cywilizaCJi Indlanie sk)onni byli 
bronić z broniĄ w ręku; za którĄ 
zginął dzielny Hiszpan, ojciec Oros. 
A1e czytf!lnicy "2ycia Literacldqo'' 
orientują się w tym chyba niezgo· 
rzej, systematycznie omawialiśmy 
wszystkie interesujące przedstawie
nia. 2e można z nimi dys~utowaU 
To tylko dobrze, bo dowodzi :te te
atr nie skostniał ala poszukuje, że 
rozwija się razem z r.zeczywistością, 
2' historią. z dojrzewaniem swoich 
widzów. 2e zmienia się, a więc u«:U
pelnia, ro:r.budowuje swoje doświad
czenia, ogarnia coraz większe obsza· 
ry problematyki intelektualnej 1 ar
tystycznej. Politycznej wreszcie. 

Pięcioletnia historia Teatru Lu
dowego nie jest zbyt długa, by jej 
nie można w kilku słowach przy
pomnieć. Jest na to dostatecznie 
wyrazista, powledziałbym więcej: 
konsekwentna. Parniętamy okres, że 
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była to scena niemal publlcyatycz
na. Zagadnienia wałkowane w gaze· 
Łach 1 tygodnikach, animujące callł 
~bliczność czytającą l chciwą kon
taktu ze światem, te zagadnienia 
znajdowały natychmiast odbicie w 
pr.ae$tawlenlach Teatru Ludowego, 
l to n!e pyle jakich, ale w "Ballady
nie", w SzekspirZe, w interesujących 
sztukach współczesnych. Było to 
zagadnienie władzy i jej zakresu, 
odpowiedzialności zarówno władc7 
jak poddanego, obowiązków wza
jemnych, wajemnych kon!likt6w 1 
źródeł antagonizmów. I Teatr Ludo
wy, biorąc nawet na warsztat utwo
ry klasyków, nie prowadził tej dys
kusji w abstraicjl. w metafizycznym 
oderwaniu od świata - ale właśnie 
w związku z nim. W oparciu o do
świadczenie hitleryzmu, doŚWiadcze. 
nie ludobójstwa, doświadczenie sa
mowoli - stawiał problematykę 
współczesną l proponował dla niej 
rozwiązania socjalistyczne, hu
manistyczne. Pokazywał grozę ter
roru w .warunkach, z których W'f• 
szllśmY jut dawno. Przedstawiał 
problematykę, która dopuszczała 
tY'lko wybór jednoznaczny: socjau-· 
styczny, humanistyczny. Zaskaku
jące, te tylu błędnych rycer-ą socja· 
lizmu n!e potrafiło tej problematyki 
odczytać tównle jasno l jednozna
cznie. 

Ale Teatr Ludowy nłe pozostał 
zbyt długo w ogniu doraźnych spo
rów publicystycznych. Jak jeden 
z pierwszych - obok Dejmka - w 
nie wszedł, t4 jeden z pierwszych 
je opuścił, · rozumlejąc doskonale, ze 
teatr, jako zjawisjo. nie wytrzyma 
zbyt długo konkurencji z reportażem 
czy publłcystykll, a takie nie zdoła 
powiedzieć więcej ' od nich. Następ
nym Szekspirem stała się więc "Bu
rza", następnym Słowackim "Seh 
srebrny Salomei", następną sztuką 
współczesną wielka panorama ideo· 
logiczna "Generała Barcza" - mó
wię OC%ywiście w skrócie - a 
zamiast ,.Księżniczki Turandot" te
atr porwał się na ogromny wysi .. 
łek wystawiania tryptyku scenicz• 
nego Ajschylosa o Ol;estq.i.e. A więc 
znak zbliżającej J.i.e. dojrzałości 

HUTA 
artystyczneJ: sztuki naJm.tdniP.)
sze. najba:rdziej odpowfedzlalne, an
gażujące intelektualnie i stawJające 
wobec problematyki teatru napra
wdę współczesnego, nowoczesnego. 

Były tam błędy l pomyłki? Były. 
Nieraz o nich pisałem 1 mówiłem. 
nie ja jeden. 

Można je 7JI'eiiZtą pdm'6tce przypo
mnieć, by tym sprawiedliwiej zwa
:lyć zamierzenia i osiągnięcia. Dla 
pr:r:erdstawionej problematyki ideo· 
wej, lntelektu'alnej teatr szukał ade
kwatnych, nowoczesnych środków. 
Nie było to proste, na scenie mie
szały się wpływy awa.ngardy sprzed 
lat czteTdzlestu, trzydziestu, dwu
dziestu, wraz z eklektycznym wybo
rem współczeenyeh nowinek, na któ
ry skazani byliśmy nie znając dość 
rzetelnie sytuacji artystycznej w 
świecie. Zespół był - jest zresztą 
do dziś -'młody. A więc, aby dość 
jasno wyrazić swoje zamierzenie 
Intelektualne, reżyser często, zbyt 
często uznawał się w tym teatrze 
je:iynym, absolutnym twórcą wido
wiska, ponad autorem l ponad ak
torem. Aby osiągną~ l oryglnalnoś~ 
l ewentualnie pokryć braki aktor 
stwa, chętnie, zbyt chętnie zaczęto 
posługiwać się maską czy jaskrawą 
defocrmacją postaci aktora, co w 
pierwszym wypadku nie byto chwy
tem an1 nowym ani sugeatywnym, w 
drugim zaś - użyteczne przecież w 
grotesce czy grand guignolu - kOm
promitowało niekiedy problematykę 
intelektualną l'OZSądnie proponowa
ną przez spółkę autor-reżyser. 

Tu trzeba wspomnieć o charakte
rystycmej 6Upremacjl plastyka, sce-. 
nografa, po prostu indywidualrtośol 
Józefa Szajny, który na użytek tego 
teatru. zdołał już. stworzyć całą 
szkołę naśladowc'6w. A nawet sarii 
aię powtarza, nuży, męczy, byle tyl
ko zachować styl, byle .tylko swoje 
laboratoryjne problemy oplt>.stycme 
sprawdzić w przestrzeni scenicznej. 
Te sprawdzenia nie ZaJWsze były u· 
dane. Powtarzały się, albo pokry
wały, dominowały problematykę in
telektualną utworu, wreszcie - nie
potrz.ebnie, mQim zdaniem - odda
WY ...... TPY . .Los~ym_p_ęclem.., lltwór, 



teatralny od•wyobratni widza, od 
jego zdolności wzruszeń arty'stycz
nych. · S-zajna jest arllitralny, nieu
stępliwy i na ogół nie schodzi nigdy 
z najwyższego piętra swoich zain
teresowań plastycznych. Może żą· 
dać. aby widz oglądający jego wy
stawę dostał się na to piętro za nlm. 
Jak mi alę zdaie, trudno tego wy
magać od widza teatralnego, dla 
którego żaden teatr nie stanie się 
nigdy wernisażem mal;lntwa. 

Wreszcie i to trzeba powiedzf~. 
te żywy udział teatru we współcze
sności, za który go chwalę, nie obył 
się bez uproszczeń, bez pe"Nllego 
maniactwa. słusznie wytykanego 
niegdyś w recenzjach cudzych 1 
moich, słusznie też przezwyciężone
go przez teatr. Problematyka wła
dzy to było nie tylko najciekawsze 
i nąjpowa:lmiejsze zagadnl~ie Jqeo
we, ale także - pretekst do felieto
nowych, mniej lub bardziej wyra
mie adresowanych. złośliwości. Za
b.awnycb w pierwszym przedstawie
niu, nie do zniesienia już, rou.dxaż
niających w przedstawieniach na
~tQpnYFJ!...: A -~a.zy:waly_.sitL ~~ą; 

w t)rcb aamyc!h powt6rkowydt se
riach. Te epizody należało r;ifzy o
kazji równi~ż przypomni~ , 

Ale w tym wszystkim była pne~ 
deż jedność nadrZf!dna, propozycja 
teatru. Na którą i kierownicy po
lityki kulturalnej i krytycy stawiali 
w chwili powierza nla Skuszance 
Teatru Ludowego, w chwili gdy za
bieranCł ją z Opola, gdzie w zuyaie 
najogólniejszym przedstawiła jui 
przecież swój plan teatru politycz
nego, współczesnego. POtraktowano 
wtedy teatr w Nowej Hucie jako 
eksperyment święty i zbożny, so
cjalistyczny i ludowy. Ale dzisiaj 
z przerażeniem widzę, że ci sami lu
dzie w dalśzym ciągu traktują Te· 
at.r SJnaszanki jako eks{)eł)'ment, gdy 
on już dawno wr6sł w rzeczywisto~ 
- nie mogę wyobrazić sobie atmo
Jlfery teatralnej Krakdwa 1 Nowej 
Huty bez niego - i stał się rzeczy .. 
wistością: O ~j wbrew recenzen
tom warszawskim trzeba dyskuto
wać, ale kwestionowanie jej byłoby 
nie _tylko naiwne lecz sżkodllwe . 
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