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jednak jest to, że choć plcrws1.e przed· 
stawlenia trochę szokowały widzów. to 
każde na;tępnc jest rozumiane przez co
raz szerszy krąg odbiorców. Co więcej, 
w Nowej Hucie zrodziło się jakleś uczu· 
cle pa<riotyzmu do swego teatru - każ
de zakusy na teatr budzą gorący sprze· 
ci w. (Teatr Skuszanki w Eksperyment sl~ udał - wydaje się, te 

Pierwszy raz przyjechali do Warszawy przede wszystkim fakt narodzin tego tea· przyniósł on nie ylkn <nkCf'< samemu te· 
w czerwcu 1956 roku, pokazując "Kslęi· tru w Nowej Hucie. w mieścle lttóre atrowl, ale wskazał jakieś nowe perspe· 
nlczkę Turandol" 1 adaptacJę noweli Stein zwyk,,llśmy okrdlać mianem "socj~llstycz- ktywy w kształtowaniu naszej polityki 
becka "Myszy i ludzie". Pisalo się i mó· nego , a które jest miastem Dr?elle W'7V· kulturalneJ, która z takim uporem trzy
wiło po tej wł7.ycle: patrzcie, jaki teatr !tkim chłopa 1 robotnika 0 nie rozbudowa- ma się niezawodnej jakoby organlcz.ne.i 
robi Skuszanka! Ile w nim drapietnoścl nych potrzeb• ch huo.u< J lll , n. . 11 , ~ 5 , drogi wychowywania odbiorców kultury. 
polityczneJ! - ogląuano na ~cenie za11o· latlzl, .dla których .,1rawy kullury nie Teatr Ludowy w chwili obecnej ma w 
w edz, ba Vlyrainie zarysowany kontur .tanow 1ą jeszcze prob.cmu. 3 kfórl' repertuarze kilka sztuk, wśród nich "Bal
nowoczesnego teatru. podświadomie chłoną wszy; tko to co sit; ladynę" l "Sługę dwóch panów" Gołdo· 

l oto druga wlz:rta. Tym razem Teatr wokól mch roUl.i i k•ztałLuJe ' niego, a w planach .,Brudne ręce" Sar-
Ludow~· z Nowej Huty przyjerbal do sto· w tym mieścle powstal te~tr po raz tre•a l '.'~owego Don Klchota" Fredry. 
hcy na wyraźne tądanle krytyków lite- pierwszy nie w oparem 0 środowisko, nie Teatr 1 Jego kler?wnlctwo nadal stoi na 
rac kich, wielu pism i wielu swoich przl· na jego umówlenie społeczne. Zrodził się stanowisku. te . mozna tylko eksperyme~
slęglych zwolennaków. Na scenie Teatru teatr, który obrał nic tradycjonalną dro· tować w oparcni o .prawdziwie dobrą 11·1 
Nar?dowego oglądać możemy "1\IIarkę u gę wychowywania widza popncz uczeme teraturę l jej założen!om nolłl''' ""'"" pod· 
m1arkę" Szekspira l sztukę Wcrfla "Jaco· go podstawow~·ch prawd 1 za•oteń teatru.

1 

p~rządkowywal rozwiązania formalne. , 
bow•ky l pułl<<>wnik". Oba przedstawie· zrodził się zespól, który ~wiadomie 783 • lcatr, jak dotąd, wypowiad., •l r o w•'>ó 
nla recen7nwane jut byty w pismach li- takowat widza _ dając mu nowy tntr, cze~no~ci P<'nr7 e7. "7t11kl 7 rtn,..rtf' .. ""H k

1
"" 

terackich l UZ} skały zasłużoną pochwalę. teatr problemu, w nowoczesn~·m ujęciu. sycznego - pierwszą. l b~zpośrednlo a ta· 
Jest oka.zla by te komplementy raz jesz· Nie było w tym nic ledn• k z zaJożeń kującą wspolezesno>' będzie p<> Iska p re
c ze powtórzyć - widz •toieczny l stolecz- eksperymentu dla eksperymentu. Teatr miera sztuki Sartre•a- Trwają nieustannr 
ny krl·tyk raz jeszczP może zachłysnąć sl~ Ludowy wiedzlał co chce osiągnął. w tym _teatrz~ po•7uknvaola tr~~rl po· 
"lnn\'m" teat•em, który nie tylko jut Jeszcze klika mle,lęcy temu trwała sze- przez ktore zespół chce się wypoWledzlet. 
prawie od dwóch lat ru.Jizuje kon~ekwen roka dyskusja w prasie, w której suge· W tym nlewleltdm kolektywie na !;:tórP~ 
tnie swą linię repertuarową, ale nleustan- rowano, że trochę szkoda taklego teatru go. czele stoi K. Sku z~nk~. jako drug• 
nie włącza się do politycznej debal.y, u- dla Nowej Huty, ale przede wszystkim rezyser praru,le J. KrMow•kl, scenogra· 
czestnlczy najpełniej w tyciu kraju. uderzano w dzwon alarmowy, te prym!· rem jest J, Szajne, a dvrel<t~rem 1\flrl>e.I-

W War51:awle ocenić można ów słusz- tywny widz nowohutnicki teatru Skuszan- da. Wszyscy pracuJą chvh~ ponatl •·;:•re 
ny dobór repertuaru, Jego odkrywczośt l ki nie rozumie l nie taki teatr je~t mu ale chyba równlei ponad zwykłą miar< 
l aktualność - określlt miarę eksperymen potrzebny. Te założenia Ilustrowane byłv wvrosły Ich oslągni•cla. 
tu formalnego zarysowaneeo W wvrazl· małą frekwencją, pustką na teatulnej sa· Mote nar'rOdą Z1 ir.h prarę he<lzie tei!O· 
stej 1 prostej a na~·et skrótowej tnsceni- \li. 1 t~ jetlnlk zostało przełamane. - roczny wyjazd latem do Wenecji na Fe· 
zacjl, które choć podporzącikr.wane t••~ci "Minka za mla. rkę" oslagnęla. w Nowej stlw!'l .~ztuk Goldonlego ze .,Sługa dwórh 
przedstawiPnia odgrywają w nim nlepoś!ed· Ilucle 49 przedstawltń, sztukP wertla o- panow · Choć to sprawa je•~c7e nie zde· 
nią rolę. Można w~ważyć akto"ką rang~ glądano Jut 40 razy. Co 3 mle<>kaniec No· cydowana, warto ten przywa!e,l przyznal 
przedstawleń - ale nie tylko tu leży wa· wej Huty chodzi na katde prud•tawlenle Teatrowi Ludowemu z Nowej Huty. 
&a ekSperymentu Skuszankl. Określa się - a Teatr daje Ich rocznie 7. watnlejsze Al. KOSIJ.'~SI{A 


