
5 lat teatru N owej Huty · 

Wizyta w stolicy 

\.1 IEPOSTRZEZENIE dla pra- • 263 spektakle obejrzało prawie 
1 'l sy centr.a.Jnej Teatr Ludo- 92 ty&. widzów, Ogromnym po
wy w Nowej Hucie ukończył wodzeniem cieszył się w tym 
swoJą pierwszą 5-latkę. Nłe jest teatrze "Stan oblężenia" Carnu
to już najmłodszy Teatr w Poł- sa, "Romulus Wielki" Dilrren
sce, choć nadal jego praca, matta, "Księżniczka Turandot" 

1 osiągnięcia, poszczególne spek- l Gozziego, .,Myszy l ludzie" 
• takle osądzane są ze szczególną Steinbecka. Na brak frekwencji 
• uwagą i szczególnym zaintere- i brak zaintcresowanicr ten 

sowaniem. Teatr Skuszanki ma teatr nie narzeka, tym bardziej 
• swoich zagorzałych zwolenni- zresztą, że organizując przed-
• ków daleko poza gr,anlcaml stawienia dla dzieci i młodzieży 
- własnej siedziby, jego pracę śle- zapewnił sobie udział w życiu 
• dzi też Wielu wątpiących, czy teatru publiczności najbardziej 
• Iima artystyczna Teatru odpo- wdzięcznej l najbardziej chion

włada zainteresowaniu miesz- nej. 
• kańców Nowej Huty - robotni-
• ków wielkiego kombinal.J. Na 

przykład teatru w Nowej Hu
cie powołują się od kilku .już 
lat publicyści i krytycy w wie
lu dyskusjach i sporach o za
daniach i roli teatru. Pqtca tego 
zespołu teatralnego uznana zo
stała jako pewien artystyczny 
eksperyment, a wiele przedsta
wień zyskało sobie zasłużone 
pochwały. 

Dziś już jedno jest pewne -
teatr w Nowej Hucie wrósł w 
kombinat, stał się jakąś wspól
ną własnością mieszkańców te&o 
młodego miasta. 
RozpoezyaajĄe IWĄ praef), s rrud· 

ala 1955 roku wystawtenJem "Kra· 
kowtaków 1 rórall" Wojeleeha Bo
ruała\\'lkleco, teatr zapoznawal 
1wyeh widzów • eeanym! pozyeja· 
m! dramaturJI! pOlikJej l obeej. 
Gra!lo tu "Balladyae" l "sen ue
bray Salomei" Słowaeklero, "Miar
kfl za miarkę" l "Burze" Szeklplra, 
.,OresteJfl" A,llehylosa, Jlo•ae przed 
1tawteate" Jaeobowlky'ero l pulkDW 
alka" werna, tu odbwla alę pra· 

Teatr Ludowy w 19:57 roku 
wystąpił na Festiwalu w We
necji, zyskując sobie wiele po
chwał za spektakl .,Sługi dwóch 
panów" Goldoniego, w rok póź
niej reprezentował Polskę w 
Paryskim Teatrze Narodów wy
stawiając .,Księżniczkę Turan
dot" Gozzlego l sztukę Werfia 
.,Jacobowsky 1 pułkownik". 

Dwukrotnie gościliśmy ten 
teatr w Warszawie, zapoznając 
się z czterema zaledwie spośród 
30 premier tego zespołu. W naj
bliższych ty"odnlach teatr Sku
szankl złoży w stolicy trzecią 
wizytę, prezentując trzy pozy
cje: "Radość z odzyskanego 
śmietnika", .,Oresteję" i "Sen 
srebrny Salomei". Występy roz
poczną alę w połowie lutego. 

M. K. 
Na zdjęciu: frarment z przedsta· 

wlenla .,Radość z octzyskaneco 
śmietnika", retyseria J. Krasowll.d, 
scenogratła J. Szajna. 

prem era "Geałuuu eleroeero" DĄ· •----------------browaklej, a oataUllo rówalei pra· 
premiera "DzieJowej roll PIJWY" 
Brouklewteza.. 

Swój jubileusz :5-lecla Teatr 
Ludowy uczcił prapremierą 
sztuki J. Krasowsklego "Radość 
z odzyskanego śmietnika" wg 
powieści J. Kadena Bandrow
skit>go ,.Generał Barcz". O tej 
premierze recenzent "Zycia Li
terackiego" Zygmunt Greń pi-
sze m. in.: . 

"... "Barn;" le~y w kr~cu zala· 
tereaowUI l dośwladczeó Teąu-u 
LlldDWeJO przede ti'Uy'ltklm l~ 
wzctędów polltyezayeh... Natyeb· 
miastowy polltytl'DY · l'«ae•· llo&· 
mo""a z w .dowa'- ltnlltt•1'e4aJa l 
IZczera, JakleJ nht połratłlaby -z:a
atęlt publlcylłyka. Rozmowa bo
wtem zarówno D aktuaii)QŚel Jak 
1 błUDrll, zarówno D fak&acb jak 
o teh orótaym, ·polltyn;aym, ~po
leezaym zaaezealu... T~ dlalog 
teatr prowadził • rozma ae, prze
mieniaJ . alę. tJoJr7ewal, · aysklwal 
artystyetay 'dy5taas l ·ogładę ror· 
mainĄ, to oc:zywta&e. Nle zatra~al 
aJę jednak. 1 ale zatracU alę do 
kol\ca, to ;maeay. • do .,Generała 
Bareu". . 
Najwyższa to- l'Ochwa.ła dla 

teatru zaangażowanego, który 
ani na chwilę nie .zaprzestał 
pracy politycznej, ubieraj4c ją 
w formę twórczości artyśtycz
nej . 

W ciągu 5 lat pracy, mim~ 
niedowier2;ań i mimo trudności 
teatr Skuszankł zdobywał so

, bie coraz większy krąg widzów. 
' w J956 roku .... ~02 Przedstawte-

l n ta. teatru obejrzało ponad :53 
· tys: widŻów, w 1958 roku wi

dzów było już 9Ó tysięcy ·(przed
~t;awień _2:5~) • • a . w . r_ok. · póini~j 

Skuszonka i Krassowski 

w Warszawie 
"\ W bieżącym tygodniu, od 13 do 17 lutego 
występuje w Warszawie Teatr Ludowy z No· 
wej Huty. Na scenie Teatru PołsklegD prezen
tuje on najciekawsze przedstawlenia z reper· 
tuaru dwóch ostatnich swoich sezon6w. ~ 

Teatr nowohucki (w Warszawie - po dluż~zej 
przerwie) przedstawia wyniki pracy z tego 
okresu swej dzlałalnoscl, który w stolicy nie 
jest szerzej znany. Po olu·esle "burz 1 napo· 
ru", dyskusji i poleml.k wokół tej sceny, na· 
stąpll przecież nowy, dwuletni już okres twór
czosel teatru, okres któremu nie towarzyszył 
Już rozgłos tak wielki . 

Teatr z Nowej Huty w grudniu ub. r. obchO· 
dzil piątą 'rocznico: sweJ działalności. Wlz~'ta 
w Warszawie jest. więc niejako wizytą "plęcło· 
lecia". 

"s e n s r ~ b r n y s a l o m e i" w reży
serii Skuszankl to jedyne chyba naprawdę 
oryginalne l twórcze przedstawienie "Roku 
Słowackiego" w naszych teatrach. Oglądamy 

.pona.d:o w t;vm przedstawhmlu w roll Regi
mentarza - pierwszego laureata lm. Jaracza 
(wyróżnienia dla aktorów młodego pokolen ia ) 
- Franciszka Pleczkę. "O r e ,. t e i a" Aj •chy
losa w IDscenlzacji Skuszankl 1 Krassowskie· 
go, w scenografii Szajny, jest pozycją nie wy· 
magającą rekomendacji. Mamy do czynlenta 
z trylogią antyczną odczytaną poprzez do· 
ś wiadczenia wspólczesnosci, naszej wspólczP~
nośel i przekaz.aną nam w tej formie teatral· 
nej, jaka uksztallowala się, rozwinęła i okrzP· 
pla w Teatrze Ludowym. Wre•zcie .,R a d o ś ć 
z o d z y s k a n e g o ~ m l e t n i k a" - przed· 
stawlenie Jerzego Krassowsklego na podsta· 
wie ,.Generała Barcza" Kadena, "Premiera 
pięciolecia teatru" - pozycja najbardzlej 
wspólc:resna, najbardzlej ataku.ląca, wyraz sa
modzielnego konstruowania sobie reper; uaru 
przez scenę nowohucką ' - i jako ost.ainla z 
premli!r teatru dająca najlepszy obraz •-Jego 
aktualnych mo:Wwo~cl twórczych. ł 
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