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NOWĄ WIDOWNIĘ

Mówi się obecnie o nowej widowni w znaczeniu podwójnym.
Ra.z jako o fakcie, drugi Taz jako o IPOstulacie, A więc: widownia
istotnie jest obecnie nowa, bo inna. Na skutek specjalnej koniunk·
tury gospodarczej widzoW:e teatralni w tej chwili - podobnie jalt.
po pierwszej wojn:e światowej - rekrutują się ze sfer przeważnie
,,nowobopckich". Mimo nieusł.alllnych prób J"<JZZSUrzenia tego Uę
gu stanowią oni na ogół wcillt jeszcze zdecydowaną większnłć, pła·
cą za bilety ceny najwyższe i są podstawą budżetu teatralnego. Do·
dać trzeba, te,. w przeciwlemlwie do zblazowanej publiczno~ci la~
przedwojennych, cechuje ich .tywiołowy pęd do teatru, jest ich du.to,
teatry są pełne, pr.zed kasami ogonki.
Publiczność
~ka i nale.tąca

ta. z pochodzenia jak oajbard.z:iej drobnomieszczan·

do tzw. półinteligencji, zawiera w sobie wielu wi·
dzów z osobnej dz:ś, .zdemoralizowanej klasy .,szabrowników.. i .,paskarzy". Otwiera się tutaj droga do szczęś[wego oddziaływania
teatru na społeczeństwo, oto jedno z licznych uzasadn:eń konieczno·
ści ,.teatru społecznego", w tym wypadku o charakterze wYchowawczym. środkiem jest tu oc~cie repertuar odpoW:ednio dobran-y
i podany, a sprawę ułatwia nie tylko właściwa formom przetywania
teatralnego sugestywność, lecz i chłonność tej nowej widowni, która - jako wi4h ,....... posiada niewątpliwie c:echy dodatnie. Jest to
bowiem widown:a świe.ta, wra.tliwa, chcąca wynieść .z teatru pew:en
zasób wiadomości, ł'eagująca bezpo6rednio i nawet z naiwnym wdzię
k:em, słowem: rola gotowa pod zasiew kultury. Zachwyca ją Fredro, bę~ący dla niej rewelacją, interesuje Zapolska, n:ewątpliwie
wzrusza ją takte wieM reP,ertuar. To niep'l"awda, te, aby publ:(:z·
ność tę w teatrze utrzymać, grać cłrzeba sztuki bulwarowe i szmiry,

ona chodzi i na Swiętoszka .i na Elektrę i na Lillę Wenedę. Jej to
np. zawdzięcza Zemsta swoje rekordowe powodzenie w teatrze kra~
kowsk:m w ubiegłych obu sezonach. Byłoby przesadą łwierc:Wć, te
przyciąga ją nazwisko występującej gwiazdy, odgrywa ono pewn~
rolę, ale tylko jako moment uboczny. Charakte:ry~zny jest ~
sób, w jaki publiczność .ta oklaskuje dowcip i pointy Fredry. Wy·
raźne jest, że to dla nich pewnego rodzaju objawienie. W ogóle
klaszcze ona i •m:eje .się w sposób bardzo prymitywny, nie zawsze
włuciwy i niekiedy nawet rażący, ale zawsze św:adczący o głębo
kim i bezpośrednim przetywaniu. Inny wniGsek z tej reakcji: pu·
bliozno€ć ta szybko się męczy, nie wytrzymuje nerwowo dłuższego
napięcia dramaJtycz:nego, chwyta się chętnie momentów choćby pozornie komicznych jako pewnego rodzaju klapy bezpiecześstwa, stąd
nieraz śmiechy na widowni w miejscu najmniej właściwym. Znał
prawo takiej ł'eakcji Szekspir i stąd intuicją artysty wiecpiony przeplatał eoeny tragiczne komicznymi. Zauwazyć przy tym nalety, te
reakcja taka działa obecnie przewatnie w sztukach realistycznych,
a prawie wolne są od niej sztuki poetyckie. !'He było tak:ej reakcji
na ,.Antygonie", była na .,Prepi6reczce". Wniosek z tego byłby
może taki, że łatwiej tej .publiczności przeżywać dramat poetycki.
trzeba by jednak skonb'olować tu widownie wszystkich polskich teatrów. (Podstawą mojej obserwacji jest teatr krakowski i .krakowska pubHczność). Trzeba by te:t sprawd!zić, c2y na ~tuki poetyckie
nie przychodzi, i w jakiej mierze, jes;zcze inna, kulturalniejsza publiczność. Je.teli chodzi o reakcję tej l,nowej" faktycznie widowni,
to zanotować trzeba - znowu z okazji repertuaru fredrowskiego oklaski wcale nie rzadkie, a bardz.o apontan:czne w chwilach .,upad·
ku da" lub 11 zwycięstwa cnoty". Do nich naiety bicie brawa w fi.
nale Zemsty przy słowach ,.Zgoda, zgoda..."
Ogromną wadą tej kategońi widzów jest fakt, te to publićZnOŚć
nlietrwała., koniunkturalna i w ogólle - nieobliczalna. ~ć ich na
pewno utr.zyma się, większ~ć jednak odpadnie razem ze zmianą wa·
nmk6w, względnie, nasyciwazy głód wrażeń artystycznych, a.acznie
bywać w teatrze zrnacznie rzadz:ej. Tu - źródło niewątpliwie wi·
szącego nad teatrem kryzysu, nie pierwszego zresztą w jego dzie·
jach, jeśli chodlzi o taką przyczynę. Wniosek jest prosty - aby zapobiec kryzysowi, nalety jut teraz, zawczasu, rozszerzyć kru widzów. I tu drugi sens wyra:tenia, nowa widownia".
Ogólnie panuje pogłł\d, te naldy teatr ,.upowszechnić". Oczywiście nie tylko ze względów utylitarnych, ale i przede ~-

kim ze względów apołecznych. T e a tr w y c h o w u t e społeczeń
stwo ale teatr takte w z b o g a c a człowieka, otwiera jąc przed
nim krainę przeżyć artystycznych oraz ucząc go myśleć. Stare .zesta.;
wienie Piękna, Dobra i Prawdy - oto do czeto teatr przybliża jednostki, a prze% nie i społeczeiistwo. Nie wolno nikogo od nich wy·
łączać, a tymczasem dotychczas z teatru korzystać mogła tylko klasa mieszczańska (i to przeważnie drobnomieszczańska), w miastach
większych- w tym stosunkowo mało inteUgencji, jeSIZcze ~j robotników. C'óż więc znaczy .,upowszechnienie widowni"? Jest to
cały, olbrzymi program, który realizować da się tylko etapami.
Oznacza on słworlze:n.ie teatrów wdejskich z konieczności nieco in~ mających formę niż teatry miejskie, teatrów opartych na obrzę
dach i pieśniach ludowy.ch, na amatorstwi-e i pracy świetlicowej,
związanych z tmiwersytetami ludowymi~ Nie trzeba przypominać, że
patronem trch teatrów powinien być Jędrzej Cierniak. Teatry te
to nie tylko nowa wi.dowańa; to także nowa forma. A lli()Wa forma
w romązamńu lm-yozysu teaotr.a'lnego jest co najmniej równie ważna
jak nowa wid()wnia.
Aby upowszechnić teatr, należy dalej -;- tworzyć sieć t-eatrów
po małych miasteczkach. Teatr objazdowy oczywiście ma tutaj du"'
że znaczenie, ale nie wystarezy.' Na·le:ży pubt1czność małych miast.
podobn:e jak Wlid., wciągnąć w samą pracę i stworzyć typ teatru
amatoukiego, wzorowanego na polskich woiennych teatrach o b oz owych, przeznaczonego dla małych środowisk .miejskich. Jeże
li chodzi o wielkie śrbdowiska, to tam sprawa się kompliktt;e, ale
jednocześnie -to jest ter~ gdzie zrobiono najwięcej.
A więc powstały tam teatry szkol:ne, przeznaczone dla młodzie
ty szkół powuechnych i średnich, pojęte -jako pomoc szkolna, i teatry dz.iecinne, rozi'}'Wikowe. Cechą charakterystyczną tych teatrów
jest, że 'Wiidownia w nich jest o r g a n i 1z o w a n a . Na przykład:
w t~ sez~mie wznowiony zostaje teatr szkolny przy teatrach mJejl'kich w Krakowde. Wznowiony, bo istniał on jut i bardzo dobrze
aię rozwijał za czasów pierwszej dyrekcji Osterwy w latach
1932 - 35. Teatr ten ustala program swój w ścisłym porozumieniu
z kuratorium, przedstawienia odbywają się w godzinach pe>rannych.
są !pOprzedzone prelekcją, maią zastl\l)ić lekturę szkolną arcydz:eł
literatury, a jako takie są obowiązkowe. Opłata przed wojną wy•
nosiła 50 gr miesięcZ'Diie, obecnie nie dochodzi 10 zł. Pomijając inne
korzylei teatr azkolny WY'fabia przyszłą publiczność. Była to widownia w wydim stopniu dopińgująca aktora przez lwidość i bez-
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pośredniOI§ć

reakcji. Obecnie dla niesfornej i niezdyscyplinowanej .
powojennej teatr szkQlny stanie s:ę tet szkQłq, opanowa·
nia. Moment to uboczny, niemniej ważny.
Do teatrów społecznych typu szkolnego nalety .także Teatr
Rapsodyczny i teatr "Wesołej Gromadki", prosperujące w Krakowie
jut drugi sezQn. Obecnie mają, przy teatrze mie;skim powstać tet
zorganizowane przedstawienia dla wojska, byłaby to jut druga pT(>·
ba orgatniwwania widowni. Trzecia bodaj ajwatniejtza to orga.n.izowanie widowni przez zwi~ki zawodowe.
Dlaczego koniecmie - organ:ilzowanie widowni 1 Czemu nie po
prostu bitlety zniżkowe? - mógłby ktoś r.apytać, Tymczasein jest
tu ogromna a zasadnicza trudność. Teatr chcą,c poz'Y'5kać nową, publiczność musi przezwycięiyć bardzo łnida.y do pr~zwycięże·
nia - bezwład społ«Zeństwa. Wystuczy taki przykład: przy ~łej
organizacji biletów miżkOW'Y'Ch nabywca traktuje je jako źródło. za·
robku, puszcza ..w .p asek". Dla nP.ewielu ewentualnych widzów teatr
jest głęboką, pGtrzebą, której. na przeszkodzie stoi tylkQ wysoka cena biletów. Więks~ość tej potrzeby nie odczuwa, sam wydatek jest
tu momentem ubocznym; takich widzów trzeba · do teatru zaprowadzw, tak jak s.ię prowadzi młodziet i wojsko.
Myślę tutaj głównie. o klasie robotlniczej. Widz ten, raz pozy·
akany dla teatru, jest widzem rozkosznym. Bywały .jut w historii
teatru polsk:ego momenty,_ że widz ten do teatru chodził, że wspom~
nę tylko koźmianowskie czasy Starego Teatru w· Krakowie. W.tedy
dzię-ki in~cji ,,stojącego· parteru" obok studenta· stał robotnik
ł wedle słów wa.rogodnych świadków oni to decydowali o powodzeniu sztuki. ObserWowałam widownię robotmczą pmed wojaą w Katowica:ch. gdzie była ona szeroko i z powodzeniem rozbudowana·, tak
cJalece, że dawały się słyszeć narzebnia na niedostępno4ć teat.ru dla
sfer niezorgaairlOW'anych. Jest to bardzo wdżięczna widownia, posiadająca. zdrowy są.d, ist&tne bardzo podejście do zagadnienia sztuki,
wrażliwa· na ciętar gatunkowy reperluuu. TE.ałr,· który pragnie byt
swój opierać na takiej W:downi, powinien pamiętać o przypowieści:
••Kto by zgorszył jednego z tych maluczkich...'• Niestety nie zawsze
o -tym przed. woiDĄ ·pamięta.no, dają,c niekiedy szmirowaty repertuar.
Jest to tym bardziej nie do wybaczenia, te w zakupnie przez organi~acje rodzaj repertuaru n!e gra roli, a jdłi, to atrakcj" iest właśnie
wartog-=iowo4ć sztuki.
Ró.tne mogą być formy przedstawień zorg&ni2l0wanych. Kto wie,
czy nie •jwłaściwazą jest zakupno przez itBty:tQtję (fabrykę, k~
mł.odzieiy

2S

palnię) całości przedstawienia po umówionej z teatrem cenie i przy
umówionej ilości na rok. Bezwład w stosunku do bywania w ·tea·
trze stosunkowo 111ajłatwiej przezwyciętyć wtedy, gdy się ichie .zbiorowo, gdy inicjatywa jest ogólna.
Oto trochę cyfr. W Katowicach w sezonie 1932/33 było przęd.,
5tawień zorgan:zowanych 48 na ogólną liczbę 359. W sezonie
193617 było już takich przedstawień 236 na 426, jednocześnie frek·
wencja w c:ągu tych lat pięciu wzrosła ze 149.097 widzów na
248.086. Zwiększono wielokrotność przedstawianych sztuk, a zatem ograniczono ilość premier w roku, z&bezpieczono się przed skut·
kami załamania się frekwenc;:ji, oto be~rednie praktyczne skutki
dla teatru.
A teraz parę przykł&dów ustosunkowania. s:ę do teatru owej
"nowej widowni". "Czy aby ten aktor zawsze tak broni i strzeże
sławy niewi~ciej, ~ też tylko tak OO.grywał?'" -oto - jakże cha·
rakterystycme - pytanie i bynajmniej 1ie odosobnione. Inne odez·
wania autentyc:tne: "Trzeba z przedstawienia naukę wziąć i przy·
kł.ad. jQ w wielu wypadkach w tyciu postąpić" - tak okreśJ.ił ;..
z widzów przyczynę zainteresowania się teatrem. Inny jako
powód podaje, te upodoba. się bardzo. jak aktorzy na scenie ~~
mówią po polsku". Inny, te "na prze.dstaJwiendu można się czegoś nowego nauczyć". O głębokim rozumieniu teatru lwiadczyła cxtpo...
wiedź, dana mi przez robotnika z kopalni, &tarszego już człowieka,
na pytanie, czy .rozumieją sztuki Wyspiańskiego, (staliśmy rarz:em
w ogonku po b:Jety na "Zygmunta AugUISta"): ,,Do teatru nie chodzi
się po to, aby rozumieć, ale aby się wzruszyć".
W tej cbwiU teatr miejski w Krakowie próbuje wrz.nowić dawne
swoje przedstawienia organizowane na tej samej co teatr śląski za·
sadzie. Teatr w Katowialch idzie t:akże w tym kierunku, ałe p&
dobno napotyka na trudności. BezW.ład, o którym pisałam wyżej, silniejszy jest znacznie nit przed wojną. Na skutek ogólnego wrniszczenia spadł poziom .tyciowy; zmęczony, źle odtywiony, zgnę·
biony troską o byt robotnik na ~ół woli znacznie prymitywniejsze
rozrywki: mecz i alkohol. Teatr w tej chwili powinien stanąć do walki ~ alkoholizmem, szerzącym się wskułek taniości wódki w sposób
zastruzający. Widzę tu pewien zw.iązek, którego mo.tliwo§ci pod·
kreślił W. Natansoo w artykule pt. "Alkohol" (Tyg. Powszecłmy
nr 35). Nawołuje on łam bardzo słuszn:e do opodatkowan=a ka.tde~
go litra. wódki na rzecz funduszu kultury. Fundusz teil mógłby m. i.
alatwit zorgan~wanie widowni. a mianowiclę mo.tna by z niego
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zakupywać

przedstawienia dla robotników, którzy by dzięki temu
za bilet teatralny płacili tylko minimalną kwotę. (Zupełni,e 4annowe
przedstawienia ze względów psycholotcznych byłyby nie celowe).
Rozpiętość bowiem m:ędzy cenami biletów a płacami robotnika
jest w tej chwili tego rodzaju, te wszeUae mo~liwe dla teatru zniżki
są jeszcze niedostateczne. Jedyna więc możliwość pozyskania szerokich sfer klasy robotniczej dla teatru lety w subwencjach, polegających na dopłacie przez instytucje państwowe lub samorządowe do
każdeg biletu, sprzedanego organizac,jom. Wtedy bilety będą mo-gły być kalkulowane w wysokości minimalnej, która sama prze.z się
będzie stanowić pokusę. (..Skoro to tak mało kosztuje trzeba
okazję wykorzystać", dla psychologii kupującego chara·kterystyczne.)
W Warszawie w Teatrze Polskim sprawa organizacji widowni
została o~arta na systemie zniżek. Wygląda to jak następuje. Na
185 tysięcy wydanycq ogółem biletów (cyfry ni.Zej tysiąca dla
uproszcze-nia opuszczam) - 56 tysięcy wydano normalnych. 30 •tysięcy dla Zw:ązków Zawodowych z ogromną zniżką 80%, 54 tysiące
dla urzędników państwowych i samorządowych ze ~iżką 50%,
27 tys!ęcy dla uczącej się młodzieży za biletami od 5 do 10 zł., 16 tysięcy bezpłatnie. Łatwo stąd wyciągnąć wn:oski o charakterze publicznMci tego teatru. Przewdają w nim elementy bilet kupujące
wprost, bez zoiżła, i urzędnicze, czyli za najmniejszymi :zniżkami.
:WaJ~Stwa najmniej zamotna, to jest młodzież ł związki zawodowe,
stanowią zaledwie jedną trzecią ogólnej ilości widzów.
W Krakowie teatir TUR-u oddaje codzieamie mniej więcej jedną
widowni ZW:ązkom Zawodowym, katdy bilet po 15 zł. Ma
to mote swoje zalety przez ~zanie widowni robotniczej z mieszczańską, ale ma i duże wady, bo niewątpliwie trudniej wtedy propagować i łatwiej powodować pasek biletami. Trzeba przypomnieć,
że w początkach XX wieku w Parytu były poważne próby stworzenia •teatrów ludowych, ale ponieważ zbyt wiele inicjatywy zostawiano właśnie publiczności, widownia w wielu wypadkach zoostała
opanowanJL przez burżuazję.
trzecią

Sprawa organ:zacji widowni to ~awa trudna i skomplikowana, której niesposób wyczerpać w krótkim art-ykule. Nie da się ooa
tet wyczerpująco potraktować bez poruszenia sprawy 111owego
repertuaru, a przede wazystk:m nowej formy w teatrze. Podstaw'
powinno tutaj być przekonanie, te teatr jest jednostce i społec.ze!S-

ltwu potrzeboy

tak. jak potrzeba.a jest - · talk jak wypoczywa.-

j~emu ~

potrzebue są marzenia senne. Nie tylko wi~~C·
pot.rzelmy, ale koni e c z n J l Jest też pomoc- dla państwa.
jest środkiem ksŻtałc-cym .tak ja.k azkoła, jest narzędziem postępu
i kultury. N:e można traktować inaczej sprawy teatru jak z nai~
większ- trosk, i sta.ratiem.

