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Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi wznowił właśnie przedstawienie Brygada 
szlifierza Karhana w reżyserii Remigiusza Brzyka. Otwiera ono obchody 65-lecia Teatru 
Nowego, które przebiegać będą pod hasłem „awangarda i socrealizm”. Legendarne już 
przedstawienie Brygady w reżyserii Kazimierza Dejmka pokazano na otwarcie łódzkiej sceny 
w 1949 roku. Następnie w 2008 roku ten sam tekst za dyrekcji Zbigniewa Brzozy wystawiono 
właśnie w reżyserii Brzyka, a przedstawienie to nie tylko okazało się sukcesem artystycznym, 
ale stanowiło również znak, iż Nowy odradza się jako zespół i jako instytucja teatralna po 
kilku latach wegetacji i artystycznego marazmu. W obu tych przypadkach opowieść o fabryce 
silników w Sokołowie wyznaczała początek nowej epoki. Jak wypada Brygada w trzeciej 
odsłonie? Spektakl nie stracił chyba nic ze swojej dynamiki. Wciąż zaskakuje różnorodnością 
scenicznych, ruchowych i dźwiękowych rozwiązań. Gorzej z jego wymową, która nie bardzo 
aktualizuje się w obecnej sytuacji – ani ideologiczno-politycznej, ani ekonomicznej. 
Przełożenie spontanicznej energii, jaką tryskają socjalistyczni robotnicy na współczesne realia 
wymagałaby nieco więcej zabiegów translatorskich. Akurat w tym przypadku ciekawa (może 
nawet awangardowa) forma nie bardzo koresponduje z przebrzmiałą (socjalistyczną) 
wymową. 

Brygada szlifierza Karhana opowiada historię grupy robotników za wszelką cenę 
próbujących zrealizować plan pięcioletni i na czas dostarczyć odpowiednią liczbę części 
składowych do silników. Szlifierze borykają się z brakiem maszyn, konkurują z innymi 
brygadami w tym samym zakładzie i wystawieni są na dyscyplinujące uwagi Dworzakowej – 
pierwszego sekretarza komórki partyjnej. W tej postaci (Monika Buchowiec) skupia się nie 
tylko władza i ideologia socjalistycznego państwa, ale także cały jego powab i kusząca 
ponętność. Dworzakowa nie ma nic wspólnego ze zgrzebnym stylem klasy robotniczej. 
Wręcz przeciwnie pojawia się wśród pracowników odziana w coraz to inne wieczorowe 
kreacje, które podkreślają jej kobiece wdzięki. 

Oto władza ludowa przerobiona na jasny obiekt pożądania, wyalienowany, nieosiągalny dla 
ogółu, a w związku z tym jeszcze bardziej pociągający. Gdy okazuje się, że planu 
pięcioletniego nie uda się zrealizować, bo brygada pracuje zbyt wolno, robotników ogarnia 
socjalistyczna ekstaza; postanawiają pracować na dwie zmiany, by ostatecznie wywiązać się z 
zobowiązań. Podobny zryw następuje, kiedy psują się maszyny, a fabryce grozi przestój. 
Dwie brygady, jedna kierowana przez starego, druga przez młodego Karhana, rozpoczynają 
rywalizację, wpadając w stan utopijnego szczęścia osiąganego poprzez pracę ponad siły. 
Brygada opowiada właśnie o tym zrywie, bezinteresownym, czystym i potencjalnie 
inspirującym dla socjalistycznego widza, a w centrum tego obrazu znajduje się kusząca postać 
partyjnej liderki, która z oddalenia obserwuje postępy prac. 

Postać partyjnej działaczki ubranej w kuszącą wieczorową suknię to jeden z wielu świetnych 
pomysłów inscenizacyjnych, które zapadają w pamięć po obejrzeniu Brygady w reżyserii 
Brzyka. Pociągający, kobiecy głos Dworzakowej rozlega się w całej fabryce, by powtarzanym 
rytmicznie i mechanicznie nawoływaniem mobilizować robotników do pracy. W scenach z 
Dworzakową daje o sobie namacalnie znać hipnotyczny charakter systemu politycznego 
opartego w dużej mierze na umiejętnym budowaniu iluzji. Brzyk świetnie oddaje poczucie 
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szczęścia i nadzieję, które robotnicy odnajdują, poddając się powtarzalnym i mechanicznym 
czynnościom. Na scenie oświetlonej w większości białymi jarzeniówkami aktorzy biegiem 
wykonują poszczególne czynności, zatracając się w ruchu i zmęczeniu. W scenach rywalizacji 
między dwiema brygadami Karhanów co chwila wpadają na scenę, by ze stalowych wiader 
wysypać setki nakrętek symbolizujących efekt ich stachanowskiej pracy. W tle inna grupa 
robotników spowitych szarym dymem odgrywa taniec szczęścia: niemą i abstrakcyjną 
pantomimę, powolną i melancholijną, sugerującą być może, iż tyko poprzez zwielokrotniony 
wysiłek osiągnąć można ostateczne uspokojenie i harmonię. Ekstazę osiąga się tu w deszczu 
nakrętek spływających z pochylni umieszczonej nad głowami aktorów. To pod ich 
strumieniem stają zmęczeni robotnicy, doznając uczucia spełnienia. Ta niemalże 
modernistyczna fascynacja rykiem i rytmem maszyn, rodem z futuryzmu Marinettiego, pełna 
jest estetyzująco-onirycznych wizji. W pewnym momencie wszyscy robotnicy ustawiają się 
tuż za plecami swojej partyjnej liderki i powoli, ruchami przypominającymi roboty, podają 
sobie z ręki do ręki metalowe nakrętki. Pełna synchronizacja zdehumanizowanych jednostek 
ułożona w niemalże wzniosłą poetycką wizję – przemysłowy balet. 

Dzieło Brzyka pomyślane jest również jako akt hołdu złożony inscenizacji Dejmka. Aktorzy 
grają, chodząc po scenie z naturalnej wielkości zdjęciami postaci z przedstawienia 
wystawionego w 1949 roku. 

Brzyk wykorzystuje również archiwalne nagranie tego spektaklu wplatając jego fragmenty w 
dialogi wypowiadane przez żyjących aktorów. Jednak ten wspomnieniowo-sentymentalny 
aspekt przedstawienia wydaje się właśnie najbardziej wątpliwy. Co prawda całość rozpoczyna 
metateatralny prolog, w którym postać Zakora, pojawiająca się u Dejmka, a wykreślona przez 
Brzyka, dopomina się o pamięć o swojej osobie, ale dalej ta brechtowska, zdystansowana 
ironia ginie. Przedstawienie grane jest na poważnie, bez cienia dystansu, jakbyśmy mieli 
uwierzyć, że tego rodzaju ekstatyczna wiara w system potrafi jeszcze dziś kogokolwiek 
porwać. Jego ideologiczna prostota i łopatologia przesłania, dziecinna wiara w grupowy zryw 
odegrany z porywającą szczerością przez cały zespół aktorski pozostawia niedosyt. W efekcie 
nie porywa, bo zbyt wiele wiadomo zarówno o tym systemie, jak i o jego odrażającym 
dogorywaniu. Chyba że…, chyba że już wszyscy ulegamy fascynacji tym szczerym i 
niekłamanym szczęściem, które w dobie korporacji i globalizacji powoli zaczyna urastać do 
rangi raju utraconego. 

Michał Lachman 

P.S. Czytając niektóre wypowiedzi, które padają przy okazji łódzkich obchodów 65-lecia 
Teatru Nowego i organizowanego w związku z nimi projektu „Awangarda i socrealizm”, 
przekonuję się, że dziecinna fascynacja socrealistyczną utopią mile łechce podniebienia 
niejednego artysty, filozofa, socjologa, dramaturga, dramatopisarza, kuratora, aktywisty, 
terapeuty, hipnotyzera czy striptizera. Innymi słowy wszystkich tych, którzy na co dzień w 
znoju spożywają jakże ciężki chleb człowieka pracy zatrudnionego na umowę śmieciową. 
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