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T. atwiej w mojej sytuacji ma
L rzyć n iż pisać o realizacjach. 
Tych realizacji godnych wspom
nień było bowiem jeszcze nie 
tak wiele, a doświadczenia oś
mioletnie nie zobowiązują do 
podsumowań. Najuczciwiej więc 
będzie - w oparciu o to, co ju:i:. 
minęło - pomarzyć o przyszłoś
ci. 

fu~roletnia praca dyrektorska 
zmusza mnie do refleksji nie 
tvlko nad sztuką reżysera. ale 
także pozwala inaczej spojrzeć 
na szereg problemów związa
nych w ogóle z funkcjonowaniem 
teatru. Z perspektywy moich do
świadczeń oba działania łączą 
się nierozerwalnie. Kierownik 
artystyczny, łącząc funkcje ar
tystyczne i wychowawcze, powi
nien decydować o profilu teatru. 
Kształtowanie owego p r of i 1 u 
zależy ściśle od najszerzej ro
zumianej osobowości szefa arty
stycznego i jego widzenia t eatru, 
któremu za wszelką cenę powi
nien być wierny. 

Obecnie mamy w Polsce kilka 
takich jednolitych stylistycznie 
scen. Zdarzają się na nich spek
takle, które, realizowane przez 
,.gościnnych" reżyserów, nieza
leżnie od ich wartości artystycz
nych, zacierają obraz jednorod
ności stylu. Rzecz polega na 
tym, że aktorzy w zbyt małym 
stopniu świadomie współtworzą 
spektakl, w którym grają. W 
wielu przedstawieniach nic wi
dać z es p o ł u, b o n a p r a w d <: 
ów zespół nie istnieje 
Niestety, najczęściej jest to gru
pa przypadkowo zebranych osób. 
których nie jednoczy wspólnota 
idei, jakby należało się spodzie
wać w wypadku świadomego 
działania artystycznego, ale 
wspólnota działań administracy i
nych (budynek, kasa, plan, itp.). 
Przy za łożeniu. że zrealizowany 
spektakl jest wynikiem działal
ności zespołowej, a jeonorodność 
idei wizji scenicznych przedsta
wień decyduje o profilu teatru. 
musimy dążyć, by realizować 
wspólny cel z zespołem ludzi w 
pełni świadomych i ca łkowicie 
aprobujących wybrany program 
artystyczny teatru. 

Szansa istnienia dobrego tea
tru jest ściśle związana z trak
towaniem wszystkich jego pra
cowników artystycznych na tych 
samych prawach; każdemu z 
n ich trzeba stworzyć szansę do
konania wyboru programu ar
tystycznego i właściwego partne
ra. z którym mógłby jego 
zdaniem - w sposób najpełniej
szy kształtować swoją osobistą 
wypowiedź artystyczną. W zasa
dzie aktor powinien podpisywać 
nie umowę o pracę, ale manifest 
artystyczny zgodny z własną in
terpretacją świata oraz ze swoim 
sumieniem. Czy pąwstanie takiej 
jednolitej grupy ideowej jest w 
ogóle możliwe? Wydaje mi się, 
że tak. Mamy na to dowody w 
historii teatru, a moje doświad
czenia kaliskie też w pewnym 
stopniu to potwierdzają. 

W tytule zastrzegłam się, :le 
piszę o marzeniach. życie kory
guje je każdego dnia. 



Sił%ec:tnośc .,i.nteres6w poszcze
gólnfich osób, stanowiących ze
spól artystyczny, którego silą 
motdryczną jest stała walka o 
uznąnie dla siebie, burzy w wie
lu wypadkach szansę stworzenia 
jednolitego zespolu. Zapomina
my, ciągle narzekając na sto
sunki panujące w teatrach, że 
w większości ludzie przychodzą 
tu z tzw. powołania (a więc za
wód uprzywilejowany!) i od te
atru zależy czy i jak długo ab
solwent szkoły teatralnej bę
dzie wierzył w sens swojej dzia
łalności, której celem jest prze
cież nie tylko (a w każdym ra
zie nie zawsze) walka o osobistą 
popularność, ale również, i to 
w stopniu większym niż się o 
tym mówi, wiara w rolę sztuki 
jako uzdrowiciela i środka hu
manizującego społeczeństwo. 
świadomość tej roli nie może 

w teatrze istnieć tylko od świę
ta, okazjonalnie. Konieczny jest 
stały kontakt aktora z widzem, 
kontakt twórcy z odbiorcą, któ
ry potwierdza sens działalności 
lub odrzuca ją, którego chce się 
przekonać do własnego myślenia. 
Stwarza to ogromne pole do 
działania dla wszystkich, którzy 
pragną realizować swoje powo
łanie w najróżniejszych formach 
parateatralnych, a które powin
ny towarzyszyć podstawowej 
działalności teatru. 
Myślę tu o teatrze jako o ś

rodku kulturotwórczym, 
który z racji swojej poli!onicz-

. · ności (słowo, plastyka, muzyka) 
integruje środowiska, stwarzając 
szansę wypracowania nowych 
form artystycznych. Niezbędna 
jest też praca z widzem - pra
ca oparta na najróżnorodniej
szych formach kontaktu publicz-

ności te zjawiskiem teatru (mie
szczą się tu wszelkie spotkania, 
dyskusje, bardziej osobiste wy
powiedzi aktora zawarte w for
mach monodramów czy miniatur 
teatralnych, wszelkich nadsce
nek, podscenek, itp.). Wszystko 
to jest możliwe tylko w przy
padku, gdy nie cel osobisty, ale 
wspólna sprawa przyświeca 

działalności zespołu. 

Aby teatr mógł spełniać ten 
warunek dziś - musi być ideo
wy, walczący, nie może poprze
stawać na funkcji rozrywkowej 
lub pełnić źle rozumianej roli 
popularyzatora, dając przedsta
wienia tzw. łatwe w obawie 
przed zarzutem, że ńie będzie 
przez wszystkich zrozumiany 
albo wywoła kontrowersyjne 
opinie. Wiadomo, że tzw. niewy
robiona publiczność zdolna jest 
do wrażliwości przewyższającej 
reakcje wyrafinowanej widowni. 
Jean Louis Barrault walczył o 
wspólnotę po obu stronach ram
py, chciał, by jego widownia 
także tworzyła całość. To pięk
ne. Ale możliwe tylko wtedy, 
gdy teatr ma swoich widzów, 
tzn. publiczność poinformowaną, 
co może ją czekać w danym 
teatrze, publiczność, która świa
domie wybiera ten, a nie inny 
teatr kupując bilet na przedsta
wienie. To największy zaszczyt 
dla teatru, jeśli określa go naz
wa, jeśli widz idzie nie tylko na 
aktora, reżysera czy autora ak
tualnie granej sztuki, ale do 
TEATRU, od którego oczekuje 
określonych wrażeń intelektual
nych i artystycznych. Model wy
raźnie określonego ideowo tea
tru jest dziś konieczny zarówno 
dla widzów, jak i dla tworzące
g o zes lu, jeśli ów teatr ma 
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być· placówką artysty,czną nie 
tylko z" nazwy.~ 

Ale czy taki model teatru mo
że być realizowany w obecnej 
strukturze organizacyjnej? Mo
że ... , ale z ogromnymi trudnoś
ciami, przy stałym omijaniu 
przepisów. Teatr taki wymaga 
rozluźnienia obowiązujących 
struktur, które nie zostawiają 

czasu na prawdziwą twórczość, 
zmuszają do działań „fasado-

wych" i często bezsensownych, 
nie zezwalają na indywidualiza
cję teatru itd. To znane! 

Gdy ten tekst będzie w dru
ku, narzekania mogą okazać się 
już nieaktualne, bo przecież dy
skutuje się właśnie nad zmianą 
modelu teatru, a moje marzenia 
i postulaty nie są przecież pre
kursorskie ... 
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