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N IEKTORJI! •rodowi.s1ka. te&łra1n• po
czuły się za.trwożone. Barbarzyńca 
wta["gnąił do ogrodu szt.ułkL. Tym bar

barzyńcłl ma byc! IzabeU. Cywińska. 
Brzmi to paradokHJnle;'DO ~una. pneclet 
wywodz.i się % kr~ów scenicznych. ale gdy 
rzecz. zaayna dotyczy~ łtllans6w, wówczas 
sentymenty c~ ua~ła na druci 
plan. 

Naj.pierw było :r.aaiepokojenle wypowie
dziami przyszłej jeszcze pan! ~r 
przed sejmowymi komisjami. 

~óźiniej, juit po objęciu ur~ Idy do 
opinii publiczn~j ~ły ,.rzeni~ wypo
wiedz.i min. Cywmsldej o roll .resort.u., do
tacjach, pieni:tdzacl\, spon!Oraeh 1 m.ece
nasao~ zaniepokojenie j~o zami~c! ~ 
w obawę. 

Kielli::h goryczy został prz.epełn.łony pod
czas nrl.edaiwnego zjazdu ZASP. Wówczas 
1:0 min. Izabe-Lla CyiwJAs.~a raz jeszcze, 
a co gorsza na pro!esijonamym łorun'I.,, po
twiericlz.iła, te na. dota.c~ mote 1d.C%yć 
20-25 teatrów. I tak is.brzmiało to lepiej, 
niż . wcz.eśnięjsr.e przymdairltl rnhwi4ee o 
kilkunastu najwytej teatrach. 

Istnieją w Polsce M 'tea-try dramatycate. 
O rótnym znaC?.eniu i oelągnłęciaeht usy
tuowane w diużyeh miaistaeh 1 na. tzw. pro
wincji; x ro:mna~ obsad- aktorską. o bar
d.z.o f)dmiMnej frekwend publi.cmoki. 
Niektóre prow.incjonalne mol- poszczycid 
się suk~~amł, nlekt6re włełkomłe-j.silde 
ledwie wegetuj-., Mm..!sterlaln& idea jest 
taka, !e re:SOrit powinien ~le-rac! te dome, 
a. tatkże - nieweżnie od konlkretpej sceny 
- wybitnie wam~cio-we dokmlan.fa. Prze
d~tm1 reszta powinna radzić JObie sa.ma. 
W ogóle zd pr%e'Widuje &łę ieh przejtc!e 
na garnUJSzeik władi lokalnyc!h., samorzl\
dów itd. J~U wł~ jaka• apołecznoś~ wo
je'W'6dzka chce utnymywa.ć teatr, nieza
letnie od jego kondycji finansowej i u
itystycrm.ej.., jest•to S(prawa tej włdnie spo
łeez.n~cl. ·J~lt · nł• · - · WÓWC1.AI tfflti'y 

mogą jesze2e wa!lczyc! o swoją egzystencję 
szuikajqe ~sorów. po<iejmuj,ąc wszelk.de 
inne działania. dla podreperowaiń.i.a własne
go budżetu, jeśli samorz.ądowy czy lokalny 
okaże s·ię przed nim.i zamknięty. Nie ma 
bowd.em powodu, by utrzymywać sceny fa
sadowe bądź liche z pieniędzy pat\stwo
wych t:zr tet publicznych. 

n.tozotia ta ,8,l)Ot.kała się z obuir.zentem 
c~ki jrodowis!k-., głównie jego czę~ci te
renowej~ Zrozum4ałe, te aiklu!ra.t tej. Allbo
wiem. jalk powiada się tam, sce~y w~el
kom.fejskiie są w lepszej sytuacji.. W du
tyoh ~omera.c.jach łatiw1ej zna.letć jakie
goj mecen,asa., jeśli nawet rada narodowa 
umyje ręce. Po drugde - k.iilka teatr6w 
w midd.e to zmniejszenie g.ro:b'by bezro
bocia dla aktorów. Za-wsu jest jakaA szan
sa na ptten!esieti.le się ~ ~ego do dru
giego. a gdy w diOdaitku w takim miekde 
maj.duje sł~ jeszcze rozgłośni·a radicma.czy 
- co lepiej - oi§rodek telewizyjny, waw
C1'.8:'S za.wsze gdtie• się można przytulić. 
Ale co w tej sytuacji ma.ją robić uspoły 
prOIW'incjonalne? 
Podjęły przeto wyzwanie min. Cywdń

skiej i podniosły rzuooną prze.z ni.ą r~a
W'fcę. IAderem zburt.t01Wanyeh stał si~ Te
atr Ziemi Pomo:rniiej w Grudzi~dmi, który 
według tamtejnyc-h zapewnd.eń finansowo 
ma się nie najgorzej. To znaczy jego wła
sne dochody plus dotychczasowe dota
~je bi:lan'Suj- fię z lt<Jsztami. Mogą być 
straty, a.le w granicach re-%&W pienięt
nych, jakie sobie do tej pory WYlPracował, 
choc.iat raczej strat ·nde prziewidiu1je i lfozy 
na to. że wyjdzie w najgorszym rwe na 
zero. Obawia sdę jednak o przyszło§ć, 
a kook'l'etnie o to, czy lokalny bud~et riie 
~zie nań skąpił pieniędzy. . 

Gruidiziądzkl teatr wyst0<~owa1 wi~c 'za-
1Proszenie do dyrektocr:ów ponad trzydziiestu 
teatróV! prowincjonalnych na naradę w 
celu ~inego staswienia czoła zagroien.iu, 

' '· 

rka dotacjd. przez ml· 
nis:terstwo. . 
Miało to być działanie obronne przecłrw 

odg6rnym woluinltaa-y1.9tycmym decyz.jom 
zap~daj.ącym w Warrsza.w.i.e przy Krakow
skim Pnedmieściu. A1bowiem .postanowie
nie min. Izabellii Cywi.ń.S1kiej o wstrzymar 
ll'liu dotacji odczyttano w ten ~sób. że bę
dzie ona likwidować teatry. Wprawdme 
ocLżegnuje się ona od ja.k.ic·hlkolwiiek tego 
typu d.ziaŁań, wszakite dla niiektóryeh dy.: 
rektorów od.stawienie od garnuszka resoc
tu jest wi.doc.znie to~same z likwidacją. 
Zremą do takiego widzenia sprawy przy
czyniło się ndeprecyzyjne z.roz.uimienie słów 
panił. minister, które ucr:-osło w plotkę. 

Późndej .!tanowisko Mf: zmieniło, lecz 
oburrzenie poz~tało. Bo dlaczego ktoś 
w gmac:oo ministerstwa ma oceniać, jaik.1 
teatr jest najlepszy, a jaki średni czy 
wręcz zły? Tym bardzi~j . te nikt z nimi 
nie rozmawiał, n.ie zaprosił na nMad.ę,, by 
mogli przedstawić swoje racje. A także 
dlac:r.ego licz.ba dotowanycih przez resort 
teat·r6w ma być dopasowana do podjętęj 
gdzn~ tam odgórnJe teoretycznej kon<:eip-
cjl? · 

Wszakte z ponad trzydziestu potenejaJ
nych uczestników obrad, w Grudziądw 
zj.arwiU sdę jedynie dyrekto-rzy teatrów 
z Gn,dez.na., Jeleniej G6ry, Koszacrip.;t i Wa.t
brzycha. Pozostali odpisywali uprzejmie. 
~e owszem, są. tainieresowant, aJ!e„. Czd~ 
poczuła s.lę bowiem dotk!nf eta, gdyt nie 
uwatają sif: za teatry prowincjonalne. N~e
którzy, zwyc~jtnie, baili Mf: wziąć ud.ział 
w tym posiedzen~u. traktując go chyiba 
lako Sipisek. Bo przeciet nie było 2'Jgody 
ministerstwa na taką narad~ resort nic 
o niej nie wd.e, nd.e jest UJprzedizony. może 
się obrazi~. 

W rezu1l tacie J)i~iu cdwałnych ! ?Jde· 
te.rmi7;lowanych dyrektorów powołało Fe
derację Teatrów Terenowych, • otwartą 41a 
kaiMego, kto zechce do niej wm,ąptć. 

Zadaniem Fed·eracd1 je.st przede W,'!Zy.St
'klm stworzenie banku informacji o akto-
rach pozosta.jąeych bez obsady. Moma 
wówczas proponować tailcl.m · prizen[esienie 
się na inną scenę, d.o itllllego miasta. Po
wiedzmy, te w Wałbrzychu jest pięcłtU 
amantów, zat za;potrzebowa,nfe tamtego ze
społu to tylko dwóch aktorów w tym em
ploi - wówczas proponuje się pozosta!ej 
trój~ przeprO'Wadzkę, załótmy, do Gniezna 
i Grudziądza, gdzie bra.kuje aktorów o ta
kiej c-harakterystyce. Federanci Uczą sd~ 
też z tym, , ~e teatcry z. du±ych miast będą 
pozbywały się aktorów ze swołeh trup. 
Ni€ikoniecm.Je mie!'nycłh, ale dlatego, że ze-

społy są zbyt Mc1..ne/}6-..łvcza~ Jl! ~.ze
szone w Federac. ji .hętnie 'ich !'!_ ~hią. 
bo i tak mają kłopo y z pełnymi ~ 5i" :u-n.i. 
Oczywdście do tego wszystkiego potrzebne 
są mieszlkarJ.a w t reb miastach. Podobno 
l'ezerwa jest. 

Drugim zadaniem st stworzenie banku 
doświadczeń o działa 'ach mających za.
P€wnić finaruowy by: t. Na przykład Teatr 
Bałtycki w KoszaU ie podzieJ.i ·się z in
nymi informacj · jak to u siebie zakłada 
galeri~ sztuki połąc oną ze sprzedażą dzieł, 
że zamierza uqostę iać salę na kMc.erty 
muzyczne (za opła ą), że chce stworzyć 
pod swoją egidą k1u §rodO'Wisik tw6rczyc·h 
(dochód z gastronomii)';, a taikże zostać wy!" 
dawcą - uruchomić ~ą poligrafię,, któr_a 
drulk.()IWałaby biążki o ~matyce teatraJnej 
i yv ogóle kulturallnej. · J , • _ , 

Trzecie zadande, to zwlęks.zenie siły każ
dego z poj~dyńczych ~eatrów. Jako fede
racja mają większe !Pzanse na rozmowy 
z fokaJną administracją, sam.onądem; 
związkami twórczymi, organizacjami. 

W.szy!-tkie te poczyna~ia wstały podj~te 
- z d~isiejs.zej perspeikttywy - nieco na 
wylI'oot, gdyt teatry jeszcze dosta.j.ą dotacje. 
Ale i tak niebawem zapewne wejdz..ie 
w życt~ stosowna ustąwa, która przeniesie 
te sceny na garn.uiszek budż.ctów ~ tereno
wycih. W istocie. więc jest to przygotowy
wanie się do tego, co nastąpi w przyszłym 
roku. 

Otót z bunt.u te.go najhardziej jest za.
dowol001a tri.im. Izabell~ Cywińska A !bo
wiem zawią1za,nie Fed.eracjd Teaitrów Te
renowych świadczy o tym, te nie czekają 
one biernie na to, co przyndesie przyszłość, 
nie wyciągają ręki do resortu. lecz same 
swają się zaradzić niebezpieczeństwo·m. 
Lnnymi słowy wykazu.ją inicjatywę i po
mysłowośt w ~ią.Zaniu budżetu państwa 
1 w wyikazyw.ainiu własnej niezbędnośd 
kułturotw6rczej. Nie ogląrdają sdę też na 
odgórne zalecenia, lecz same starają s.i~ 
kształtować własną rzecz.ywistość. A o to 
wła~nie chodzi w obecnej fifol:ofii mini
sterstwa. - by wszyscy staraili się czyn.ić 
.to. co do nfoh nal~ży, bez roarwania s.ię · 
na łaskę państwowego mecenasa.. 

W grtltI1cie rzeczy wtięc spiskowcy z Gru
dziądza znaleźli uznanie za pomysłowość' 
1 determinację, co może być dobrym przy
kładem dla pozostałych, nie tY'lko zresztą 
teatrów, ale i innych instytucji lmltural
nych. Rz-ecz duś polega bowiem na tym, 
że wa.rto buntować się przeciwko Miur
szałym struikturom. 


