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Ani jeden rok. ani jeden 

i;ezo11 nie przemlja bez osiąg
nięć polskiego ' teatru, choć z 
calą pewno':ic!ą rnogloby być 
ich znacznie \\ięcej, niż zda
J~lo sie w ostatnich latach. 
Bilans artystyczny roku 1980 
ratuje bez wątpienia znako
mite ,,Wielopole, Wielopole„." 
Tadeusza Kanto1·a - sensacja 
teatra!na roku, nie tylko w 
skali naszego kraju. 

"7ydal"zeniem, które ma 62'.ar::
.~e Za\»•ażyc; na calej przysz!o~ci 
naszego teatru, bylo w tym ro
ku' bez wa.tpienia... Polskie La
to. To ono bo'l.viem otworzył<:> 
drogq prawdzie na polskie sce
ny. ono ~t„·orzyło szanse samo
rządności p-0lskiemu teatrm,:i. 
Brak owej prawdy. brak pel:~e.i 
sc.morzs.dności 0012.łv twórców 
naszeg.:i" teatru - · og·;aniczaly 
ic!l społeczną i · artyst:)-czną mi
sj<;-. ..\ie zapominaj:11y - mó
w)l Gustaw Holoubek na pa
miętn\·m nadzwyczajnym Zjcź
d:?:ie SPATiF-u . - że teatr nabz 
ma b:vc: siedz~bą poezji i praw
d:r. i!d~·~ sprzeniewierzenia sie 
tej patriotycz.neJ p.owinno;ci ni 
,,;yb:::.czą nam nigdy ci, którzy 
dz1'5 wskazują na m tlrogQ - lu-
~ie ,\·icfaie,i Dd'l.\;agi i w1elkie.j 

:-.przwleóliwości". 

nadziei 
· \Vst1·ząs społeczny, jakiego do
z,1.ał nas.z kraj i naród w o::;tat
nic:h miesiacach. wrócił rui.dzie
ję t.-wórcorri. p-0li>kicgo teatru. 
Byli zrc:sztą jednym z pi.en•.;
szyc.h o;;rodowbk twórczych. któ
re akty\Vnie, z pełnym zaanga
ŻO\i·aniem włączyło stę w nurt 
spol~cznej i moralnej od.11ov..oy . 
. Tak zawsze. gdy kraj nasz Zl1a
lazł się w obliczu v..-ydarze6 no.j
baxdziej dramatycznych. cLC.j
bo.rdziej \•;ażkich dla przyszki~ci 
narodu, teatr polski - i tym 
1:a.zem -:-- stari~1! w pierwszyrn 
szeregu. Jak z::iv:;sze. tak i dz::; 
rozumie S\\"e sp.ołecz.ne posla•1-
nic~·wo. 

l\Iamy r.>ełr:e prawo podziela(· 
nowe. wielkie nadzieje na::::ze.~') 
teatru. „:\1usirny zac1;ąć :1aresz
c ie mówić ze ~ceny pra\\·dę i 
języ~d.em ·wpro;;C - 1xm·iedzia
la nam n:t:da\Yno !zei.bells C,._ 
wil'is'.rn. PL·awdą 111us1 prze :::: !~k-

'Tt':~~ eałE! n::-1szc życic :;poleczr:C'. 
by o przyszło&ci kraju moż;rn 
byłQ myśleC: z tak potrzebną 
ncun \l:szystkim nutą optymiz
mu. 0:adzieję taką. a przy tym 
s:lq. mądro~ć i odwagq cze:-pać: 
tc~raz musimy na eo dzie11 z do
::,.,\·ia<lcze11 Poll"ki0;?;0 Lata - jak 
c:,:~nrnC- .ie pr'ł<:!nir. p1·2e-siak~1i~-
' d:ir::1e11 od•1owy, poi~'.;;i l"''..O·r 

ro'..;i.1 1!ł30. 


