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P odczas dyskusji na sekcji kul
turalnej II Zjazdu Dllenni

·arzy Ziem Zachodnich w głęboką 
zadumę wprawiły mnie wywody 
dziennikarzy, oceniające pl'oblemy 
społeczne i kulturaJn4'! Ziem Za
chodnich z pozycji„. stolika w ka
wiarni „Nowy $wiat" (\Varszawa, 
a jak;e!). Proszę mme :iJe nie ro-

mieć - nie m wcale 

zienn1karz 
rientują si 

e 

blematyce najlepiej. 
mnie sprawa inna: z :!aktu, że żur
r:<olista warsz3wski przejaskrawia 
problem w sensie pozytywnym, 
podczas gdy publicys,a tkwiący 

profesjonalnie w problematyce 
Ziem Zachodnich popada niekiedy 

w skrajno~ć przechvna. powinna, 
moim zdaniem, wynikać jakaś me
todologiczna wskazówka dla na
szej codziennej prac> dz1ennika1-
skiej. Chciałoby się bowiem rzec, 
że nie jest ani tak dobrze i am 
tak źle, jak to sohiu często wy
obrażamy. O .przykłady nie jes! 
trudno - weźmy więc pierwszy z 
brzegu. 

R zy Mikt> w swym, 
;resztą, zagajeui•t 
dysku~ji zjazdowej 
in., że w zakresie 

instytucji kulturain~·u1 Ziemie 
Zachodnie są o wiele lepiej wy
posażone niż reszta kraju, że w 
fakcie tym tkwi optymistyczaa 
zapowiedź rychłej, samorzutnej 
aktywizacji kulturalneJ wielu do
tychczasowych bialych plam.•) 
Wątpliwości zaczynają się jed

nak wówczas, kiedy zabierzemy 
się do rozbioru pojęcia ,.instytu
cja". Czy my-<Jimy tul;.j o murach 
gmacl,ów. c1y też o ludziach w 
nich ~kupionych, czy wreszcie o 
wszystkim łącznie? Ponieważ cło 

przesady cenię ko 1kret - skoc7.:"' 
od ralu ó a. Je t am 

mieszcząc 

Jedyny 

Ten teatr„ \V moim zrozumieniu 
'-'spomnTuncl(o poj~cia, jf.'st „in
styt11cją kult11rn1ną", lec" .jako ta
ka nie potwiel'tlza on tezy rf'fe
renta. Dlaczego? A choćby i dla
tego, że nie dam głowy, czy pole
wa zespołu artystyCllll'go posiada 
właściwe kw.:tli!ikacJe sceniczne; 
ponieważ oglądalem wyposażenie 

somego gmachu i obs~nvowałe1n 

pracę tego zespołu, który musi 
działać, korzystaiąc z odpłatnej 

zresztą pomocy PKS miast z resor 
to\vych Ś\viadczeń l\linisterst\\:a 
Kultury i Sztuki w dzi-edzinie 
transportu; pomewn przygląd;,

łem się wreszrie atmoo;,ferze w tea
trze i wokół t eall u„. Wspomniana 
Instytucja w dzis1eiszym swym 
stanu~• pracuje ambitnie i ofiarnie, 
lecz nie spełnia tych wszystkich 
zadań, j:ikie powinien spełniać 
Teatr Wojewódzki. A o samorzut
nej poprawie - nie ma mowy. 
Znam niemal wszystkie placów1<i 
teatralne w północno-zachodniej 
Polsce (a jest ich trzynasc1e na o-

siemnastu czy dziewiętnastu sce 
nach) i z całą odpow1edzialnośc1ą 

za słO\VO mogę st.\vierdzić, że Bał
tycki Teatr Dramatyczny im. Ju
liusz11 Słowackiego w Koszalinie 
zajmuje w rzędzie tych placówek 
lokatę końcową. 

Rezultaty rozumowania będa 

jednak rzeczywiście inne, jeżeli za 
oceną „instytucji" przemówi np 
ilość spektakli w stosunku do ilo
ści zespoi ów, procen1 em wykona
nia planów (finansowego i fr.ek· 
wencji), stanem murów budynku 

itp. Wówczas niewątpliwie 
sprawdzi się teza referenta. Ct1 

więcej - znajdzie ona cały sze
reg nowych pokwitowań na tere· 
nie innych miast Ziem Zachodnich 
(- żeby daleko nie szukać wskaż<; 
na Gorzów Wlkp., gdzie, niewyko
rzystany, poniewiera się najpięk

niejszy w pótnocnej i zachodniej 
Polsce gmach teatrninYJ. Ale prze
cież „instytucja kulturalna" - to 
nie tylko mury jej siedziby i de
koracja w świetlicy, to także cały 
szereg Innych cz~·nmków. 

e e t j 
aby tn gurow 
przynds 1ła jako jedyny swój r~· 
zultat kłótnie pomiędzy autorarn1 
- na przyl<łc:łd o przecinki luh 
dwukropki. Bo mozna przeciez i 
tak; mamy niejal\ie ciO~\viadc7enia 
z ostatniego roku &Ol'qcn:1 pole
micznej na najwyższym, public>
styczno-literackim szcz~blu. 

Przeciwnie: moim zorr;.iarem jest 
rejestracja riobrych I złycl1 (a ra
czej: pomyłlnvcn 1 trudnych) 
stron życia, kulturalnego L..tern 
Zachodnich. z je d 11 ucz es n ą 
p r o ś b ą o w y p o w i e d ź i e
go b e z po ś re d n i c h i 11 i
e j a t o r ó w i t w ó r c ó w: po
lityków kulturalnyl'h, kiernwni
ków instytucji, aktywu 1<lubów i 
ruchu kulturalnego w terenie. Ci 
niech dają materiał r.l~czo\vy: p~J

blikowany \V prasie spo!eczno
kulturałnej z lepszym skutk'<em 
posłu?y uogńlnienio1n, niz owl! 
„made in", preparuwnny \V kri
w1arm „Newy $wiat". Jest uo
wiem rzeczą zrozumid!ą. że taka 
Jest prawidłowa kulejnusc powst1-
\vani.a szers1.ych UObólnieti.. rt 

zwlasz~.:r.a ocen normatywnych. 

Ili. 

wipomniałen1. ogólt.Hkowo I) 

teatrze \V KoszJ11.11e i jego 
trudnvcf1 ~orawAt·h n:P:"T'lc;.7,•7pn'1"1 -
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W ipomni-ałen1 ogól11ikowo ,, 
tealr:ze w Kusz<lliilłe i jego 

trudnyci1 <:prawat:n, n:e~~zcz~n~l„ 
tern rnu przy tyn1 suto\\0 e:J, choc 
rnoim zdaniem uspra\v;edliwiu11eJ 
oceny. Skąd się \Vl1ęly te gonk1e 
słowa? 

W lapidarnym ~krócie można to 
ująć następująco: chodzi o 
s z cze gól n ie zlą syluac;•; 
tzw. „małych ta<ltrów" (w „no
menklaturze'' warstaw:,'i\:fej tz',\'. 
"trzecia ~trefa" - o tle sit; nic 
mylę), o sytuację , klóra uwa1 lill
]<0wana jest z I ą po 1 i l y k ~ 
res or t u k u l t u r y w.:ib" '' 
„małych teatrów", i która tyrn 
placówkom . pracują : y10 na z.e
miach Zachodnich (lutJ też di:1 
Ziem Zachodnich - jak np. teatr:: 
w Gnieźnie, Kalislu czy Grudz.~
dzu) szczególnie clała się we zn.iki 
A przede ws,zystkun n!<.HU na m y 
śli sprawę k3dry anystycznei: 
ona ciąży na kształcie pracy ar ; ,·. 
stycznej każdej niemal z wyn1ie
nionyrh placówek. $wieżo og ł ąrta
łem w Koszalinie „Brnta Mari10-
trawncgo" O•knra Wilde ' a. PrLed
stawienie było zie, ·ale symptorro'1 
tyczne z wielu wz,;lędów." t;„ 
przykład w zespole wyl<anawców 
na dziewięć osób Jedynie trzy po
staci la z z:tstrzeżeniami czte1 y), 
łegitymow3ły się znajornoscią rze- -
miosla aktorskiego; rezyseria byia 
nierealistyczna \V sensie utop1j11.'J„ 
>ci założer1 (reżyserka , ~ Rad7.i
szewska. zamierzała pv. 4; sztukę 
Jako groteskę,' nie licząc s i ę zu
pełnie z wątłymi 

aktorów), i rojąca SIĘ od szkoi
nych błędów (np. kapitalnie wy
glądali Anglicy popełniający przy 
każdej okazji cmok-nonsens!)„. 

Ale gruby błąd popełniłby, kto 
zrzuci odpowiedzialność za trudn9 
'Ytuację teatru na dyrekcję, czy 
radę anystyczną. Dyrektor, T<:cłe
US.l Aleksandro,vicz jest mł0Cy1d 

c·złowiei<iem i młodym dyreKto
rem; sam zresztą robi v;rażen1e 

"Złowieka , który nie tak wyol;r;,. 
zał soloie teatr. Liczy, żQ z nowym 
sezonem uda mu się wzmocnić ze
spół artystyczny. i na tym buduje 
poło\vę swych planó'.V i nadzieL 
Jeżeli jednak sytuacja teatru 11ie 
ulegnie poprawie, Jeśli Jlle b~dzi<· 
mieszk;w\, dyrektor nie będzie 
mógł niczego zaoferować ewen
tualnym kandydatom cło zespołu
(duźo tu 'zależy od władz Jt.kó!
nych, które wprawdzie 
chcą mieć teatr, tylko nie 
co się z nim robi)„. 

Zabrnąłem w szczegóły 
praszam. 

Wymieniłem JUZ problem 
dry artystycznej, potrąciłem 
1n1mochodem o sprawc; mieszk;.{
niową . Dalej można by jeszc1c 
dużo o atmosferze „nie,dostrzeg~ 
nia", ilustrowanej złoszcząc~mi , 
drobnymi szczegółami . 

Wierzę Jednak, ze 1'tnieje SP<' 
sób rozwiqzania t~· !1 ·· -;7 ~ -; tki 1. h 
lrudnoś ci, kładących się niepn
ll zebnym balastem n:i barki 111-
stytucjl, tak bardzo polrzebnyc:1 
Ziemiom Zachodnim. Dlntego 
też wierze i w to, że optymizm 
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dyrektora Aleksandrowicza bę-

dzie święcił triumfy już w se
zonie przyszłym. 

Dziś jednak nic nie wskazuje 
n a to, by na odcin ku teatru p o
twierdzały się w calej rozciągło
ści pobożne twierdzenia referen
t a. Ale gmach, owszem, stoi! 

* P Oiityka resortu kultury (i 
częściowo władz tereno

wych) wobec „małych teatrów" 
wymaga solidnej dyskusji i zde
cydowanych zmian. Zw iaszcza , ze 
sprawa dotyczy placowek zaan-

gażowanych nie tylko społeczn iP, 
lecz i politycznie - jak to mo 
miejsce z każdym '.O?at rem na 
Ziemiach Zachodnich. 

MICHAŁ MISlORNY 

NASTĘPNY FELIETON „PIW
POZYCJE - POLE!\111\.1'' TRAK
TOWAC BĘDZIE O PROBLE
MACH ' „LUBUSKIEGO TOWi\· 
RZYSTWA KULTURY" I sno
DOWISKA MŁODYCH TWOR
COW W ZIELONEJ GORZE. 

*) Ponieważ referaty 1 zag1-
jenia nie zostaly uci:est11ikom 
Zjazdu doręczone w powielonym 
maszynopisie. n ie mo!(ę ręczyć za 
absolutną zgodność cytatu z ory 
ginalnym sfo rmulowaniem. 

M. 111. 


