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a widownia 

Z Ryszardą Hanin 
o teatrze amatórskim 

Ruch amatorski powrnien służyć temu, by uczyć 
ludzi rozrywki kulturalnej, nie biernej ale aktyw
nej. W amatorskim zespole uczymy się smakować 
słowo, uczymy' się dykcji, ustawienia głosu, budowa
nia postaci, rozumienia poezji. 
Udział w zespole zmusza nas 

do ustawicznego czytania, 
orientowania się w życiu kul
turalnym, budzi zainteresowa
nia muzyczne - jest to, naj
ogólniej mówiąc, edukacja 
niewymuszona. I w tym jej 

zaleta, te rebłmy coś, cze
go bardzo pragniemy. W ten 
sposób kształtuje się postawa 
wytrawnego konsumenta kul
tury, zna~cy. na którym nam 
ludziom teatru tak zalety -
aby publiczność teatralna, głę
boko rozumiejąc spektakl. by
ła jego współtwórcą, była jak
by to powiedzieć na wspólnej 
fali z aktoregi. 

Czysty amatorski teatr po
lega na tym, ie jest sponta
niczny i .Qłe. )"..YPlf.dt Jl'Y nic 
radzić. Nie Odwai:?raH~ się 
udzielać jak!Chkolwfekrad, al
bowiem to. co jest w człowie
ku twórcze. musi samo·>z czło
wieka wynikać. Nawet w 
szkole teatralnej staram 1lę 
przekazywać tylko wifdzę, to 
co w sztuce teatralnej dla mło
dzieży jest zastane. Na tym 
przecież polega 'po1ączenle 
tradycji r postępem żeby wie-

dzłeć, co przed nami by1o, a 
następnie odrzucać, co już jest 
niepotrzebne I dodawać od 
siebie nowl' wartości. Stąd sta
ram się chronić wrażliwość 
młodych; póki oni sami nie 
wypowiedzą wszystkiego, co 
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pragną l mogą powiedzieć od 
siebie, staram się nie Ingero
wać. Mogę, co najwyżej, ob
ciosać, obtoczyć ich wypowie
dzi - twórczość jest ich pra
wem. 

Ruch amatorski ma to do 
5lebie, że jest spontaniczny, 
ujawnia to, co jest organiczne, 
naturalne. Jest czystą radoś
cią odkrywania dla siebie i w 
sobie wartości dotychczas nie
znanych czy nieuświadomio
nych. To jest jego największa 
zaleta - pozwala odkryć swe 
wewnętrzne bogactwo, dopeł
nić się treścią przeżyć arty
stycznych. I nie jest w tym 
przypadku ważny jakiś per
fekcjonizm, ale ~amo przeży . 
cie, ów proces twórczego po
szukiwania. Jeśli natomiast 
pojawiają się w ruchu ama
torskim ambicje profesjonalne 
- nie ma nic croźniejszego ! 

Wówczas to, co czyste, co jest 
samą radością, zostaje zmąco
ne ambicjami w 2runcie rze
czy pseudozawodowymi, poja
wiają się konflikty. załamania 
psychiczne i radość życia 
twórczego pryska. Popada się 
w manieryczność. 

Powinno się więc w ruchu 
amatorskim kultywować bez
interesowność przeżyć arty
stycznych. zwłaszcza - radość 
pracy, bez owej perspektywy, 
że to się opłaci . Bywają, oczy
wiście, amatorskie zespoły, 
które z powodzeniem konku
rują z zespołami zawodowymi, 
ale przecież nie to jest istotą 
ruchu amatorskiego. Już sam 
fakt, że ten nasz najbliższy 
znajomy i pracy przeistacza 
się aa scenie w człowieka, ja
kiego dotąd nie znaliśmy, te 
nagle wydaJe się nam bogat
szy, co jest rzeczywiste, a cze
go dotąd nie zauważaliśmy -
to określa społeczną funkcję 
amatorskiego zespołu w jego 
środowisku zawodowym. Na
stępuje bowiem proces oddzia
ływania i przenikania tego, co 
nazywamy życiem duchowym, 
tak ważne dla wszelkich zbio
rowości. które przeżyciem ar
tystycznym oczyszczają się z 
codziennych trosk i monotonii 
dnia pracy . 

Ja sama nie pamiętam ra
dośniejszych dni od tych, któ
re przeżywałam. kiedy nie by
łam jeszcze aktorką zawodo
wą. w owym czasie. kiedy bę
dąc fizylierką, rozkazem woj
skowym przeniesiona zostałam 
do teatru Jeszcze niczego nie 
umiałam w znaczeniu profe
sjonalnym ale już żyłam ra
dością tworzenia na scenie. 
Nie miałam lęków i komplek
sów, które nachodzą człowie
ka, gdy jest Już profesjonali
stą. 

Teatr to szlachetne hobby, 
jak dla Einsteina gra na 
skrzypcach. Notabene uważał, 
on, że jest lepszym skrzypkiem 
niż matematykiem. Ale kto 
wie, jak wiele w karierze tego 
uczonego znaczyło muzykowa
nie. jak silny wpływ miało na 
kształtowanie wyobraźni. 

A wracając do amatorskie'\ 
go ruchu teatralnego. Muszę 
powiedzieć. że np. współczes
nej poezji nikt nie umie mó
wić poza młodzieżą. Wiersze 
współczesne to wiersze młode
go pokolenia. Ono zna te skró
ty myślowe, to syntetyczne 
myślenie I właśnie mło
dzież, której słuchałam w kół
kach recytatorskich, ·odkrywa
ła przede mną znaczenie 
współczesnej poezji. Od nich 
się nauczyłam rozumieć ją, nie 
od profesjonalnych aktorów. 
Myślę, że ten przykład w pew
nym sensie określa sens i 
znaczenie amatorskiego ruchu . 
teatralnego, od którego to my, 
ludzie teatru. chcemy się cze
~oś nauczyć, a nie uczyć tych, 
którzy spontanicznie zdolni są 
0dkryć przed nami walory, ja-
'{ich sobie może nawet n\e / 
· 1śwladamlamy. 
Notował: 
BOGUSLAW CZARMIN 


