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niep_o'.Kojących 5fgrl.ałów pogarszają'.cej się kondyćji .· 
P(J~skiego teatru:, podcżas gdy drudzy biorą 
je za zwiast.unofyWc:Zycli zmian 
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~,- :-). po jakiej dfagnozy stanu polskiej sceny teatralnej 
skłania Panią I Pana miniony sezon? 

2. Jakie oczekiwania iobawywiąZe Pani I Pan 
z roZpoczynającym się sezonem teatralnym? 

-c:----· ·-------- ------·-----~-J ... ----- . ··- . ---
ANNA AUGUSTYNOWICZ 

Podstawę teatru dramatycznego do niedawna stano
wiła literatU!a domagająca się sc€ny. Zadaniem reży
sera było odc:Zytarile napięć wewnątrztekstowych i pre
cyzyjne przełożenie ich poprzez aktorów na napięóa 
w przestrzeni sceny. Pozwalało to uzyskać skupienie 
widza i przeprowadzić go przez przedstawiany świat, 

nadając mu sens. Nieliczni posiedli dar przehaczania 
granic. które wyznaczała zapisana w tekście przestrzeń. 

Stawiano .sobie pytanie: czy to jeszcze „interpretacja" 
utworu czy już „redakcja"? W procesie interpretacji 
iritentja autora stawała się pretekstem do wypowiedzi 
własnej teatralnego twórcy. 

Równolegle z teatrem dramatycznym funkcjo-
nov.-ał nwi: teatru kontestującego literaturę, obecnie 

niezmiernie intensywny i nazywany teatrem postdra
matycznym. ·Cocl.zi.ennosdąjestwprowadzanie na scenę 
praktyk multimedialnych, dekonstrukcja utworów lite-
rackiGh i'kwestionowanie człowieka jako osoby-dramatu. 
Jeden-fdruginurtfa:scym.tjetak samo-n-vórrów i pubhcz
ność. W jednymi drugim zdarza się sztuka. Podejmując 
repertuarowe decyzje, nie sposób przewidzieć, który 
nurt wybierze publiczność i któremu nurtowi ów dar 
przypadnie w udziale. Niezależnie od nazwanych i nie
nazwanych nurtów we współczesnym teatrze ciągle jest 
obern.y żyv-:ry człowiek, z jego pragnieniami, pożądaniami 
i ze skłonnością do upodobnień mimetycznych. 

Instytucje zostały powolań.e w celu zabezpieczenia 
„warsztatu pracy" twórców, poziomu rozmowy i ksztal-



cenia gustu publiczności. Do drzwi teatrów drama tycz- ale wydaje mi się, że coraz więcej osób domaga się rów-
nych, hórych pojemność maleje, stuka ogromna liczba nouprawnienia różnych form teatru, nie tylko tych 

. aktorów, reżyser6w, dramaturgów i innych twórców. Są zapatrzonych w polityczny performans, tamą publicy-
wykształceni na wyższych uczehiiach, mają zdolność stykę, od której tylko bolą zęby. Nie oznacza to wcale, 
ostrego widzenia rzeczywistości. Intrygująl dyrektorów że v.ridzowie zaczną żądać teatru liteI'Qckiego; ale być 
teatrów, al~orów i publiczność. Nie można im odmówić może do łask wrócą formy autorskie, oryginalne - teatr 

racji wypowiedziani zabezpieczyć środków do ich reali- Ia:l.Kowy, muzyczny, teatr tańca, twory na pograniczu róż-
zacji. Maleje ilość premier w sezonie - nie mieszczą ~ię nych szhlk. Możliwe, że z czasem głód nowości ~acznie 
w starej „architekturze". Zarówno doświadczeni twórcy, zaspokajać odkrywanie na nowo ludzi, którzy działają 
jak i ci, którzy doświadczenie zdobywają, wnoszą w prze- na polskich scenach odTu.t, lub proponowanie im nowych· 
strzeń teatru swoją tożsamość, a z ni~ background, który artystycznych wyzwań. Być może przycichriie też tak 
dawno prz~tał być jednorodny i wspólny. POJ;>elnienie _ krzykliwe zainteresowanie doraźnością i w speh.i:aklacb _ 
tej niejednorodnej przestrzeni pozbawionej kanonów povvróc.ą tematy uniwersalne. 
stanowi publiczność. Przestaje wystarczać pojęcie dia- Są .to jednak tylko pobożne życzenia, które wyni-
logu i kondycja monologu. Teatr staje się i:niejscern szcze- kają z obserwacji „zmęczenia materiału". Coraz częściej 
gólnego spotkania: z prawem do ekspresjonistycznego takie głosy słyszę od widzów i od kolegów po fachu. Rze-
krzykui prawem do bełkotu. Chociaż trudno z~finiować czp.1stość -werdy~ konkursów, re ~dużych, 
sztukę teatru. gdy się zdarzy, wyczu~jąf ą i rozj,~~ją-: · . ogólriopoJskichfestiwali-na razie tych życzeń niestety 

wszyscy- po obu stronach dawno nieistniejącej rampy. riie potwierdza. 
Diagnoza? Jest dużo energu i mnogość narzędzi Pierwsze oznaki równouprawnienia r~żnydi języków 

do budowania sensu w teatrze. Liczba kandydatów teatralnyclr\.'v'idać jedmk na płaszczyźnie organizacyjnej. 
do szkół teatralnych .. . rekordowa! Opuści s~ły grupa W tym sezonie podjęto wiele decyzji o przekazaniu 
artystów i wielu nie dostanie szansy na .debiut...Ni,.~--i.t· :a~~oc-0m. Mim.0 że me v.r.szystlOO 
można nie 'Widzieć skali zjawiska. uważam za trai..zne, warto zauważyć, iż duże j Ważne 

Oczekiwanie? Przyszłego sezonu! PracuJę nad dra- scenypr~echodzą w ręce ludzi z różnych stron teatral-
matem Alberta Camusa w nOVl'Yffi przekładzie. Mam nego świata. 
szansę postawić pyt.anie, dlaczego Kaligula płacze. Obawiam się natomiast, że środowisku teatral'1emu 

Obawa? Czy publiczność zechce sobie na nie niejestdanezjednoczyćsięwkwestiachpodstawowych, 
odpowiedziec? chociażby finansowania i organizacji 1.'Ultury w kraju. 

DANNAAUGUSTYNOWICZ-polska reżyserka teatralna. 
dyrektorka artystyczna Teatru Współczesnego w Szczednie 

JACEK GŁOMB 

Nie można oceniać polskiego (ani żadnego innego) 
życia teatralnego na podstawie jednego sezonu. Nie jest 
on także w stanie budzić moich obaw ani oczekiwań. 
Myślę o teatrze jako o procesie - nie tylko w twór

czej pracy, ale także w tendencjach kształtujących się 
w repertuarach polskich teatrów. Trendów tych nie 
sposób podzielić na sezony, mimo że krystalizują się 
dużo szybciej niż kiedyś. 

Czuję - i mam nadzieję, że to poczucie j€7st uzasad
nione - iż do głosu dochodzi tendencja, która polega 
na podważaniu skrajnie postdramatycznej mody 
teatralnej. Być może jestem zbyt wielkim optymistą, 

Akcje podjęte w tym celu często okazują się medialnymi 
\f\7Ydm:uszkami, a prawdziwy zapał do naprawiania sys
temu szybko gaśnie lub rozmywa się w prywatnych 
animozjach. 

El JACEK GŁOMB - polski reżyser teatralny i filmo"'1'• dyrektor 
Teatru Modrzejev-"Skiej w Legnicy 

NATALIA KORCZAKOWSKA 

Najważniejszym zdarzeniem w minionym sezonie 
było niewątpliwie zjednoczenie się całego środov.riska 
teatralnego wokół wspólnej sprawy, która za.warta jest 
w tytule sygnowanego przez nas manifestu: „Teatr nie 
jest prodUktem I widz nie jest klientem". Jak wynika . 
z ostatnich postanowień władz miasta Warszawy, 
Instytut Teatralny, wspierając ten protest, zaryzykował 
utratę kierownictv.ra festiwalu Warszat-.•skie Spotkania 
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Teatralne, ż któ1ym był związany od-lat' Ale rozpoczęła 
się oddawrui·potriebna dyskusja publiczna na temat 
tego, <;:zym jest teatr artystyczny-i jak należy go chronić. 
Pl'oblemein tym zajmowali się dótjrchczas ilitelektu-

1

1 aliśd.,_bywspomnieć t}rch największych: Ąrystotelesa, 

I

-_ Goethego, Leśsin:ga, Lehmanna. Widoczny już_ od dłuż
szego czasu śpadek Żamteresówarua ińfelekfl l"aJi ~lów 
s~i iUilkcj'ą·teatru jestjednyrn_z pow~~ówutraty 

I przez niego ~ołeczńego zaufania; Lehmann mówił, 
1 że teatr nie jes~ produktem, ponieważ jest żywy, roz-

. zrywa się między ·żyv.'Jlltl ludźrtri, nie Aa się go s,ko
piować w_wielu egzerppl~ch) tariiospi;-zędąl.j~st 
przypisany do d~ch miasti ma Ógr~ruczoną.ilość 

-· - ,„ : ~'.- „:;-;. ,.,....-:.; ' . .,;. .:: ';:;;-=~~te"'""''":_,;:"'"",,., to 1 

miejsc na 'Widowni - jest elitarny. Do zasięgu, który 
miał teatr grecki, nie ma powrotu, ponieważ część jego 
funkcji pr:zejęly media. T"'eatflł nie robią ludzie prości, 
nawet jeżeli czasem podają się za takich, ponieważ zto
b'ienie profesjonalnego sp'ektaklu jest tnidne i -wymaga 
zło:Z.onej wiedzy. Ludzie prości przychodzą do opery 
i aoleafru, goyz.pótrzebny jest im dostęp do ifvysókiej 
1.-ultury; Tymczasem pojawiło śięrealne żagrożenie, że 
niefrasobliwa ":_Vobe~ spraw ku1tury-władza w Polsce 
zniszczy jej wy:o::iiar -wysokim.in. przez narzucenie 
teatrom artystycz:nym ekonomicznych celów. Komer
galiz~tj~!eagu iest równozną:~11a z. odebran~em spo- . 
łeczeftstwu miejsca i czasu, w. Jq:q.rym ma ono . szansę ' ·~> - - - -· 



przemyśleć samo siebie. Teatr artystyczn~ jest-jedną 
z ostatnich przestrzeni w życiu społeczhym, gdzie 
zwalcza się bezmyślność, czyli samo zło. Konkretnym 
zyskiem wynikającym z naszego protestuiest zadekla
rowanie przez Olgierda Łukaszewicza gotowości przy
jęcia w struktury ZASP-u średniego i młodego pokolenia 
ludzi teatru, dzięki czemu ZKSPbęaz1e mog nas rze-: 
czywiście reprezentować. 

Miniony sezon teatralny spędziłam w Operze 
Narodowej, mogę więc spojrzeć z dystansu na teatr 
dramatyczny i wystawić mu opinię z pewnej odległości. 
Dzieje się tak m.ll;l. dlatego, że te dwa rodzaje teatru 
są w nienaturalny sposób oddzielone ód siebie, tworzą 

Krystian 
Lupa podczas 
próby swojego 

- najnowszego 
spektaklu 
Poczekiilnia. O 
j FOT. NAL\tlA KA!lANDWf 

TIL<;IXPOLSKJ 

WE WROCl:.AWiU 

dwa odrębne środowiska. Trudno to zrozumieć, jeżeli 
przypomnieć sobie, że opera zosta:ła wymyślona przez 
grupę naukowców jako rekonstrukcja teatru greckiego. 
Z tej perspektywy bardzo cenny jest dla mnie projekt 
zacierania barier między teatreµi i operą zainicjowany 
przez cykl „Terytoria" i bezprecedensową współprac-ę 
Teatru-W:lell<iegow arszay.r1e z Teatfem Narodówym, 
w wyniku której środki · operowe zaczęły przenikać 

do teatru. Wysoka jakośĆmuzykiAgafy Zubel do Oret:Stei 
w Teah-ze Narodowym z udziałem pełnego chóru Opery 
Narodowej to wa.Zny dla rożwojujęzyka teatralnego efekt 
porozumienia tych scen. Dążenie do autonomii teatru 

zawsze wiązało się z próbą przyznania artystycznej nie
zależności wszystkim jego·elernentom. Z mojego punl"tu 
widzenia jeszcze :v.'a.Źniejsza niż stopniowa rehabilitacja 
opery w oczach środowiska teatralnego jest wyraźna 
tendencja reżyserów teatralnych do poszukania wspól
nikówwart:yStach:SZtuki w5półczesnej; mimo że te dwa 
środowiska również patrzą na siebie podejrzli\>\Ti.e. 

W myśleniu·o przestrzeni i nowychmediach sztuka 
współcŻesnao lata świetlne ·wyprzedza inicjaty\l\7)'podej

mowane w teatrze, ale jest już widoczna szansa na nad-
rcibrerue te) dysproporq1, m.m. d.Z1ę1d zaproszeniU 
do udziału w zyskach takich artystów, jak Aleksa.riara 
\.\Tisilkowska, Kabas Laksa., Wojciech Puś, łv'li.chał Kro
chowiec. . Obydwa zaobserwowane zjawiska świadczą 
o tyID; że znóW stało się fywe marzenie ó teatrze jako 
o rniejsrn partnerskiej wspólpracy...niezależn~-
stów ze wszystkich dziedzin, powołanym do przekra
czania granic. 

Mój podstawowy niepokój wiąże się z tym, że 
coraz łatwiej jest nam w teatrze nie okazywać sobie 
szacunku. Chodzi o rzeczy drobne, jak dotrzymanie 
danego słov.ra, i o większe: publicznie widoczny brak 
szacunku do swoich mistrzów. Jeżeli sprawy dalej będą 
szły w tym kierunlru, coraz trudniej będzie oczekiwać, 
by szanowała nas władza, lud.zie spoza środowiska. Dla
tego duże nadzieje wiążę z projektem nowej dyrekcji 
Starego Teatru, który zakłada poświęcenie kolejnych 
sezonów autorytetom ta.kim jak Konrad Swinarski 
G'Of Tadeusz Kantor. Jan Klata"i Sebastian Ma]e_wski 
zmuszą nas przy okazji do zmierzenia się z wysokimi 
standardami intelektualnymi wyznaczonymi przez tra

dycję. Autentyczny lęk budzi we mnie myś~ że władza 
w Polsce nie zmieni swojego podejścia do teatru, że nic 
nie zrobi w sprawie ubezpieczenia potencjału, którego 
po prostu zdaje się nie v.ridzieć; że nadal będzie ograni
czać teatrom dofinansowanie, co spowoduje zaniżenie 
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stawek i, co za tym idzie; gorszą jakość p!Zedstawień 
"oraz odejście :z teatru ludz( którzy poniżej pewnego 
p~zio.mu zejść po prostu nie mogą. 

D NATA,LIA KO.~C~OWSKA - reiyśerka teatralna; sce~ografh. 
autorka:tekstów . .'- ' , „ ·, „ " -< • ..,. '"· •. 
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KRYSTiAN" LUPA 
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Marn:wr.~1żenie! że naminionym sezonie~ej zaWażyły 
zrealizo!Vane spektakle i związane z nimi dyskursy niż 
to,~c"~ siii~o. wokói ~ d~cyzj~ yfladż dotYczące si:atusu 
miej~Kich .i .ministeń~ych teatrów (Warsza~a, Wro
daW; Krakó'l4'., Pozn~~· zmiany dyrekt6rówi niepokój, 
jaki te wydarz~p:ia_ ml:iudziły, protestludzi teatru pod 
hasłem: .,,Teatr nie jestproduktern", bezsk-utecznyi nie-

- żnajdujący spr~e;zepców ani odżeviu-·wseystko 
to tak Zdominowało miniony sezon, że nie widż~ sensu 
ani nie_.mam och~ty myśleć czy mówić o teatralnych 
dp1«mĄriiaCh - Wydałoby się mi to jakimś beztroskim 
świergól~em. Tobez.vZględny-sukces obecnie zarządza
fącyoykulturą władż - dt!Waluiłtja znaczenia twórczych 

·" dokonań, 11zatemrównieżwagi attystycznego dyskursu. 
Samityvórcytraq poczucie tej wagi, wikłając się-w walki 
o loś. swój i swoich teatrów:_ jak się w konfrontacji oka
ajje:,Paranoiczne, a przede wszystkim daremne. W tym 
kontekście traci na impecie - ·i to jest dla mnie szae
gólnie smutne - cós, to można było nazwa( nową-falą- ~

polskiego teatru, tworzącą (taką mam nadżieję) nowe 
moZliwości teatralnej narracji i nową pozycję przedsta
wienia w konfrontacji~ rzeczywistością i widzem. Rozwój 
nowej generacji sztuki jest możliwy w poczući.u au to
no~ ij;ntensywności tworzącej wspólnoty i coś takiego 
powstawało w sieo polskich ambitnych teatrów- teraz 
może to. ugrzęznąć na powrót w grajdołach artystycz
nego konformizmu ... 

·Jestem przekonany, że ta sytuacja w następnym 

sezonie będzie trwała albo jeszcze się nasili. Jedyna 
nadzieja w tym, że dyskusja wszczęta przez środowisko 
teatralne nabierze ostrości, że przyłączą się do niej artyści 
innych dżiedzin sztuki róvmie zagrożonych ignorancją 
i krótkowzrocznością obecnych polityków. Powstaje 
chyba również nowynurtsztuki politycznej-walczącej 
o siebie samą, o swoją konieczność w świecie ludżkiej 

sp'ołecznośd - z ·wrogiem, jakim jalNi się coraz wyraź
niej „polityczny barbarzyńca". Sartre po'Wiedzialkiedyś, 
że polityk nie może spodżiev.'ać się zapłaty od artysty, 

ale powinien go chronić, ho od tego zależy własny los 
pelity~. Myśleliśmy, ż:e dotyczy to szczególnie władży 
komup.istycznej„. Okaz'!łje się jedrliik, że' dżiś zdanie 
to jest.aktualne w dwójnasób. · 

-~lffi):'ĘiliW_!-JfPł\- r!liysęl'._tę*ah:iy. sc;ęi:iogr~f, grafik, 
dramaturg, thnnacz or.iz profesor sztuki teatralnej 

Mmiony śezon Wiąże s,ię dla mriie przede wszystkim 
z intensyfikacją dyskusji nad kształtem instytucji 
teatralnej ąraz 'szeroko rozwmanym miejscem sztuki 
sceriiczneJ w publicznym dysk~sie. Debata, która roz
gorzała zwłaszcza wiosną, przenosząc sięz łamów gazet 
i forów internetowych wprost na sceny teatrów, jest 
konsekwencją szczególnego przesilenia - kumulacji 
i erupcji problemów d:rąZąćych polski teatr od dawna, 
a obecnie zagrażających jego poważnemu rozwojO"wi. 
Wiele mówiło się wubl.egłym sezonie o wyjątkowej róż
norodności sztuki teatralnej w Polsce- różnorodność 

_ ta· est jednakcQraztrµ.Q.ill.ęisza do u~ wwarun
kaCh :ńiestabilnośdi chaosu, jakie są wynlldern brah.'U 
długofalowego p~owaniara takZe nieprzemyślanych 
decyzji finansowych i zariiedba..-1 na .POlurefteksji poświę
conej oddziaływaniu situki. Bujne I rozwićhrzone Zycie 
teatralne wymaga, paradoksalriie, 5pokojnej i ustabi
lizowanej syt.uatji (podobnie jak ,,teatr lJbogi", któq 
wymagałwistode zainwestowania znaczących środków). 
Polityka teatralnapewinna być projektowana podobnie 
jak sam spektakl - jako zaplanowana w czasie i prze
strzenikonstrukcja. Tymczasem tegó'Właśnie zabrakło 
w ubiegłym śezonie (wystarczy przypomnieć noto
rycznie zmniejszane budżety, odwolywane produkcje, 
przypadkowośckluczowych decyzji). Sytuacja.pozornie 
wygląda jeszcze dobrze: twórcy, którzy zaznaczyli swoją 
obecność w artystycznym krajobrazie, kontynuują dżia
łalność i poszukiwania, jednak znakiem kryzysu jest 
już brak regularnych i wyrazistych debiutów reżyser
skich (może poza istotnym pojawieniem s:ię Michała 
Kmiecika i dynamicznie rozwijającą się ścieżką twórczą 
Eweliny Marciniak), a także słaby ro-zwój (poza nielicz
nym] vqją.tkarru} nowychforrn teatralnych (związanych 
np. ze współpracą nvórców pochodzących z różnych 
dżiedzin sztuki). Szczególnie boleśnie dało o sobie znać 
napięcie pomiędzy środowiskami twórczymi a władzami, 

które- zwłaszcza w przypadku sce.n warszawskich - dały 
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wyjątkowy popis urzędniczej arogancji. Kryzys miewa 
óczywiśde swoje dobre strony; do pozytywów należy 
z pewnością zaliczyć próbę konsolidacji ludzi teatru, 
która zaowocowałam.in. otwarciem się Związku Arty
stów Scen Polskich na szersze środowiskowe konsultacje. 

Rozpoc:zYnający się sezon teatralny powinien-f)t-zy

nieść przede wszystkim kontynuację poważnej refleksji 
obejmującej i,'Jiększość dziedzin życia teatralnego. Naj
bardziej palące tematy to chyba odzyskanie przymierza 
z widownią (ale nie pod sztandarami łatwego popu
lizmu), namysł nad kształtem produkcji instytucjonalnej 
(np. możliwe a rzacłkie przypadki koprodukcji i koope
racji pomiędzy instytucjami) oraz sposobami finar..so
wania (poza histeryczną retoryką kryzysową- nie chodzi 
tu wszak o wygórowane żądania twórców, lecz o profe
sjonalne zarządzanie i gospodarowanie). Należałoby 

- sobie życzyć także postępującej zmiany języka w dyskusji 
o sztuce -pojawienia się języka precyzyjnego, unikającego _ 
demagogicznych podziałów i haseł. Tylko' wtedy moż
liwe stanie się przemyślenie relacji pomiędzy „tradycją" 
a „innowacją", które to wzasadzie nie pozostają ze sobą 
w sprzeczności. Obawiam się, że jeśli nie podejmiemy 
takiego wysiłku, to wkrótce znajdziemy się w sytua
cji podobnej do tej, jaką przejmująco opisuje ksiąź:ka 
Frederika Marteb The!lt.er. Zmierzch teatru w Ameryce. 

Ei WERONIKA SZCZAWIŃSKA - reżyserka, dramaturżka, 
kulturoznawczyni 

PAWEŁ SZTARBOWSKI 

Czy mijający sewn wyróżnił się czymś szczególnym, jeśli 
chodzi o dokonania artystyczne? Nie umiem tego ocenić 
w pełni, ale chyba do żadnego wielkiego przełomu pod 
tym względem nie doszło. Tych zaplanować nie sposób, 
można jedynie przygotovvywać pod nie grunt, mozolrrie 
uprawiając grządki w teatralnych ogródkach. Szczęście 

więc, że tych twórczych ogródków pozostało jeszcze 

kilka, mimo zalewu myślenia odtwórczego, opartego 

na dyktacie marketingowych chwytów, pozbawionego 
kreatywności. Dzięki temu zdarzyło się co najmniej kilka 
znaczących i ciekai.vych premier, proponujących kry
tyczny namysł nad tematami społecznie istotnymi 1ub 
zepchniętymi na margines debaty publicznej. Na tego 
rodzaju działaniach artystycznych, rewidujących sprawy 
społeczne, opiera się przecież największa tradycja pol
skiego teatru. 

Ż~p~wne przejdzl~ ó~ sezon do historii z innego 

powodu C'. ążywiema dyskusji o sprawach dotyczących 
organizacjii finansowania instytucji teatralnych, o wciąż 
obcinanych dotacjach, o braku ubezpieczeń dla arty

stów irykonujących wólne zawody, o Qtzędniczej igno-
. rartcj-h AftyŚEi za0zęli ·gł-0śne-wyraża€niezadowolenie, 
otwarcie mówić o swojej syt:Uacji iwściekłości na system, 
któ17 nie uwzględnia ich potrzeb "i traktuje jak darmo

zjadów i pięknodudiów. Podczas Warszawskich Spotkań 
Teatralnych, po każdym spel1:aklu, odczytywano list 

„Teatr nie jest produktem/ widz nie jest klientem", skie
rowany przeciwko komercjalizaĆji idegradacji teatrów 
publicznych. Michał Kmieciln.•.rraz z Marzeną Sadochą 

zrealizowali.nawet pośW:ięcony temu-zagadnieniu spek
takl Czy pan będzie to czytał na stałe? w T~atr~e Pol

skim we Wrodavviil, a Weronika Szczawińska i Mateusz 
Pakuła uczynili z tego tematu.jeden z wątków spek

taklu Źle ma się kraj w Teatrze Polskim wBydgosztzy. 
Poza tym, chyba po raz pierwszy od stanu wojen
nego, młodzi artyści. zaczęli toczyć powaźną dyskusję 
wokół'branzowego ZV\rj_ązku Artystów Scen Polskich. 

-OG..:ffieclawaa-~u--.gest-hy.ł.;u.znawan-y ~.cszGZyt-
obciachu, Bo sama organizacja bardziej niż bieżącymi 
sprawami zajmowała się kultywowaniem zetlałych tra
dycji. Miejmy nadzieję, ze z tych dyskusji wynikną jakieś 
systemowe i:ozwiązania. 

A czego spodziewałbym się po nadchodzącym 

sezonie? Czy może w ogóle po naacho~cych latach? 

W planie minimum - aby narastający szał oszczędności 
' i prywatyzacji wszelkich dziedzin życia społecznego nie 
doprowadził do zupełnej ruiny teatrów i Z\Niązanych 
z nimi ~espołów. Wystarczy popatrzeć na repertuary 
i poziom spektakli w teatrach prywatnych, by prze

widzieć, czym takie dążeme mogłoby się zakończyć. 
W planie trochę szerszym, życzyłbym sobie i innym, 
by teatry nie były tylko miejscem kolejnych, lepszych 
lub gorszych, premier, ale by stały się miejscami, gdzie 
powstają nowe idee, gdzie poszczególne spektakle łączą 
się w konstelacje umożliwiające burzliwe spory i okre
ślają nowy kształt lntltury, gdzie rozmowa o tradycji 

pozwala odkryć nowoczesne oblicze jej dokonań. Gdyby 
jeszcze te idee były w stanie przyciągać szerokie rzesze 
widzów, to czego V1.rięcej potrzeba? 

fl PAWEŁ SZTARBOWSK1 - wicedyrektor Teatru Polsldego 
w Bydgoszczy, twórca Nowej' Siły Krytycznej 
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