
Przed kilku laty na Kongresie 
Kultury Polskiej miałam okazję 
dać wyraz zaniepokojeniu małą 
akutecznością akcji obejmowa
nych nazwą upowszechniania 
kultury, zaniepokojeniu, jakie 
budzi oblicze kulturalne naszego 
społeczeflstwa, a zwłaszcza mło

dego pokolenia, które wkrótce 
decydować będzie o losach na
szego kraju. Sięgam pamięci-a do 
daty Kongresu Kultury, ponie
waż była to równocześnie data 
podjęcia przez nas, Teatr Polski, 
przy współudziale Kuratorium 
Okręgu Szkolnego we Wrocła

wiu, próby frontalnego wł-acze

nia działalności teatru w pro
gram edukacji młodzieży . .Minęły 
trzy lata. Nasza próba, którą po
czątkowo traktowaliśmy jak eks
peryment, przyniosła rezultaty 
przekraczaj-ace oczekiwania or
ganizatorów. Uznaliśmy wi~, że 
nie wolno zaczętej akcji przery
wać. Ogłoszony jednorazowo w 
roku 1966 Międzyszkolny Kon
kurs pod nazwą ,,Młodzież po
znaje teatr" przerodził się w sta
ł~& fonnę współdziałania Teatru 
ze szkołami, stał się prawdzi
wym pomostem przyjażni Teatru 
z młodzież-a. W pudzierniku 1969 
roku, wychodząc naprzeciw *-Y
czeniom i iądaniom młodzieży 

_ i nauczycieli, ogłosiliśmy kon
kurs po raz czwarty. Zanim jed
nak przyjdzie omówić nasze do• 
łwiadczenia, wróćmy do punktu 
wyjścia, do postawionego na 
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wstępie prowokacyjnego pytania 
- czy teatr jest potrzebny -
pytania wynikaJ-acego z niepoko
ju o sens społeczny naszej dzia
łalności. Od ·razu zapytajmy: 
jaki teatr, komu potrzebny? 

Nie chodzi o konstatacje ogól
ne, podliczanie negatywnych 
skutków rozwQju współczeanej 

technicznej cywilizacji, nię cho
dzi o badanie przyczyn i rodza
jów frustracji - to sfera teore
tycznych rozważań psychologow, 
socjologów, badaczy kultury 
współczesnej. Chodzi o niepokój, 
jalki na co dzieil ogarnia całe 

myśl-ace i patrzące w przyszłość 
społeczeństwo. 

O upowszechnieniu kultury 
mówi się dużo i dużo się na 
nie wydaje społecznych plenię

~zy. Ale czy krYJe się za tym 
również dużo zastanowienia, co 
się upowszechnia? Problem edu
kacji kulturalnej uwikłany jest 
cil&gle w pewne mylne, a więc 

niebezpiecme tendencje, kt6rycll 
źródłem jest, jak s-adzę, niewia
ra w autentyczn-a potrzebę po
wszechnej kultury. Pierwsza nie
bezpieczna tendencja \\)'Wodzi się 
z przeświadczenia, że ,.naród jest 
zmęczony" (nie chce "proble
mów") i pragnie tylko, aby było 
weselej. Uprawia się więc uła

twioną pedagogikę: zamiast wód
ki poleca się piosenkowanie, za
miast młodzieżowej .,draki" -
masówkę z mocnym uderzeniem. 

Druga tendencja - to propago
wanie namiastek, które maje 
zastąpić udział w kulturze. Mó
wię o niej z głęboką niechęcią 
ponieważ wyczuwam, że kryjf." 

. się za tą tendencją pogarda dla. 
tej kategorU ludzi, których po 
winien zadowolić ldcz, kt6rz;r. 
"nie doroŚli" do kontaktu z 
prawdziwą sztukll. Na takim 
właśnie przekonaniu opiera się 

cały amerykuski przemysł roz
rywkowy. W naszych warunkach 
nie objawia się ono w tak dra
stycznej formie - byłoby wszak
że sprzeczne z zasadami socja
listycznego ustroju. Podejrzewam 
jednak, że ukrywa się ono za 
tymi działaniami, które zmierza
ją do umasowienia kultury na 
drodze "równania w dół". U pod
staw tych działail leży mylny 
sąd, iż człowieka można wyrwa~ 
z gleby myślenia, filozofii, ideo
logii, nie naruszając jego kon
stytucji moralnej, jak również 

mylne przeświadczenie, że "ele
mentarz" kultury polega na o
swajaniu ze sztuki\ przy pomo
cy pseudosztuki. (Kiczowata pio
senka nie zblłty nikogo do Ba
cha, Chopina, Pendereckiego, 
dziesiątki złych książek ani dow
cipy estradowe konferansjerki 
nie prowadzą do Szekspira, .Mic
kiewicza czy Różewicza). Najpo
wa:żrilejsżym wrogiem kultury 
jest pseudokultura; niszczy kul
turę, jak półprawda niszezy, 
prawdę. Nasz przemysł rozryw-: 
kowy z całym bogactwem swych 
półartystycznych środków rozwi
ja się szeroko l rozwijać się mo
że nadal bez państwowej pomo
cy. Zatrważająca wydaje się jed
nak troska, z jaką pielęgnuje 

się go w akcji upowszechniania 
kultury. Akcje rozrywkowe or
ganizowane masowo zamiast 
kontaktu ze sztuki\ prowadzić 

muszą w ostatecznym rachunku 
do wymóżdżenia i wyjałowienia 
moralnego. A przecież z głębokim 
niepokojem obserwujemy wszy
scy kondycję moralną naszego 
społeczeństwa, pełni lęku o przy
szłość zastanawiamy się nad 
przyczynami gwałtownego wzro
stu przestępczości nieletnich. 
Wstydliwe zdaje się przypomnie
nie, że stan moralny. i intelek
tualny młodzieży jest pochodną 
stanu kultury "dorosłych", że po 
prostu jesteśmy za młodziet od
powiedzialni. 
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Każdy człowiek u progu swe
go życia szuka odpowiedzi na 
wiele pytafl natury zasadniczej. 
Jeśli z góry przesądzimy, że jest 
to zadanie dla niego za trudne, 
pytań nie zllkwidujemy, bo 
prąwiązane są one do wieku 
dojrzewania, ale za to skutecz
nie nadwer~my wiar~ młode
go człowieka w celowość myśle
nia i porządkowania własnego 

stosunku do świata, narusąmy 

wi~ to, co wyznacza jego świa
dotność tnor~ 

Jestem gł~boko przekonana, że 
w' świecie, który nie ufa dogma
tom, we współczesnym świecie 

przeżywający,tn kryąs nauk fi
lozoficznych, właśnie sztuka i 
przede wszystkitn sztuka może 
dtwignąć odwieczną ludzką po
trzebę filozofii, potnóc człowie

kowi w utrzymaniu równowagi 
moralnej. 

Moje pytanie o sens społeczny 
sztuki teatru nie zmierza do roz
ważań teo:.;etycznych. Nale~ do 
ludzi, którzy ,,robill" teatr, szu
kają na co dzień dialogu sceny 
z widownią i czują si~ odpowie
dzialni za użytek społeczny wła
snej twórczości Pytanie tnoje -
jaki jest teatr i komu jest po
trzebny - ma charakter prak
tyczny i z góry niejako zakłada 
ograniczone pole odpowiedzi,- o
graniczone zasięgietn własnych 

przekonań i doświadczeń. 

Teatr - to spotkanie dwóch 
":ąlinteresowanych . stron". Jeśli 
traktujemy je serio, jeśli w nie 
wierzymy, musimy wiedzieć, z 
kim się spotykamy i po co. Kul
turotwórczy sens teatru okupło
ny być musi trudetn obydwóch 
stron. Wierz~ w społeczny sens 
teatru, któcy zarówno scebie, jak 
i widowni stawia wysoki próg 
wytnagafl. Chodzi wi~ o tniej
sce spotkania ludzi poważnie za
interesowanych w roZtnowie, lu
dzi niespokojnych, łwórczych, 

podejmujllcych trud i ryzyko sta
wiania ,,pytań na)watniejszych", 
badania siebie i otaczającej ich 
rzeczywistości. 

W jakich warunkach możliwe 
jest to spotkanie? Na pewno nie 
tam, gdzie mamy do cąnienia 
z konsumpcyjnytn modelem !y
cła, trawienietn stereotypów i 
prawd obiegowych, idealetn uła
twionej, tnieszczańsklej egzysten
cjL Również nie tato, gdzie szu
ka się środków na podrażnienie 
znudzonego podniebienia, snobi
stycznej sensacji, narkotyku 
zwalniaJileego z obowiązku i pra
wa samodzielnego myślenia. To 
spotkanie ·nasti\Pić tnoże tylko 
na gruncie obustronnej (sceny 
i widowni) aktywności intelek
tualnej, radości czerpanej z aktu 
myślenia i wiary, że wyobrunia 
ludzka tnoże zmieniać zastany 
świat. Ta właśnie aktywność i 
wiara jest przywllejetn młodości, 
rzecz w tyto, aby wyjść jej na
przeciw. 

Teatr Polski, szukając partne
ra, zaufał młodemu pokoleniu 
widzów i przypuścił na nich 
frontalny atak. Młodość widowni 
z jej niepokojem, bystrością, 

chłonnością i nonkonfortnłzmetn 

jest szansą, której, jak są~, nie 
wolno teatrowi zaprzepaścić. Nie 
zawiedliśmy się. Ostatnie lata 
działalności Teatru Polskiego we 
Wrocławiu - to przede wszyat
kim dialog z młodym pokoleniem 
obywateli naszego kraju, poko
leniem, które nie zlękło al~ ,,py
tań trudnych". Teatr Polski, choć 
·określany jest uiianem teatru 
trudnego, nie traci młodej wi
downi, przeciwnie, cieszy si~ co
raz głębszym z nią porozumie
niem. Dzięki przyjdni z mło· 

dzieżą znaldUśmy odpowiecli na 
nękające nas cz~sto pytanie, ko
mu teatr jest potrzebny, jaki 
jest jego społeczny pożytek. 

• 
Idea mi~dzyszkolnego konkur-

su teatralnego obejmującego 

swym zasięgiem Wrocław i te
ren województwa, zrodziła al~ 

przed laty w wyniku zatrwa:Ut
jących wypadków bezmyślnego 

i gorszącego zachC?wania al~ mło
dych widzów w teatrze. Słynne, 
opisywane w prasie, strzelanie 
z procy do aldorów, próby wy
wołania "draki", alkohol, demo
lowanie ,sali. Ten stan ·rzeczy 
wraz z alartnującymi wieściami 
dochodzącymi z terenu cale1o 
kraju, kazał nam zastanowić al~ 
nad sprawą jako nad problemem 
pierwszej wagi, poszukać nowych 
sposobów dotarcia do świadomo
ści młodzieży, jej wrażliwości 

moralnej i artystycznej. Wiedzie
liśmy, że nie osiągniemy wiele 
metodą nakazów l zakazów -
to metoda niebezpieczna, dająca 
najczęściej odwrotny od zamie
rzonego rezultat. Poatanowillśmy 
odwołać al~ do atnbicji młodych 
ludzi, działać "od wewnątrz", po
szukać sojuszników wśród samej 
młodzie:ty: wyszukiwać, wyróż

niać i nagradzać te awangar
dowe kulturalnie grupy młodzie
ży, które mogą pozytywnie od
działywać na tycie swego środo
wiska, potnagać w stworzeniu 
modelu, wzorca osobowego mło
dego człowieka, aktywnie uczest
niczącego w kulturze. Przyjęli
śmy zasad~ roZtnowy z młodzie
żą jak z partnerem dorosłym, 

szczególnie ambitnytn i wratli-
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wym, który pragnie by~ potrak
towany powainie. Wiedzieliśmy, 
że porozumienie z młodzieżą o
siągniemy wtedy, kiedy zdołamy 
pobudzi~ jej humanistyczne za
interesowania, wyobramię i ref
leks moralny poprzez zachętę do 
samodzielnego myślenia l aktyw
ny stosunek do sztuki teatru. W 
pa!dziernlku 1966 r. Teatr Polski 
wraz z Kuratorium Okręgu 

Szkolnego we Wrocławiu ogłosi
ły I Międzyszkolny Konkurs Tea
tralny "Młodzie! poznaje teatr", 
który trwał do lipca 1967 r. (rok 
szkolny pokrywa się z sezonem 
teatralnym). · 

U dział w Konkursie zgłosUo 

40 szkół, 20 z Wrocławia i 20 
z terenu województwa. Odbyły 
się wstępne spotkania z n~uczy
cielami. Przedstawiliśmy i prze
dyskutowaliśmy zasady i cele 
konkursu. Dyskusje te potwier
dziły, że problem kulturalnej 
edukacji młodzieży równie! w 
opinii jej wychowawców jest 
sprawą alarmującą. Ogłosiliśmy 

współzawodnictwo zbiorowe mię
dzy szkołami, szkolnymi kołami 
miłośników teatru (które zawią
zały się spontanicznie we wszy
stkich szkołach przystępujących 

do Konkursu) oraz współzawod
nictwo indywidualne młodzie!)' 

w wieku 14-19 lat (konkurs na 
recenzję i udział w turnieju wie
dzy o teatrze). Siedem sztuk z 
repertuaru Teatru Folskiego w 
sezonie 1966-1967 zaproponowa
liśmy szkołom jako. materiał słu
iący ,,lekcjom teatru": "Jak wam 
się podoba" Szekspira, ,,Pan Jo
wia1sld." Fredry, "Kariera Arturo 
Ui" Brechta, "Kulig" Schillera,. 
"Sprawa Dantona" Przybyszew
skiej, "Szósty lipca" Szatrowa, 
,,Las" Ostrowskiego. 

W ramach współzawodnictwa 

zbiorowego punktowane były: 

częstotllwośc5 odwiedzania teatru, 
kultura zachowania się w tea
trze, formy propagowania teatru 
na terenie szkoły i wykorzy
stanie przedstawied teatralnych 
w programie dydaktyczno-wy
chowawczym szkoły. W trzech 
pierwszych wymienionych punk-

. tach Konkursu odnotowaliśmy 

bardzo szybko (od razu na prze
strzeni kilku miesięcy) rezulta
ty. Nastąpił gwałtowny wzrost 
frekwencji młodzieiy w teatrze, 
przy niespotykanym dotychczas 
zjawisku kUkakrotnego o&ląda-
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nia przedstawienia przez duże 

grupy młodych entuzjastów. Za
obserwowa~ mogliśmy też rady
kalną zmianę w zachowaniu się 
młodziety, która potraktowała 

obecność w teatrze jak wyda
rzenie odświętne. Młodzi ludzie 
zaczęli kontrolowa~ zachowanie 
własne i swych kolegów, poczuli 
się odpowiedzialni za atmosferę 
panującą w teatrze w czasie 
przedstawienia. Zaś w propagan
dzie teatru na terenie szkolnych 
kół miłośników teatru nastąpił 
prawdziwy wyśclg - tu inicja
tywa młodzieży, jej wynalazczo§~ 
i energia przeszła wszelkie ocze
kiwania organizatorów Konkur
su. W wielu szkołach powstały 

całe "muzea" teatralne: kroniki, 
gazetki, wystawy, gabloty z ar
tykułami młodzidy o teatrze 
konfrontowanymi z wycinkami z 
prasy, taśmoteki zawierające na
grania rozmów z retyserami i 
aktorami Teatru Polskiego, na
grania fragmentów sztuk, zbio
ry fotografil teatralnych wyko
nywanych przez uczniów, teatral
ne słowniki biograficzne i fra
zeologiczne opracowywane rów
nież samodzielnłe przez uczniów, 
przewodniki teatralne, rysunki, 
albumy. Międzyszkolne quizy 
teatralne (stała rywalizacja mło
dzidy Technikum Budowlanego 
i Technikum Ekonomicznego), 
wewnętrzne konkursy na naj
lepszą pracę literacką o teatrze 
(inicjatywa V IJceum Ogólno
kształcącego), czy "Sejmik kul
tury" poświęcony sprawom tea
tru (III IJceum Ogólnokształcą
ce) - są to zaledwie wyrwane 
przykłady ogromnej energii mło
dzieży l nauczycieli w akcji, 
która zasięgiem swym ogarnęła 
ponad 20 tys. naszych młodych 
widzów. Przyja!d została zawar
ta. Ale to był dopiero wstępny 
etap: pobudzenie ambicji młodzie
ży, jej zainteresowania teatrem, 
nie oznaczało jeszcze, ie osią

gnięty został cel Konkursu: świa
dome, autentyczne uczestnictwo 
młodzieży w sztuce teatru. Do
piero szerokie wprowadzenie 
.,lekcji teatru" w P!'ogl'am dydak
tyc~o-wychowawczy szkół stwo
rzyło najpowamiejszą platformę 

dla realizacji zamierzeń. To wiel
ki trud l pięlma, prawdziwie 
twórcza praca nauczycieli, prze
ważnie polonistów, którzy zaufali 
idei Konkursu l w '!Woim pro-

gramie pedagogicznym zaczęli 

ją realizowa~. Z Teatrem Pol
skim związała się przyjaznym 
porozumleniem poważna grupa 
nauczycieli, którzy do dziś nie 
porzucają rozpoczętej akcji. To 
gorące zaangażowanie się nau
czycieli w ideę wprzęgnięcia tea
tru do sprawy wychowania mło
dzidy zdecydowało ostatecznie 
o wynikach Konkursu. 

Zapisy w dziennikach lekcyj
nych dają szczegółową doku
mentację wykorzystania przed
stawień teatralnych w progra-

• mie dydaktyczno - wychowaw-
czym: dYskusje, popisy kraso
mówcze uczniów, obrony i oskar
żenia bohaterów sztuki, próby 
określenia "modelu bohatera", 
próby uczniowskich improwiza
cji aktorskich, oddających sens 
oglądanego przedstawienia, wy
pracowania o sztuce, analizy 
przedstawień. Zaczęto odkrywa~ 

prawdziwe talenty wśród mło

dzieży (literackie, aktorskie, kry
tyczne), pielęgnowa~ objawy jej 
samodzielnego myślenia, indywi
dualnej oceny zjawisk, związa

nej z ciekawymi sądami o świe
cie l sztuce teatru. 

W ramach Konkursu zorgani
zowany został Turniej Teatral
ny, rozgrywany w dwóch eta
pach. Był on sprawdzianem zna
jomości historii literatury drama
tycznej l teatru, wiedzy o życiu 
teatralnym Wrocławia ostatniego 
dwudziestolecia l znajomości obję
tych Konkursem przedst.awłeń 
Teatru Polskiego. Rozgrywki, 
które w drugim etapie miały 

również charakter widowiskowo
-rozrywkowy, przebiegały w at
mosferze prawdziwie sportowego 
napięcia. W obliczu kilkusetoso
bowej młodej widowni zmierzy
ły się ze sobą drużyny z kllku
cbiesięciu szkół, aby sprawdzić 
swoją rwiedzę o teatrze. Tumlej 
prowadzili aktorzy Teatru Pol
skiego, znani i lubiani przez mło
dzież, co oczywiście pogłębiało 

serdeczną atmosferę "zadomo
wienia" młodzieży w teatrze. 
TurnieJ przyniósł cenne rezulta
ty - zmobilizował do dalszej 
rywalizacji w zdobywaniu wie
dzy · o teatrze. Zachęceni prze:~; 

nauczycieli i młodzież postano
wiliśmy tę jednorazowo zorgani
zowaną im!Prezę przeobrazi~ w 
stałą płaszczyznę współpracy 

Tt!atru ze szkołami. (c.d.n.) 

Kr:Jił)'ll& Skuszanka 


