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Żyjemy w okresie daleko posuniętej1 spe
cjalizacji we wszystkich dziedzinach nauki 
i techniiki. Nad jednym sz:czeigółowym zag·ad
nieniem pracują całe zespoły ucwnych. Jest 
to proces nieodwracalny, zdeterminowany po
zi1omem współczesnej cywilizacji i stop niem 
rozwo·ju społecznego. 

„Duch czasu" nie dot•knąl w tym sensie 
sztuki teatru . Przeciwnie, panuje tu zasada 
wszechstJ:IQl11I110ści, masowości, giętkości. Ten 
maksymalizm podyklt.owiany jes;t koniecmoś
cią różnor.odnych, wymagających cyrkowych 
łamańców zadań , jakie muszą realiizować 
teatry - ziad.ań tzw. usługowych. 

'Walka o widza i koniecmość wykonania 
planu zmuszają większość teat:rów do gra
ni a wszystkiego i dla wszystlmch; do w ysta
wiania ikome.dii, widowisk muzycznych, fars, 
sztuk dla dzieci , wiellkich dramatów prozą 
i wierszem, sztuk współczesnych, widowisk 
plenerowych, okolicznościowych montaży, 
pozy cji „ ku c.;i.ci " , do organizowani.a akade
mii i jubileuszów. (Aktor teatralny winien 
ponadto dysiponować znajomością techniki 
filmowe j\ telewizyjnej , radiowej , estrado
wej Ltd. itd.) 

W efekcie postulowana wszechstronność 
i giętkość prz:eradza się częst.o w bylej'akość 
i nijakość . Nierzadko przecież aktorzy bez 
słuchu i głosu występują w parltiach wokal
nych, a nie umiejący sd ę normallnie poru
s ziać otrzymują zadania wymagające bale
t.owej! spraW!Ilości . Zdarza się, że tańczą i 
śpiewają suflerzy, statyści, a inawet z.espoil.y 
technicz111e - żeby był w tealtrzie śpiew, 
talniec, widowisko, czyli tzw. masowia roz
rywk1a. Ma ona stanowić prz.eciwwagę dla 
bezkonkurencyjnych, jak dotąd, emocji splOr
towych i pLosenkarskich. 

Że.by nadążyć za widzem (tym siedzącym 
przy telewizorze, w kinie, na stadionie) , sk-0_ 
łatani dyrektorzy wychodzą mu naprzeciw„. 
Organizują przedstawienia w zakładach pra
cy, obmyślają festyny ·na stadionach, prze
prowadzają w szkołach konkursy i quizy, 
zakładają koła miłośników teatru , kąciki 
Melpomeny, podejmujią akcje: „wtieś bliżej 
teatru", „teatr bliżej widza robotniczego", 
„szkoła bliżej teatru". Ganiają ·aktorów na 
sipotkanfa. Mnożą się dziesią!Jki , setki inkja- . 
tyw„. 

Wielki społeczny egzamdn zespołu , ogrom
ny wysiłe!k, pełen nieustanny·ch napięć, nie 
daje jednak poczuciia satysfakcji, gdy po
dejmowany jest nie w imię war.tości naj
większych, lecz celem spędu do teatru jak 
największej mości widzów dla raJtowaniia si~ 
przed kłopotami frekwencyjnymi. Nie zdają 
również egzaminu tzw. akcje abonamein1t.owe 
w zakładach pracy. Teatr dzięki nim często 
osiąga wskaźinik wpływów i ilości widzów, 
rady zakładowe pr1owadzą imponującą sta
tystykę, a widownia bywa niempelnio111a. 
Ten przerost zadań i przepisów pociąga za 
sobą amatorszczyz.nę ii italndetę artystyczną, 
a także przyczynia się do lekceważenia :zJa
sad higieny psychiczinej i etyki zawodowej . 
Doprowadza to do roz.luźinienia podstawowy<ch 
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więzów zespołowej odpowiedzi>alnośai (odpo
wiedzialni za . wszystko, nie odpowiadamy za 
nic, tym bardziej, że za bylejakość i nijakość 
nie obniża się gaż, norm, inie odbieiia dypl.o
mów), niekiedy powoduje mio,ramą obojęit
ność i „tumiwisizm" (akltor do wszystkiego 
i nie najlepiej opłacany nie może sobde po
zwolić na luksus poczucia własnej wartoś
ci i godności). 

Wszystko to dowodzi, :he na organizmie 
ieaitru został dok-0nany gwałt. Problem wi
dza przesłonił inlne, róWIIlie wiaŻllle sprawy. 

A rozwiązaniu tego problemu - zamiast 
rzeczowych · dyskusjii praktyków teatru z 
odpowiedzialnymi władzami - towarzyszy
ły gromlkie, pryncypialne, us.tawiające głosy 
prasy i oficjalnej krytyki o funkcji teatru 
jako przekafoika tendencji politycznych, tak
tycznych, społecznych. Przesłanką teg.o typu 
rozumowaniia i nacisku był fakt, że teatr -
przedsiębiorstwo dotowane przez państwo , 
deficytowe, pracujące na planowainej stra
cie - miał usprawiedliwić owe nakłady ma
sowym zas.ię~iem oddziaływania, miał stać 
się dowodem awansu kulturalnego wszyst
kich warstw społecznych. 

W tym celu stworzono ogromny aparat ad
ministracyjny, organhacyjny (masowa orga
nJzacja widowni) , finansowy, kontrolny . 
Skrępowano teatr pancerzem obowiązują
cych przepisów, limiltów, wskaźin.ików -
i kazan-0 mu czuć Slię womym, zdolinym do 
samodzielnych poczynań i twórczych inicja
tyw w najszers~ym zakresie. 

ów paradoks pogłębił żywiołowy rozwój 
sztuk masowego przeikazu - wo'bec tej kon
kurencji teatr stanął bezradny. Nie dOkonano 
pow,ażnej analizy zjlłwisk. Nie 7lilaleziono 
właściwych środków zaradczych. 

Odpowiedzialność za to ponosi zarówno 
s am te.:itr, jak i władze rómych szczebli okre
ślające jego strnlkturę. Szukanie wyjścia z 
impasu winno się zatem narodzić '!. dialogu 
obu stron, przy czym kierunek zmian pe~ 
winni wskazać twórcy, wyznaczając program 
ideowej i artystycznej prziebudowy, ia w ślad 
rn tym powinny nastąpić zmiany natury ad
ministracyjnej, organizacyjnej , finansowej . 
Trw,ająca obecnie dyskusja praktyków budzi 
nadzieję, że będą zgłaszane właśnie tego ty
pu postulaty. 

Żeby „odczernić" przedstawioną tu sytua
cję zastrzegam się, że ,nie pretenduję do ge
neralizowania i uogólnień. Moje rnzw.aża
nia nie dotyczą bowiem teatrów tzw. wiel
kich metropolii. Interesuje mnie niewyko
rzystana szansa polSkiej prowincji. 

W ciągu minionego 25-lecia opinia publicz
na kraju nieraz była bombardowaiia informa_ 
cjami o l'Odzący.ch się zjiawislkach teatralnych 
w tzw. terenie. Pojawiał się energiczny dy
reJktor, zdolny ['eżyser, inteligentny ikdero
wnik. Był z •reguły w opozycji do olbowiązu
jących norm, schematów:, gustów. Wierzył w 
możliwość rewolucyjny.eh, gwałtownych 
zmian. Miał do zaoferowania swoją osobo
wość twórczą, swoją odrębność, swoje rozu
mienie współczeisności i swój program rea<li
zacji. Umiał zarazić entuzjazmem grupę sza
leńców, zidobyć lich ambitnymi rplanam·i, wy
sokimi wymaganiami. Tworzyła się szkółka 
dla młodyich akt<>Tów, !którym trzeba było 
skrócić d'rogę do opanowania techniki aktor
skiej (zajęcia dy'kcyjno-głosow:e, gimnasty
ka itp. prowadzone przez fachowców). Ata
kowano w;i.dza repertuarem trudnym, głównie 
współczesnym, od1krywczym forma1nie i e.ste
tycznie. Zaczynało być o teatrze głośno. Ro
sła dlość nagród festiwalowy.eh, k<rytycy for
mułowali efektowne uogólnienia o tzw. awan
sie prowincji, o zaniku podziałów ge-0g.raficz
nych, Tozgrywali prowincję przeciw: Warsza
wie i innym metropoliom... A po trzech 
czteroch latach moda się zmieniała, !kreowa
no nowych bogów. Dyrektor zaś, utraciwszy 
sojuszników nawet we własnym środowisku , 
pozbawiony wfaściwej1 opieki zainteresowa
nych władz rejterował lub aw;.msował do 
większego ośrodka. Pirzed nim rejterowali 
aktorzy, którym ten teatr dał aktorskie os
trogi. 
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Stabilizacja w sensie artystycznym okazy
wała się niemożliwa. Przygnębiała świado
mość przegranej szansy, zmarnowanej ener
gii , pasji, entuzjazmu. Błyskotliwe <krótko
trwałe sukcesy -dyrektorów i zes.połów często 
nazywano „eksperymentem na wyrost"; za
rzucano teatrom, że nie liczą się ze swoją 
pulblicznością, nie uwzględniają gustów w;ię
kswści - że grają nie dla tej widowni . Dla
czego? Czy to jedyne kryterium? Czy rzeczy
wiście teatr terenowy musi honorować zasta
łe stereotyjpy i łatwiznę? . „ 

Zmieniajmy wti.ęc odgórnie i oddolnie! 
Zmieniajmy .i re.formujmy, tym razem nie 
całościowo, ale wielolkierunkowo, pod kątem 
ró,żnorakich potrzeb, różnorodny·ch i odręb
n ych programów artystyczinych. 

Dlatego ja osobiście chciałabym mówić nie 
o nowym modelu teatru , lecz ,o teatrach mo
delowych. Moim :zidaniem są one na tym 
etapie konieczne . Teatry modelowe - tzn . 
teatry wwrcowe, studyjine, dysponujące kon
kretnym, szczegółowym , jednolitym progra
mem, uwzględniającym siły, sr10dki i środo
wisk.o w jakim miałyby działać. Ich róimo
ro<lność byłaby zależna od osobowości i ta
lentu twórców. 

Teatry, modelowe przyw.róciły'by zasadę 
wyboru w relacji ,teatr - widz, wJdz - teatr. 

Na zasadzie wyiboru Jcształtowałaby się 
również wewnętrzna struktura teatru: kie
rownik artystyczny mia~by pełną swobodę w 
doborze zespołu, zaś angażujący się aktorzy 
byU<by informowani o programie danej sce
ny, dzięlki temu współpraca opierałaby się na 
znajomoścJ obu stron i obopólnej akceptacji. 

Zasada zespołowości zostałaby zrehabilito
wana i przestrzegana, obowiązywałby prio
rytet a nawet wyłącziność pracy w teatrze,· 
stawianie maksymalnych wymagań profesjo
nalnych, stałe systematyczne sz\!:olenie ipod 
kątem technik.i alktorskiej i okTeślonych za
łożeń stylistycznych. Młode kadry dla tych 
teatrów kształc®oby we własnych studiach 
aktorskich. Poza sys.tematyc7lilie prowadw
nymJ ·zajęciami praktycznymi program stu
dyjny tych teatrów winien uwzględiniać wy
brane zagadnienia teoretyczne w świetle no
wych badań z dziedziny estetyki; analizę 
kierunków rozwojowych współczesnej sztu
ki, a teatru w szczególności; podstawy socjo
logii, psychologii (psycholog~a odbioru sztu
ki, psychologia twórczości), fizjologii, fonia
trii (niezbędlnej 1 dla aktora i ['eżysera). 

W zespołach tych teatrów istnialaby mo
żliwość żarliwych sporów ide.owo-artystycz
nych, panowałaby właściwa atmosfera mo
ralna i twór.cza. 

Wszystko to jest śmiesznie oczywiste i nie
odkryw:cze. Podobne postulaty realizuje z po
worlzeniem na użytek swojego teatru Gro
towski, w przeszłości robiła to Reduta. Obolk 
Grotowskiego jest miejsce w Pols·ce na kilka 
teatrów modelowych. Dopiero teat:r uładzo
ny z samym sobą, nietargany sprzecm•ościa
mi, jest w stanie podjąć owocny dialog ze 
swoją widownią. 

KOl!liec:zmość liczenia się z konkurencją in
nych rodzajów sztuk i innych teatrów tego 
typu stwarzałaby szansę stałego , twórczeg-0 
dopingu, mobiliwwałaby do maiksymalnego 
wysił:ku [ wallki, rodziłaby niepokój , wątpli
w.ości, poszukiwania własnego miej'Soa w 
szituce i społeczieństwie. 

W teatrach ·takich byłoby możliwe wy
zwoleniie się z roli trybika monstrualnej ma
chiny, dokonanie wyboru, odnalezienie swe
go miejsca w: zmiiennej, dynamicznej rze
czywistości naszego !kraj.u. 

Polska Ludowa dała możliwości awansu 
kulturalnego całemu społeczeństwu. Eduka
cja artystyczna i estetyczna dolkOl!luje się po
przez wszystkie dziedziny sztuki m . in. przez 
teatr. Może się on skutecznie obronić przed 
wszelkimi kryzysami o ile pozostanie 
s ztuką. 
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