
.9 O .s!J.ost.nialym modelu ży
cia teatralnego w nasżym kraju 
mówi Alina Obidniak, d~
ka T. im. Norw.1da w Jeleniej 
Gófie (w rozmowie z Jarosławem 
I-iaa;Kiem): 

„Swoistym paradoksem naszego 
życia teatralneg1<> jest fakt, że w 
całej P91sce obowiązuje w gruq
cie rzeczy jeden model teatru 
profesjonalnego, bez względu na 
to, gdzie on jest usytuoiwany . i 
jaką funkcję powinien spełniać 
- wspólny dla wielkich centrów 
kulturalnych .i. małych prowin
cjonalnych ośrodków. Ta unifor
mizacja · jest o ty Ie groźna, że nie 
respektuje tak podstawo\vych dla 
poprawnej organizacji życia tea
tralnego czynników jak lokalne 
tradycje, potrzeby konkretnych 
śr<odowisk i możliwości poszczegól
nych zespołów artyst)"cznych. W 
rezultacie nie stworzyliśmy sen
sownego systemu preferencji dla 
tereniowych zespołów, a funkcjo
nujące stymulatory raczej 7..l.'1ie- '· 
chęcają nii pobudzają do podej
moW1a1I1ia ryzyka artystycznego-. 
Inaczej mówiąc, małe teatry -
przy skromnyeh dotacjach i częs
to słabych zespołach, uginają się 
pod ciężarem planów usługOWYCh. 
W konsekwencji, pojawiające się 
tu i ówdzie na polskiej prowin
cji WYbitniejsze zjawiska teatral
ne, są z reguły efemerydami, 
których żywot .ogranicza · się do 
dwóch - trzech sezonów. W mo
im przekonaniu („.) wykształcone 
w ciągu miniooego czterdziestole
cia. struktury wymagają gruntow
nych przeobrażeń. W szczególnoś
ci i przede wszystkim należy ge
neralnie 1odwrócić proporcje, jakie 
ustaliły się między teatrami sta
cjonarnymi a placówkami dzia
łającymi w terenie. To właśnie 
te ostatnie wym.a1gają szczęgól
nej troski, zwłaszcza zaś w_ięk_
szych dotacji i ograni<czenia pla
nów usługowych . Musimy pamię
tać, że w zespołach , _ w których _ 
brak jest WYbitnych osobowości 



„ 

aktorskich, ptoces budowania v,:i
dowiska musi być bairdziej wie
lowarstwowy i odpowied!ll!io 
dłuższy ..n.iż w teatrach stacjonar
nych. Słowem: małym teatrom 
należy dać szansę artystycznego 
samookreślenia się, : .bowiem je.: 
dynie w takim układzie mogłyby 
one stanowić podglebie szeroko 
pojętej kultury teatralnej i za
czyn trwałych przeobraże!1 w śro
dowiskach, w których przyszło im . 
działać".' (Scena-nr 12 z ub. r.). 


