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Krajowy Z j a z d Towarzystwa Kultury Teatralnej 

TO W A R Z Y S T W O Kultury Tea-

tralnej ma długi rodowód. Sięga 

on roku 1907, kiedy we Lwowie 

powołany został Związek Teat-

rów i Chórów Włościańskich. Z pew-

nością, ów związek spełniał w czasach 

zaborów i braku środków komuniko-

wania, inną rolę niż dziś. Wszakże 

motyw wspólny pozostał — było i jest 

nim nadal upowszechnianie szeroko 

pojętej kultury teatralnej i popieranie 

działalności amatorskiej w tym zakre-

sie. 

T K T przechodziło różne koleje lo-

su. Było organizacją różnie postrzega-

ną przez kolejne rządzące ekipy. W za-

leżności od zmieniających się politycz-

nych układów dostrzegano niebagatel-

ną rolę związku bądź deprecjonowano 

jego pracę. 

Z upływem lat i roli, jaką T K T 

przyjmowało na siebie, zmieniały się też 

szyldy. Powojenną działalność rozpo-

częto pod nazwąTowarzystwo Teatru 

i Muzyki Ludowej RP. Ten okres 

— przełomu lat czterdziestych i pięć-

dziesiątych — zaznaczył się wieloma 

kłopotami, jakich towarzystwo dozna-

ło ze strony władz, a nawet zawiesze-

niem jego działalności. 

— Z trudnościami spotykaliśmy się 

często, choć jako towarzystwo, a więc 

organizacyjnie bardziej niezależni, mo-

gliśmy wspierać działalność wielu ze-

społów i teatrów, którym nie sprzyjały 

ówczesne władze — mówi prezes Towa-

rzystwa Kultury Teatralnej w Lublinie, 

Krystyna Chruszczewska. — Wspoma-

galiśmy więc nie tylko teatry ludowe, 

zespoły obrzędowe i placówki w ma-

łych miejscowościach, lecz także teatry 

studenckie, akcje teatralne, warsztaty. 

Byliśmy inicjatorami Sceny Amatora, 

swego czasu promowaliśmy Scenę Plas-

tyczną K U L . Aie oczywiście, naszym 

ukochanym dzieckiem są nadal zespoły 

wiejskie. 

Na Lubelszczyźnie było i jest nadal 

wiele grup wiejskich: teatralnych, ob-

rzędowych. Ciągie skupiają autentycz-

nych społecznych działaczy, którzy 

spotykają się w prywatnych mieszka-

niach. Motorem pracy nie jest chęć 

zysku, lecz pasja będąca wynikiem za-

szczepionej ogniś kultury teatralnej. 

— Idea teatru amatorskiego ciągle 

jest żywa w licznych miejscowościach 

naszego regionu — informuje Krystyna 

Chruszczewska. — Nadal prężne są 

takie ośrodki jak Krzczonów, Dzierz-

kowice,. Urzędów, Matczyn. Ciągle 

przygotowuje się tam spektakle, w któ-

rych inscenizację włącza się wielu mie-

szkańców, a każda premiera jest kul-

turalnym świętem. 

Towarzystwo Kultury Teatralnej ści-

śle współpracuje z tymi instytucjami, 

które niejako z urzędu opiekują się 

ruchem amatorskim. Jak twierdzi Kry-

styna Chruszczewska — związek z W o -

jewódzkim Domem Kultury szczegól-

nie jest potrzebny. Kiedyś, w czasach 

cenzury firmowano te przedsięwzięcia, 

których instytucja państwowa nie mog-

ła wziąć na swoje barki. Teraz koor-

dynuje się pomoc merytoryczną, bo 

o finansowej lepiej nie mówić. 

Towarzystwo, jak wiele innych or-

ganizacji i instytucji kulturalnych, bo-

ryka się z trudnościami finansowymi. 

Dotacje są niewielkie i możliwości zaro-

bienia pieniędzy też skromne. Do nie-

dawna, w Lublinie, przy ul. Grodzkiej 

funkcjonowała wypożyczalnia kostiu-

mów, która reperowała skromny bu-

dżet organizacji. Teraz na jakiś czas 

zawiesiła działalność. Zjawił się właś-

ciciel kamienicy i wypożyczalnia musia-

ła się przeprowadzić. Skromnego lo-

cum udzielił Wojewódzki Dom Kul-

tury. A wypożyczalnia ta nie tylko 

„robi ła" kasę, ale też stanowiła istotną 

pomoc dla zespołów amatorskich, któ-

re nie musiały kłopotać się o stroje na 

scenę. Krystyna Chruszczewska jest 

dobrej myśli. Na pewno znów wszystko 

zacznie funkcjonować. 

Na razie, Towarzystwo Kultury Tea-

tralnej jest teraz organizatorem i gos-

podarzem X Kra jowego Zjazdu Towa-

rzystw Kultury Teatralnej. Oceni on 

działalność organizacji, a może też na-
kreśli nowe kierunki działania. Z pew-
nością zostaną takie,'jak upowszech-
nienie kultury teatralnej we wszystkich 
środowiskach, opieka i promocja, 
współdziałanie z ruchem amatorskim 
i tymi instytucjami, które go popierają. 

Ewolucja naszego życia spowodowała 
pewnego rodzaju wygodnictwo, środki 
masowego przekazu podają odbiorcom 
gotową papkę, pogoń za dobrami mate-
rialnymi odsuwa dobra kulturalne na 
plan dalszy. Należy więc przedyskuto-
wać, co warto podtrzymywać za wszelką 
cenę i mimo trudności, z czego można 
rezygnować, jakie nowe, zgodne z du-
chem czasów elementy wprowadzić do 
pracy.— Jednak — j a k mówi pani Chru-
szczewska — dopóki istnieją i tworzą się 
teatry amatorskie, dopóty towarzystwo 
jest potrzebne. A taka świadomość mobi-
lizuje do pracy. 
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