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Praca  Marzyć  znaczy  tworzyć…  Teatr  Powszechny  im.  Jana  Kochanowskiego  w

Radomiu 1976-2007  ma charakter historycznoteatralny.  Jej  głównym założeniem i ambicją było

prześledzenie dziejów jedynej zawodowej sceny, działającej w ponad dwustutysięcznym mieście –

Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego. 

Celem rozprawy była  dokumentacja,  przygotowanie  opracowania,  którego  radomski

teatr, podobnie jak wiele innych scen w kraju do tej pory nie miał. Założeniem wyjściowym było

zrekonstruowanie  funkcjonowania  Teatru  Powszechnego  w  Radomiu  nie  tylko  jako  zjawiska

artystycznego,  ale także jako instytucji.  Jest  to powód, dla którego – obok prezentacji  dokonań

artystycznych  –  stosunkowo  wiele  miejsca  w  rozprawie  poświęcono  kwestiom  finansowania,

opisem uwarunkowań (zarówno materialnych, jak i technicznych), mających wpływ na ostateczny

kształt repertuaru. Staraniem autorki było udokumentowanie faktów, przybliżenie atmosfery, która

panowała w i wokół teatru, odtworzenie warunków i reguł prowadzenia teatru w zmieniających się

warunkach społeczno-politycznych.

Selekcjonując materiały, opisując spektakle, wydarzenia i ludzi związanych z teatrem w

Radomiu, autorka poszukiwała odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań: 

• czym charakteryzowały się i różniły między sobą poszczególne dyrekcje?

• w jaki sposób układano repertuar?

• jak wyglądały najgłośniejsze radomskie przedstawienia? 

• co pisali o nich krytycy?

• jak reagowała na nie publiczność?

• jak kształtował się i zmieniał zespół?

• w jaki sposób i w jakim zakresie okoliczności pozateatralne wpływały na codzienność tej

sceny?

Całość otwiera kilkustronicowy szkic, w skrótowy sposób prezentujący życie teatralne

Radomia,  począwszy  od  działalności  pijarskiego  teatru  szkolnego  w I  poł.  XVIII  w.,  poprzez

wizyty wędrownych trup, podejmowane w XIX w. próby uruchomienia stałej profesjonalnej sceny

w mieście, po połowę lat 70-tych XX w., kiedy marzenia radomian o własnym teatrze zaczęły z

wolna przybierać coraz bardziej realny kształt. 



Główna część dysertacji obejmuje okres od roku 1976, czyli od momentu powołania do

życia instytucji pod nazwą Przedsiębiorstwa Państwowego „Radomski Teatr Powszechny”, do 2007

roku,  w  którym  zamknęła  się  dyrekcja  Adama  Sroki.  Informacje  zostały  uzupełnione  także  o

wydarzenia sezonu 2007/2008 – okresu przejściowego, w którym ważyły się dalsze losy radomskiej

sceny. Narracja kończy się w momencie objęcia stanowiska przez obecnego dyrektora Zbigniewa

Rybkę. Cezura ta ma swoje uzasadnienie. Opisane w pracy, następujące po sobie etapy rozwoju

placówki,  są  zamkniętymi  całościami,  które  ujęte  zostały  już  z  pewnej  czasowej  perspektywy.

Dyrekcja  Zbigniewa  Rybki  wciąż  trwa  i  choćby  z  tego  powodu  trudno  byłoby  pokusić  się  o

jakiekolwiek rzetelne podsumowania czy wnioski. Rozprawa  składa  się  z  sześciu

rozdziałów.  Oprócz  wspomnianego  wyżej  wprowadzenia,  dotyczącego  teatralnej  przeszłości

Radomia, kolejne jej części prezentują następujące po sobie dyrekcje: 

• Zygmunta  Wojdana  (1978-1991),  który  troskliwie  i  z  rozmysłem  budował  podwaliny

placówki, roztaczając nad zespołem swoją opiekę i stwarzając aktorom warunki do rozwoju;

• Wojciecha  Kępczyńskiego  (1991-1998),  który  z  niewielkiego  Radomia  chciał  uczynić

polskie centrum musicalu i międzynarodowy ośrodek Gombrowiczowski; 

• Linasa  Marijusa  Zaikauskasa  (1998-2001),  który  próbował  w  Radomiu  zaszczepić  teatr

wyrosły  z  ducha  rosyjskiej  tradycji:  opowiadający  „duszoszczypatielne”  historie,

przyglądający się motywacjom i słuszności ludzkich wyborów; 

• Adama  Sroki  (2001-2007),  który  walczył  o  zaangażowany  teatr  odważnie  mówiący  o

problemach współczesności, gotowy do podejmowania artystycznego ryzyka;

• Andrzeja  Bieniasza  (2007/2008),  którego  dramatyczną  próbę  ratowania  placówki  przed

zakusami urzędników przerwała nagle przedwczesna śmierć. 

W obrębie każdej z omówionych dyrekcji szczegółowiej opisano 2-3 spektakle, które z

różnych  powodów okazały  się  dla  radomskiego  teatru  istotne,  wyróżniające  się,  niecodzienne,

szeroko  komentowane.  Były  nowatorskie,  bądź  też  charakteryzowały  styl  proponowany  przez

poszczególnych dyrektorów, którzy – wypełniając dokładnie te same cele statutowe – realizowali

je, jak się okazało, w całkowicie odmienny sposób. Dokonany wybór (w sumie 8 przedstawień),

choć w każdym wypadku możliwy do uzasadnienia, pozostaje całkowicie subiektywny.

Pomimo  iż  rozprawa  dotyczy  czasów  stosunkowo  nieodległych,  podstawowym  i

najważniejszym  materiałem  źródłowym,  z  którego  korzystano,  była  prasa.  Takie  założenie

wydawało się zasadne w sytuacji, kiedy – z uwagi na ulotność sztuki teatru – brak bezpośredniego

dostępu do spektakli, które tworzyły historię i stanowiły o specyfice instytucji w danym okresie. Na

teatr sprzed kilkudziesięciu lat autorka starała się spojrzeć poprzez spostrzeżenia i opinie ówczesnej

krytyki,  w  wypadku  Radomia  stosunkowo  bliskiej  reakcjom  tzw.  „zwyczajnej”  publiczności.



Skupienie  się  na  doniesieniach,  informacjach  prasowych,  recenzjach,  przy  marginalnym

potraktowaniu  nagrań  czy  wspomnień  osób  wciąż  żyjących,  pozwoliło  na  uniknięcie  swoistej

dwoistości  narracji,  pokusy  wdawania  się  w  polemiki  z  recenzentami,  formułowania  sądów,

opartych na zawodnej pamięci czy złudnym obiektywizmie wrażeń. 

Przy  opracowywaniu  zgromadzonych  materiałów  przyjęto  założenie,  że  o

podejmowanej tematyce decyduje dostępny materiał. Oznacza to, że porządkowanie i interpretacja

analizowanych  faktów  oparta  została  na  zachowanych  archiwaliach,  odnoszących  się  do

konkretnych  zagadnień,  nie  zaś  na  przyjętych  z  góry  tezach,  sformułowanych  z  obecnej

perspektywy i według dzisiejszych wyobrażeń. 

Praca ułożona została chronologicznie, z podziałem na sezony i prezentuje działalność

teatru w różnych jej aspektach, uwzględniając zarówno sprawy artystyczne (premiery, wydarzenia

cykliczne,  m.in.  takie  jak  Radomski  Tydzień  Teatralny  czy  Międzynarodowy  Festiwal

Gombrowiczowski), jak i (nieco mniej systematycznie) towarzyszący im kontekst organizacyjno-

finansowy.

Z  racji  ogromu  materiałów,  znacznie  przekraczających  rozmiary  dysertacji,

zrezygnowano  z  szerszej  prezentacji  sylwetek  ważniejszych  aktorów,  choć  pierwotnie  istniał

zamysł,  aby  poświęcić  im  osobny  rozdział.  Skrócone  biogramy  niektórych  z  nich  (przede

wszystkim  tych  związanych  do  dnia  dzisiejszego  z  radomską  sceną)  zostały  ujęte  w  formie

przypisów. 

Konsekwencją  przyjętego,  stricte  dokumentacyjnego  założenia,  jest  uzupełniający

rozprawę Aneks, zawierający spis wszystkich premier, zrealizowanych w Teatrze Powszechnym im.

J.  Kochanowskiego  w  Radomiu  w  latach  1976-2008.  Oprócz  danych  o  twórcach  i  obsadach,

informacje wzbogacono (wszędzie tam, gdzie było to możliwe) o fragmenty recenzji oraz liczbę

przedstawień i ilość widzów. Załączony Aneks stanowić może punkt wyjścia do dalszych badań nad

tematem, a także umożliwia przygotowanie różnorakich zestawień, analiz czy porównań.

Tytuł Marzyć znaczy tworzyć… nie jest dziełem przypadku. Dość dobrze oddaje ducha

tego miejsca. Radomski teatr powstał bowiem właśnie z marzeń. Pozornie nierealnych. Z marzeń

wielu  pokoleń…  Wbrew  malkontenctwu,  możliwościom  technicznym  i  finansowym,  wbrew

sytuacji  politycznej.  Marzenia  towarzyszyły  współtworzącym  oblicze  tej  placówki  artystom.

Marzenia wytyczały także drogę każdemu kolejnemu dyrektorowi tej sceny.

Dzięki nim jest to teatr, który pomimo stosunkowo krótkiej historii, zdecydowanie się

wyróżnia – ma swój wyraźny charakter, osiągnięcia, potencjał i wciąż apetyt na znacznie więcej…




