
OŚRODEK BRAMA GRODZKA-TEATR NN 

Na styku kultur 
Powody, dla których powstał Teatr NN śmiało można nazwać odkryciem. Kilku 
aktorów teatru alternatywnego uświadomiło sobie, i e miejsce, w którym przyszło 
im pracować łączyło niegdyś dwa światy. 

Grzegorz Żuk 

Brama Grodzka, zwana też Bramą 
Żydowską, jest położona na szlaku 
królewskim, czyli na drodze wio-
dącej z Krakowa poprzez Bramę 
Krakowską do lubelskiej siedziby 
królów polskich na Zamku. U je j 
podnóża rozciągała się dzielnica 
żydowska, po której dzisiaj pozostała 
j edynie tablica upamiętn ia jąca to 
miejsce. Dla kilku młodych ludzi 
fakt ten stał się wyzwaniem, pragnęli 
odczytać swoje życiowe posłannict-
wo poprzez miejsce, które łączyło 
niegdyś i ma łączyć nadal różne na-
rody, tradycje i religie. Wyszli poza 
teatr, jednak sztuka pozostała ducho-
wym środkiem, źródłem, do którego 
powraca się po siłę i wiarę w sens 
tego, co się robi. Pragnęli zmieniać 
świat w małym wymiarze, w zasięgu 
ręki. 

Odtąd, czyli od roku 1990, zaczął 
powstawać program działalności 
Teatru NN, a obecnie Ośrodka „Bra-
ma Grodzka-Teatr NN". Głównym 
nurtem programu stały się Spotkania 
Kultur, czyli nawiązanie do prze-
szłości Bramy, j ako naturalnego 
miejsca spotkań ludzi z miasta chrze-
ścijańskiego i żydowskiego, które 
obecnie ma stać się miejscem spot-
kań i twórczej wymiany myśli ludzi 
ze środowisk artystycznych Wschod-
niej i Zachodniej Europy. Lublin 

leżący w połowie drogi między Kra-
kowem a Wilnem, na tradycyjnym 
szlaku łączącym północ i południe, 
wschód i zachód wielonarodowego 
państwa może obecnie służyć jako 
miasto-pomost między Unią Euro-
pejską a państwami powstałymi po 
rozpadzie Związku Radzieckiego. 

Trzy słowa są kluczowe dla zrozu-
mienia wszystkich działań w Bramie 
Grodzkiej : Pamięć - Miejsce -
Obecność. Pamięć o tym, co pow-
stało ze spotkania różnych kultur, 
a także o tym, co uległo zniszczeniu 
i zagładzie. Miejsce, czyli Lublin, 
a szczególnie siedziba Ośrodka Bra-
ma Grodzka, o którym już wyżej 
wspomniano. Obecność, czyli nasza 
obecność w kulturze związana 
nierozerwalnie z pamięcią o miejscu, 
w którym żyjemy i otwartością na 
spotkanie z tym, co ważne i żywe w 
całej kulturze europejskiej . Tak 
wyjaśniał swoje powołanie w kul-
turze Tomasz Pietrasiewicz, lider 
zespołu, a obecnie dyrektor Ośrodka. 

Nie sposób wymienić wszystkie 
ważniejsze wydarzenia, jakie miały 
miejsce za przyczyną ludzi z Bramy 
Grodzkiej. Sesja o Brunonie Schul-
zu, o Józefie Czapskim, o Bohumilu 
Hrabalu, o „Kulturze" paryskiej , 
spotkanie z Tomasem VencIową, Eri-
chem Loestem, ks. Janem Twar-
dowskim czy Gustawem Herlin-
giem-Grudzińskim, spotkania z pra-
wosławiem, sesje „Żydzi Lubelscy", 

cykl prezentacji „Spotkania Kultur", 
wystawy fotografii Edwarda Hartwi-
ga czy Tomasza Kiznego, autorskie 
przedstawienia teatralne „Wędrówki 
niebieskie", „Ziemskie pokarmy", 
„Inwokacja", „Zbyt głośna samot-
ność", „Moby Dick". To tylko niek-
tóre spośród wielu ciekawych, twór-
czych i oryginalnych inicjatyw, jakie 
kształtowały przez ostatnie lata wi-
zerunek tego miejsca i decydowały 
0 przyznawanych jego gospodarzom 
wyróżnieniach. Nagroda specjalna 
w konkursie Fundacji Kultury „Małe 
ojczyzny - tradycja dla przyszłości" 
za projekt „Pamięć-Miejsce-Obec-
ność" i nagroda artystyczna miasta 
Lublina za 1994 rok doceniały wysi-
łek i twórczego ducha osób zaanga-
żowanych w działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej Lublina. 

Wkrótce myślenie o miejscu za-
częło nabierać również innego, bar-
dziej konkretnego wymiaru. Bramie 
Grodzkiej i przyległej do niej kamie-
nicy groziło zawalenie. Rozpoczął 
się długi i uciążliwy remont kapital-
ny, którego efekt można od niedawna 
oglądać. Ośrodek „Brama Grodzka-
Teatr NN" ma najnowocześniejszą 
1 najlepiej spośród placówek kultury 
w Lublinie wyposażoną siedzibę. Do 
pierwszego z tych sukcesów przy-
czynił się Urząd Miejski w Lublinie, 
który sfinansował remont, do dru-
giego zaś Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, która dała pie- ! 
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niądze na kompleksowe wyposa-
żenie Ośrodka. 

Duch twórczego działania zaczął 
udzielać się innym. Do programu 
real izowanego w Ośrodku dołączyła 
przed trzema laty pod kierunkiem 
polonisty Sławomira Żurka redakcja 
kwartalnika uczniów i nauczycieli 
„Scriptores Scholarum" z Prywat-
nego Katolickiego Liceum Ogólno-
ksz ta łcącego im. Ks. K. Gostyń-
skiego. Wspólnym wysiłkiem wy-
dano kilka zeszy tów monogra -
ficznych (edukacja, ekologia, teatr, 
p rzeds iębiorczość , środki spo-
łecznego przekazu, spotkania kul-
tur). Również i ta forma działalności 
została z auważona i doceniona . 
Redakcja otrzymała dwie nagrody. 
Pierwszą od Minis t ra Edukacj i 
Narodowej w 1996 roku, a drugą od 
Niezależnej Fundacji Kultury Pol-
skiej PolCul z Australii w 1997 r. 

Tomasz Pietrasiewicz lubi mówić 
o przyszłości. Najbliższe plany to 
uzyskanie pełnej samodzielności, do 
tej pory Ośrodek jest Oddziałem 
Centrum Kultury w Lublinie. Waż-
nym zadaniem jest także włączenie 
do programów szkolnych treści o cha-
rakterze regionalnym (historia i tra-
dycja, pogranicze i spotkanie kultur, 
życie kulturalne) i samorządowym, 
czyli z zakresu demokracji lokalnej. 
Tego dotyczy program edukacyjny 
pod nazwą „Pamięć-Miejsce-Obec-
ność". Powstaje już makieta przed-
wojennego zespołu staromiejskiego, 
którego miasto żydowskie stanowiło 
integralną część. Będzie ekspono-
wana w specjalnym miejscu wraz z in-
nymi informacjami na temat przesz-
łości tej części Lubl ina . Mult i -
medialne centrum informacji będzie 
się mieściło w przyległej do Bramy 
kamienicy nr 34. 

Projekty o nazwach „Historia 
mówiona" czy „Dom" to tylko część 
inicjatyw, których sens i przesłanie 
ujawni już najbliższa przyszłość. 

Grzegorz Żuk jest pracownikiem 
Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN". 


