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Prouisoriu
o Provisorium mówi sb i Pisze dzisiaj bardzo yiclc. Dokonania tcgo tątru

odnotowują o6cja|nc '.pub|itatory.', konystając r zwo|nicoia z cazorskicgo
kulturę niczalcżną. Falty artystycac' miczczącc się w nurcic roz|iczcntowym'
jącc nięrawości wIadzy' traklowanc bywają obrcnic ju|ro coś poĘdaocgo*
cksponowanic ma dowodzić glębokości pncmian. stąd też po ty|u latach od
prcmicry (l98J) |ł,spodniń: domu umurlych - wrcgcic prcmicru oficjalna
| 988).

Jcdnak zaintcrcsowani wiedzą o Prońsońum od dawnc. DuĘ populamością cicszy
ta z6po| w środowisku młodolcatmlnym' gdzic pamięć minionych dokonań, pr
wana m|odszym już często w formic lcgcndy, jat bardzo Źywa. Provisoriun to dowód
ciąglości tradycji tcatru studcnckicgo i wraz z TaLrcm Gmcgo Dnia najvczytnicjua jegd
karta. oba zapo|y na s(alc w6zly do kanonu ltultury aItcrnalymcj' gdyż jako nicliad
achowaly do dziś jednorodną fomułę Btetycmą i organizacyjną, pozostały wicnJ
wybnnym kiedyś wartościom spolrcaym. idcowym i artystycmym' Wlaśnic ta stalośd
opńcrająca się prcji sil zewnętraycb dccydujc o ich randzc' Wola robienia tcatru o}aza|r
się tu czymś więej niż tylko chęcią przcżycia studcnckicj przygody Lultura|nej, sta|r sĘ
powołanicm życiowym. Taka postawa awszc fasrynujc i najczFścicj Przynosi owoc€.

Powstanie Provisońum mialo po części przyczyny osobistc, byIo dokumentacją więzóv
przyjażai, której pczątki sięgaj4 jazczc czasów |iea|nych. Z drusiej zaś strony od
począlku byla to xpólnota inLclek|'uąlna ksztsItow8n8 i poglębiana poPŹcz lczestnictwo
w kulturzc nickonwmcjona|nej. Sncgólnie zaś przez lcktury książck' bardzo często z
,.dru8icgo obicgu., a wip świcżo odkryrych. nie utwicrdzonych jcszcrc w świadomości
s;rc|cnej, odslanisjących ngwc obszary doświadęeń iwywotujących tym samym si|nc
domania. Czytali Milosa. Mandę|sztama, Brodskicgo. Hcrtin3a.Grudzińskicgo...

W po|owic tat siedcmdzisiąlych Lublin okaa| się micjcm nicbywalcj eksplozji
teatralnej' powstaly wówczas aż trry zcspo|y: Provisońum. Sccm ó i Grupa Chwil,owe -
wsz/s|kic prowadzonc pncz studcn(ów humańistyki U MCS. WystartowaĘ równocaśnie.
a kIimat artystFzncj rywalizacji Ęł czynniLiem stymulującym ich aktywnor twórczą.

Cechą wyróżniającą Provisońum od innych grup wyros|ych z ruchu studcrckicgo jót
jej stosunkowo trwaIy skIad. od chwili alożcnia są tu: JanWz opryński - kicrownik i
rcłrc' or8z aktoay: Jacek Bneziński i Andrzcj !{athiasz. Do |9E2 praow-a| z nimi
Krzysz.tof Hariasz' któr-v po stanic wojcnnym nic powrócil do z6Połu' Inny aktor'
S|ąwomir Skop, zostal w 9wcji w msic zgraniancgo tournćc w roku |98ó. Rok
późnicj dol4crył do grupy Jan Maria Klmzowski.

Spektakle Provisorium noszą miano rca|izacji zspołowych, chrciuż wymicnianc j6t t'.ż
nuwisko rcżyscra i au(orów dzic|, którymi poslużono sĘ w spcktaklu. W przciwicństwic
do tcatrów tradycyjnych. gdzic paę nad ca|ością inicjujc przydzial 8o(owych ról, tu rolc
budowane są podcas dlugotrwatych próLimprowizacji. prób.ekspcrymcntów. opraco.
wujc się jc wówczas nic ty|ko w wymiarrc gestu c.y ruchu sccnicmcgo. alc równicż w Lym.
c. dołycry tckstu .- jcgo scniu, d|ugości i źródla. Powsrają wówczas indywiduaInc
krcacjc, charaktcryzująe odmicnnc postawy. w jakimś *nsic f8@nc z wewnętr7nym
pońrctcm każdcgo z aktorów _ prota8onistów. A więc do ogótncj konapcji i pra|lnia
widowiska, którc są dzic|cm rżFcra, Pozosta|i dotladają swojc osobowori. domagającc
się takicj. a nic inncj formy cksprcsji' Do dayzji poszczegó|nych wykonrwców m|cży
sp(awa uźycia slów - wlasnych Iub zaczrpniętych z Iitc'atury. albo zas(qpienic ich czy
uzupełnicnic 8Ią samcgo cicła bqdż rekwizytu'
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i] Postaci scnicznc to rrci|ugują się języlicm Potcznym, wspólcasnym prctntowancj
'rrrnywistoki. to komdtują tę lz$zywistość s|owami re7'ii. to ?nów używajł mowy
rJuzyjncj wobcc jakicgoś sry|u lub w cytacic prtnoszą historycznc rca|ia. Zątawienic
btiĆ dajc cfckt jcdyncgo w swoim rodzaju tonu filozoficzncj dysputy. iarliuc8o
ric|oglosu' apelująccgo na równi do cmeji i do intc|ct(tu uidza

sŃjność trcśrclowa tclstów odlc8łych co do czasu powstania' osarlzonych w różnych

|ndycjach |itcrackich a skojarzonych w jcdnyn spcktakIu jcst ef.ktcm (a mozi właśnic

onr lcży u jcgo 1odstav.ł dązności rJo uniłcnaliarji poJcjmowanych prob|emów

Srrcgólnc micjsc ajmuic tu pytanic o wybory ctycznc. tym lrudniejsze. im *
llrajnie,iszych oko|icznołiach przychodzi ich dokonywać inia|cżnc od worunków

rgzyjtcncji granicc ludzkicj godnoki ( llirpolnnłniu : domu uanrlrcń) Problem tragizmu

powtarająccj się his|orii i związanych z tym (raBcdii jcdnosLkowych, los koIcjnych

pokolcń przrżywających Jnrlobnc wydarz4nia i rca8ujących n8 nic w podobny sposób to

to|ejny ważny |cmrt wypowiuJzi Provisońum (D:ied:ittuo\ )Vśr)d zagadniń pnctro
w8nych przez 4sŃI znalaZla 5ię r(lwnicż kwcstia lnożliwości pomaErych cz|owicka orrz
strlcj dctaminanty jego życiu cimpicnia \Puilo eilrcrlo,. Było tcż s(udium sprzczności

n.(ury ludlkicj z ca|ym spctrum tęsknot. zludzcń i roz8orycrtń (}łie nunt hlrcć no lt'slv
rrc:1llilre) A dro3ę poszuliiwrń myś|owych otwicrula P()wiastka ll|ozoftzna wykrojona z

Ftrdl'durfu Combrowica (l|' ytlotie ho1yi't

Jak często bywa u nrt).stów prawdziwic zaangażowanych w swojil gtukę (wórcy

Provisorium robi4 ci4g|c to samo pntdsta*icnic. Alc ta ustawiczność prucy narJ jcdnym

nic powodujc wruzcnio wtt]rności wob€ własnych dokonań, ani nie sprowarlza się tv|ko

do usprawnicń formaInych. clre_iaż maj4 onc i$totnc znaczłnic Kolcjne spektakIc można

by porównać do pojetlynczych krmyktlw w mozricc Porlrcluj4cej czlo*'ickł Poszukirvl.

nic pra*dy o sollic i ś*ielic' którc |cży u rodstaw każdcj (wórczości' w Provisorium

znajdujc tzczególnic przcjnluji1cc świJdrctwo Dzięki wysoklti samoiwtndomoścj.

dy*yplinrc intclckturlneJ. a trkze znaiomoxi pruw rzqdzilcych dziolcrr scenicznvm

koIcjnc dopowiedzcnił w kwcstiach e!7ys(cnc,jalnych nie lnaj4 przyczynkrrskicgo

charaktcru. lccz znamionuje jc Pclnia rrtystyczncgo ksarllu. Z pewnośclq wunq rolę

odgrywa tu dystaus do otaczająccj rzrczywistości. który pozwrla czcrPuc z nlc'; insplrrc;c i

arazcm widzicć prob|cm w ogólnicjszyrn rvymianc Provisorium nic uIeg|o więc pokusie

dos|owncBo przcnoszcnir rzcczywistoki na scnę. a iak to by|o sluszne' przekonac nloglr

Pul|o esl|ala zrobiona w l9I'|l. Przcdsawicnic vyrosłc z ducha dzicwĘtnastowiccznych

koncepcji poznawczych. ukazujqe świJt na krJwędui ot'lgdU zoslr|o p|zyj||e f'

aintcresowrnicm i zrozumicniem większym niż pub|kystyku;rcli|;czna uprawiana

Tcr(r Provirorium; Dzbdzhtwo. FoL Witold Rusin-
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wówc72s n3lminnie, która jśdmk niĆ mo8l3 konkurowac f powszŃhny|n teatrcm u|icy

Provisoriuln nu|cży do :lspr|ów uznajqcych wysok1 Jr:ryc1ę s|owu w srEktaklu, jego

komunikuqjn1 i estctyczną funkcję D|atcgo (!-ź tak chętnic poslu8uje się wieIo]ęzyczn}|ni

zwrotami. które dyskletnie sugerując czas i micjsc ukcji sumuiq się w opow|ć* o

cz1owleku jako talim NatomiJst czynnikicm. kkir1'osarja r|cę w konkrctny.ch rc-uIiach

+rt tl' r^|.wizyl clrmint niew-'LJc picu'ł+'icrc dobiel:ly' -Ic8ł -l:rżr'wuic..dr'
spcknk|u to swoista proccdura. grjvż artyści barrlzo dbaji1. by b.Yl on autcntyczn''.

u'ynikający'|akbywlposobocz}wis|yzsytuacji Imwbardziejnatur3lnyspos.)btraI'iado
przcclstaticnia. tym lcplcj. Równicz kostium powintcn ..zżyurc się'' f aklCrr.m. mozc bt(.

na przyklad strojcnl po kilnś. kergo się znł|o. ubranicm rnalczionym dużo wcześnic.j, l
wvktrrr.vstanym dop|cro tcfaz zc względu ila spsrjrlny charuktcr. któ(y wnosi do

sIEktaklu l.roska o szczt'grl'| owrxu1c ma3icrn4 rurq clrsóg t z<larzeń rninionych'

prirywolywanych [Dprze/ na(uralny znuk plastlczrv L)wc ndturalnic wytartc lul'u:kr.

waliazki. raczyviśric sturc pudcłka. llakony i butclcczki w jaliś sposób nastra1lją

wykonawców i or|biorców Z1'sIirric nu (!m iutcnty/m guruszanych sprrw
Scclrl8rafia jcst na og</ oszczędnu i :prttwarlre si.; do rozwiqzania konstrukcji sccn.

.Ftdcstów Urrnżu',ąc}ch prucslrltń sccniczną Na';czętit1 jcst ona ,.skondcnsowuna'. lzn

Jffi m"s,?;?'Wie &/'"s.i! ry
filaratura I sduka . kfl.ttlniA

nioozlcgla, alc podatna na różnorodnorc u(ożsamicń Mogą więc to być dwa rzędy
ż.|Mnych pryŹ' przywodząe m myś| elę więzicnną (,\,ic nom lecieć na x.yspv szc:$liu'e\,
Iub tŹyPoziomowa konstrukcja z kilkoma klatkami _ mini.rccnami na każdym z
poziomów (Plsld dJtraio), drc*ntany Podst z nie zabudowanym |rontoncm ( l''Jpou,/'e-
nie: llomu mulych,) Mo.jlivość puksaałccnia tych prostych konstrukgi znacz4o
aiększa użycic świaua. stoł sro'jący w dwonkicj bib|iotcc dzięti oświet|cniu s(ajc się

naglc strychcm (D:ied:itluo) Rełst. który obsługujc tu rcflclctory. posługujc się nimi
niczym olrrator kamaą Wydoby*a pożądanc ełcmcnty Ca*m dla wzmocnienia cfcktu
kicrujc uwa3ę wida na dramatyczny 8rymas twany aktora. albo na .jakiś symbo|
plastyczoy Popr4z tc zabic8| (vorzy nowc kompozycjc przcstrzcnnc. Zacicśnia
gwałtownic polc dzialań rltorskich. dookrcślając ich sytuację vyaac4ną gorz ro|ę

Dba|ości o outentyzm poddanc są również clckty dźwiękowc Dolyczy to zwlasrza
muzyli wydobywanej z ins|Iumcntów. z którymi aktozy *ystępują oni w istocic na nich
grujł (J. M Klmzowski skończy| śrcdnią szkolę rnuzytzną) Tak somo śpicw slosowany
często w rcalizacjach Provisorium jcst dobrym aktorskim śpicwcm. Dążcnic do pcrfc\cji
seniczncj wyraża się we wc|ąż podcjmowancj naUcc nowych sprawności aktorkich.
Dotyczy to, w miarę potrcby. tańca i akrobatvki Wszystko to 1n|ączonc z żarliwĄ
cksprcsją' skon|ras(owaną z natchnionym skuptcnicm twory widowsko o bo83tcj trerci

Jcdnak pomysłowoić ropiv!ń |ormalnych nigdy nic jcst tu cc|em samym w sobic o
wysokiej pozycji Provisońum na ogólnopolskiej arĆnie Lcalraln..J stanowi nierozerwaInv

związłk myś|i zc sposobcm puckazu

Jcdnq z cań zndmionujiłcych dokonanir artystycmc tcgo zcspolu jcst daJącc się z n|ch

odczytać przckonanic o Potrzcbic cii13le'ro kvtaltowunia wlasn.Eo losu. Mimo kryz,vsu

etyc2nego. klóre8o obraz wyIania się z widowisk Frovisoriłm, pilno upadku wiclu

wurtości. wbrcw nicmu, cZlowick zobowiązany jest poszukiwać nowcgo ladu Przeslanie.

wytahjące się pogli1dem' lź o kondycii czlowicka bardzicj s(anowi /dolnośc d()

nieustannego ponJw!!n|il p1trń rl uIrsn4 Loźsanlość. nl/ Un]ic]flność zawlrdnięcla

; 7cqnętr/nymi okoItczltoścLlml z.rśq'lrdczr. zc bunt nic musr brć rnrrchtstycznv SLłn

w ktrir;-m negrcja nlc pr/crcd7! rlę w ntht]izm. u ]cd1nie lcży u podstaw krcrrwanta

no*ych wurtoti. to dohrn podstr*'r tcrtrrlnc; r.JirlclLyki

Jako* doclukań (wirtopog|qdo*rch i csletrcznrch deinonslrowcna przcz l'rorisorium

od pierwszych przedstauicń zu'rŃila lra sicbic uurgę Już w l9]ó podcrrs I Konl.rontacji

il'lIoddgoTeatru w |-ubIinicjury przvznalo zespoIowi w;różnicnic..o inr,'resut,yv lttl:tuck
do tral)'cti olo: !lór(:ą uktuult:ot1|, Prohltnnl)'Li :ovartti l, ,t.łr,ltLlp,LL, (iomhnyl:a
Drugic ze zrealizowanych prlcz gruPę przcdstowicń: \ic num l!(lrć ło rrr7r r;r..1 l/ixc
(|978) w kolcjncj et|ycji lubcIskitgo I.cstrwalu zdobylojcdno z róunorzęrjnych (otlstqpiooo

wówzas od asad konkursu) wyróznień. chciaż prezentowanc bv|o w rumach imprcz
towarz}szących Rok ptiźnic1 podcults tcj satncj imprcuy i w prldobn1'm chJrJktqlc
powtóEyli jc jszclt rlz nil życlen|c Rarly ,Ąrt;.st1czncj W roIu l9l1t) czwur|c już

Konirontrcjc zrm\kł kotluniklt. w któr)ln czv(rmi,; ( l thttnlL:uritit.uut;1ę,1c,Itllt
m:;,tktaJłfu'ktirel:lllliitnvlnuj<iłkLll::L,''ł'irtiJilthtlrt):nilts4':,!tclt|iłluntrdlą
,,,\'te nun lL,Litt 'rd Bl(ll r--r--1 i,/irr r' lL,ottu |tt)r6rriwt: Luhlint i OJ:tskut
pr:tplakcte lttt. lttttru lL,il)nku: (;,ldi:Lu S'łk!ukl l'r,ti:rtrant 'ttkt:ul r:u,lkt
spattknq loir:olołć ltloc l nim ślulont polllgitunit l| :ró:nntllottltni spos,lhont

Ad\'kl:)|uiu Loltaktu : xtr.łllrł14. łlr tllko pl:c: konwlikut htpoirethi' ln|uć rtjvnrc:

*'1soką kuLlury litt,ruLką t nll!lolą | 7 Rrlk giźntci. po wystawicnlu Pu\t(i L,!|raly

komunikct 6rzmial: Pr:Ll.tttuitnrc l)rorisoriunt htlo ttulonhitntL,l:trtn i uttthtqotszvtn

probhmr,slłptiukltlnXIh].|",IoIiil l.przytcrcsnjc]dokllrrrn)mzlrstrzcźelliu.zeilIlrr
Kan]roillil(ii 8l thxot]:i' i: ttutry ntt ro:por:yly, it\:(:r no tlohre ntllęr!ltth 1.os:lAlxłń

Do prłtoc7onych oplnii rnożnr by LJIugo t|okłrrJrć <lccnv jrkic grupu ztbrlIr na

innych imprcztch lc,rtru .llLcrnrlvwncgo

Nic mornr ?o|]inąc l:l!rrnic7n].ch Irc7cntJL..ji Prrlrtroriuln Icl.Lr lcn brrl utjzill
m in w F5(i$alu l-calrów Uniw<rsrLcckich L..,\qurIla wc \\,loszcch i w \1iędzynrro.

dow)ch Wrrsztatach Tcutralnych w Schcer:ht'rg (19N0) crrrz w i\li[dr)narodocym
FęstiwaIu T.alruLnym w Londynic (l9l{|) w l986 roku foslill zapro5zony lra swiatl)wy

Fcslt*al TculrrIny w I:dvnburgu.r trkze elcbr] c7l.romlc!I!t7n. (ournćc po \\icIkic1

tsr/tanii, RFN t Szwce]i Rok późnicj wystl]pil na Festiu'rlu Tcatrów l'olskich w

Candawrc (tjcl!rr) i c]ał wrc|c przcdstrwlcń podczus tournće po Uelgii i RlrN lstnic;t

bo8ata do!umenlac]!, rt.nz)i spektakli Provi5orium agranicznych krytyŁĘ

W większośłi dowodzq onc trafncgo odcrytania spcktakli i u1sokicgo uaanil dlr tA

artystyczncj wartoki.
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