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Horynicc lcży tuż przy samcj whodniej gmnicy, czyli tam, gdzic diabct mówi

dobranoc, ale już od jedenastu |at na kilka dni w roku stajc się on c€ntrum tcatru

małych form, którc zjcż'dżają tu na Bicsiadę Tcatralną' W imprczie biorą udziaI

wylącznie zrspo}y amatorskic _ 
',ochotnicze'', 

jak jc nazwano kiedyś w gronie
jurorów. pzypisując tcminowi pozyt}rync treści, a co publicaie oglosil rcd. Gicdrojć
w .'Ku|turc'.. okrcślcnic to lrak(ować można jako culcmizm wobcc. nic aww
najlepicj się kojar4ccBo' amatorstwa' ale i wyląamic ich z grona testrów allematyw.
nych. nających znacznic lepszc kono(acje w świadomości odbiorcy. W xiązłu
z zaobscruowanym fortclem |ub tylko mimowolnym objawcm prrywiąznia do
pcwnych hicrarchii mam paę uwag.

Łcznę więc od _ zgodncgo z duchcm %su - postu|atu arnknięcia minionci
epoki i pdkreś|cnia grubą krcką czsu podzjafu teatru na szkolny, studcncki'
robotniczy. podwórkowy.' tzy jaki tam jcyca. Nicgdyś studcncki był naj|epszy.

f:r|iwy, aangażowany. Jednak po okresic jego sz.czytowcj formy nastaly lata
posuchy, w których najlcpsi rcprczcntanci fomacji wysz|i z tcj katcgońi, człściowo
zasiIając jeszczc ogólnie okreśIoną ,,allcrnatywę''. Nastało wicIkie czckanie na |akty

anystyene Pmhodzącc od twórców studenckich, ożywiune falami dyskusji na temat:

czy to chwilowy |tryzys. czy komp|ctny upadck' a może da się z.aobscrwowac
symptomy rrdrodzcnia. I do dzisiaj kibicujcmy każdcmu przejawowi ożywicnia

ilil
ji-'ryelniającemu naddejc pokladane w środowisku, które ruykliśmy traktować jako

;.. najbardziej twórczc tcatralnic.
?....'' o*srazóamĘ się takie potwicrdzenia. alc zelą si|ą objawila się rómicż prawda,

'!, żtbardiej klratywne ok''qly iię innc grupy spoIrcac i pokoleniowe, dyslansujące
,.i mlodzież akadcmicką. Nawyk każc dopatrywać się w pogrobowcach studcnckiej
: ahcrnaty\łły odrodzicicli, w ęigonach _ kontynua(orów linii' byleby choc Lrahę

' przypominali tamtc wspanialc asy. Alc to już konicc. l tsmtych konvcncji i umtych
.; 

podziaIów. Tu tcż chyba musi zapanowłć nowa zcczywistość (w sfcze faktów onajuż
jśt J co potwicrdają horynickic prczntacjc' t.raz nadążyc za nią musi spolcna

' świadomość). Postu|uję wip' by tak popularnym u nź$ wzorcm Zachodu mówić
o zrspolach i ich przcdstawicniach bcz tak vmgólowcgo jak dotychczas dziclenia na

katrgoric wed}ug drugozędnych, z punktu widzcnia sztuki, krytcriów. Zbyt dtugo
. problem tcn ogniskowal na sobie uwagę, pozostawiając daleko w tylc troskę

o dostzcżrnicjakości intclcktuaIncj i es(etyczncj. Dzisiaj' kiedy aciera się podzial m
kulturę olicjaIną i nicoficjtrJną potrzcba nowcgo widzcnia spnwy wydajc się konimz.
na. Tym bardziej źr różnice w środkach wyrazu między tcatrcm awodowym
a nicproĘonalnym wyraźnie zmalaly i pastaly się uk|adać w opozycję: lradyc.
jonalin - awangarda. Jcdni i drudzy prcryvają mianę rccnicncj petyki' na
którcj wybór nic pozostajc bcz wplywu m.in. uonec kultury wizualncj, nazucający
się popucz sztukę video' oddziaĘwanic to pmjawia się w większcj agresywności
aaku tca|'ra|ncgo. uzyskanej dżęki natężeniu bar*y, dźwięku i tempa ruchu.

Tcndcncję tę potwicrddła znakomita eęść aprczntowanych podms Biesiady
prcdstawicń. Ponicważ nic bylo Łdnych rygorów o do uprawianego gatunku,
sPolkaiy się zc sobą tcatry dramatycznc, kabarc!' pantomima, tcatr wizji i ruchu'
Początkowo budzi|o to obawę o nieporównywalność dokonań, w rzeczywistości
jcdnak nic stanowi|o przeszkody w occnic wartości artystycmcj poszczcgólnycb
propozycji. A z tcgo' co zobaczyliśmy wylonil się młkicm intcresujący obru'
upoważniajqcy do sformułowania kilku uogó|nicń'
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obccni lictaliści kicrowani przez stanzc8o od sicbic reżysera potrafią robić bardzo
intcrcsującc przdstawicńa i;jak liczba takich grup dowodzi' mają do tego sporc
upodobanic. Ci mlodzi, wychowani prawdopodobnic na Gombrowiszowskim kulcic
fomy, pzyob|ckają ladzwye:j spmmic jcgo ide w teitmlny ksztah. Coko|wick

'eszlą |cżry tI Dodsl'aw oowchlropozvcji: wi.c'^ o mieoi.j1nych się kanonzc b sztuki
czy tylko intuicja a|bo tcż obydwa czynniki |ąmic, moźrmy mówić o anianic
ś*iadomoŁi jcj tyórców. Dolyczy ona tak funkcji, jak i zcmętznych wlaści*ości
dzicla sccniczrrcgo. Przcjawia się ona np' w tym (co tcatr awdzięcze bczPośrcdnio
histońi)' Ł micjsc! protcstu wobcc po|itycznych ograniczcń zajęła andrchizująca
postewa, polegająca na dcmonstrowaniu swobody w traktowaniu neywistości
iopcrowaniu jcj c|cmcntamil na zmianic kontckstu maku po to, by zmicni|o się jcgo
maczcnie; na lączcniu odlcgĘch fragmentów lultury w zadziwiającą w wyrazic calość.

Dla pnykladu wiwbekcJa Studia Dramy i Tcatru z Waruwy (druga nagrodą
grupa sk|adająca się 2 liealistów)' któB Powstela w oparciu o twQrczość Bialoszcws.
kicgo i inspirację plastyczrrą obrazań Rcmbrand.^ I2kcja anolomii doktoro TulPa,
a Utr.ymdna zost8Ia wc wzorowcj dyscyplinie fomalncj i myślowcj. Czamo.biala
kolorystyka spektaklu' sprowadzająe chwilami aktorów do roli kortrastowo z€.
slawionych znaków gtafianych' zdołała równicż udźwignąc wańości znaęcniowc.
Niclicznc, alc wyolbzymionc w swych roantiarach rckwizyty, zrazu wyglądającc
trochę naiwnic, w trakcic spcktaklu okaly się wnosić wiclc treści, stanowiąc skrót
wizua|ny dopowiadający sposob widzenia świata przcz wanzawskiego poetę, jego lęki
i obscsjc,jcgo filozofię rc|acji człowicka i prze{miotu. Wlelzcic ruch, stanowiący sam

w sobic wańość sccniczrrą, a takŁ jako środck budowaŃa rytmu, ksztahu obrazu
i klimtu.

W Horyńcu zobaczyIiśmy jazczc jedną intcrcsującą intcrprrtację Bialosrewskiego
w wydaniu sccny Prczcntacji z Krotosryna (trzecie wyróźnienic, mlodzież pracująca
i studenci). Spcktak| odnacał się cickawym połączcnicm eslradowo.scenicznych
propozycji, aIe nadc wszystko wnikliwofoią psychoIogiczną w po11rctowaniu kobiet
i umiejętnościami akiorskimi pań w oddawaniu ,'babskiego żylvio|u z b|okowiska''
oraz kapiLalną kreacją Juliusza Poczta (druga.mgroda indywidualna) w senic
u lckarza.

Znbaczy|iśmy więc dwa sposoby wykorzystania liEfalufy'jie był to jednak

tradycyjny tcatr poczji i prozy, dojakicgo przywyktiśmy w amatonkim wydaniq czyti
popularny montnż slowno.muzyczny. Mieliśmy natom'ias. do czynienia zc spelclak.'
lami, gdji obowiązuje swoisty język teatru.

Przyk|adcm abawy wyzwolonej, niczym nic skrępowanego pmwa drwicnia ze
świata, mającego na celu odświcźenic dotychcasowych schcmatów myślcnia był Sz&ic
do Antygony II wg A,||ygoą| H. Kajzara wystawiony prrcz krakowską Grupę
Tcatrr|ną Schizo (drugic wyróżnienic, liealiści). Wystąpicnic icb latwo skojarzyć
z duchcm dźaIań Pomarańczowej A|tcrnatywy, gdzie w klimat wieczncgo karnawaIu
wdzicrają się powuźnc problenry.

warto też wspomnić o rcprcantantach, bardzo rozpowszahnionc8o dziś w tcatrc
nurtu, który dznacz.a się nastawicniem na dckoracyjnos w każdcj .wa1stwic
pmdstawicnia, jakimi bylo Studio Tątlalnc Ccntrum ((laia nagroda, liea|iści)
wystawiającc lx,ołg wcrJlug Gom browica. Podwyższona (cm[Eratura myslo*'a'
bijąca zc rcny' dopelnia charakterystyki krłpiąccgo w rónych tcatrrch kierunku.

Nicslcty' Pominąć muszę w omówieniu tak makomitą realiację jak Inuge
lubclskicgo Tcatru Pantomin:y (picruszr nagroda zespołowa i picrusza indywidualna
d|a rcźryscra Jacka Kaspnaka, licłaliści), ograniczając się tylko do pochwaly piękna
i pcrfckcji.

Prec}zja warszlatowa znamionowała rómież niekiórc partic przedstlwicniaTeatru
lluzji z Myszkowm -- Dramanoc (picrwszc wyróżnicnic, liccalifoi).

Z koniccznorci powodowancj brakjcm micjsa prrywofujęjedynic nicktórc prczco.
tacjc i to w okrojonym wymiarzc. aby jc pffiiwslawić masic nijakiej formy
arlystyczncj, wyrażonrj gmatwuniną quuifilozoficznych nastrojów i pxudointclck.
tualnych póz. Najwyraźniej zaczęla obowiazywać asada. podnosząca ogólnic po.
dom: jeżcli coś nic jmt do końca glębokic i mądrc, to możr być chociaż urodziwc.
Istnicjc prawdopodobicństwo, żc po okrcsic ortystycaych fajcrłcrków z:tęsknimy z
prostą w fomic i.szczcrą w wyrazic oraz bardzo różliącą się od awodowcj vtuką
tcatra|ną amatorów. obccnic jcdnak różnicc tc sza|enic się zatarly, co nl razic
świadczy dobrzc o,.oJhotnikach...
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