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XIV Krakowskie Reminiscencje Teatralne
Jcszm picruszy kwarta| bicż4ego rolu nic dobieg| |ońca. a już ki|ta |-oriwa|i

tcatralnych w hraju mamy a sobq. Dohonania sccn zawrrdow),cn pr.zcnlowano v
Toruniu i opo|u, natomiast teatr nicpro|tsjonalny zobrczyć można bylo na XV|
IJcstiwu!u Tcatrów Dcbiutująr"ych START łl9 w Pomaniu iXIV Renrinisccncjrch
Tcatralnych w Krakowie. PiLrwVa imPfcza' zgorJnic rc swoją naz*ą. gromadzi |vch.
którry aczynają artystyczną drogę. Chgtnych do konkursu na ogcl nic brakujc. a żc
kudyt|aci rcprołntują różnc środowista i poko|cnia to(cż opcjc ś*ial'opogląrJovc i wizjc
szt'uki są różnc. Dlalc8o ucz6tnictwo w tyn przcg|ądzic w cherilklcrzc *idza dajc
wyobrażcnic o slali .wzlotów i upadków'' ruchu mlodotcarraIne8o. FGstiwab*t
publicznośc. nasycona wydarzcniami różncj ran8i artyslychcj. zlchęcana bywa|a clo
udzi3|u w fomu|owaniu zbiorowcgo osądu. W bieźącym roku * Poznantu 1aslgcrowono
następu;ący tcmat Toryażań: cz' tc8tr. niejdyś zwany studenckim' w ogrilc istnicjc.)
Redałtor wasilrysli 7...sludcnta- najwyroźniej domagal się Prorm(wil (jak plnr'u.ic z
tv orl Iudzi z u|icy) * kwcstii: co zrobić. żcby wyjść z kryzysul Rozmowa od począt|u nir'
k|cila się i u(knęłl na d|ugo w zagadnicniach tcrmino|ogicułych, jak ten lcJtr nilzywać i
dlaczcgo: studcncLi, otwarty, młody. altsnatywny. off. poszrrkujqcy1,A możc ru.yczajnie:
rma(orski? Ta os(a(niu propozycja zostołą natychmiast zc wstrplcm otlrzuconu.
przywodz4c na my{l syndrom stróża. którcgo amhicją jcst lwać. się gospouarz.m oomu.
nic zaś dobrzc sprawować opickę nad powierzonym mu budynkicm' ostatlr7nic nic nic
zos(cIo ustu|onc. Nłtomiast z wic|kim zapalcm próbowano łckonstruowlrć świctną, j4k
wiadomo. przcszlość tcatru s(udcnckicgo. Alc jckoś nikogo oprm.z Tcutru osmc8o Dnir i
Provisorillm -- występuji1c-vch wlłśnic na sTARcrE, - nic Porraliono sobic przypu
mnicć. Nic rtziwię się |udńom culkicm mlorlym. Jcdnak wclcrani kibicuj.lcy tciltrowi
5|udcnckicmu od wielu |a! powinni na sza|ę nicgdysicjszych przcwag dorrucic panligć o
osi:lgnięciach Tca(Iu 38. P|conazmusa. Tcatru STU i Kulamburr. rcatru ?7, Studcnckic.
go Tcatru Cong 2. Scmy t)lasryu-aej KUL iAkarlcnrii Ruchu, Crupy Chwilowcj isceny
ó' Teatru Majr i Tcatru .lcdynkl, Pslr{gt... ird. itd. Prrynajmnici u<lcpci osluchrliby się z
nailaml.

Ponadt'o dyskutanci. przcrzucuiący się an(rsonis(ycmic blzmiącymi hrrt|kami typu ..l
my'. -- .,a wy.'(w rozwinięciu np. ,.mieliśm.v 1.catr Osncgo Dniu. a xogo wy tcraz
mcic?.)' zapomnie|i o pcwnym prawid|c' iż rlzjc|a wybitnc powsta|ą w sqsictlzLwie.
nit.lcdwic prz'y urJzia|c' produktów śrcrJnich czy na*ct zupc|nlc lnarnych' Opłu:t l,rL:ttlt'l'
dluws:y.łt*ich w Poulaniu i Nię nlm lecieł| nu l,1'spt x;(.:(i/ix.( w l,ublinic powsta|u w
Lodzi Mitologiu slot'iuńlkn Pstrą8a - rzccz nljzupc!nicj nicurl<llnl| l ics|' to ca|kient
norma|ny uk|ad sił. A komicnic mi|owc historii (ca(ru otwur(eEo |)ow5(a|y z aarcn
pojcdynczych dokonań, których wiclkość nic otl ruzu by|a trśwlrrJontiotta' Jcśli zcsrawić
wypo*icdzi w dystusji z wypowicdziłmi scnicznymi' w korzyslnym świcl|c sytuują siv te
drugie . mimo wsrystko imprczę można uznać ła burdźcj udaoil od ubicglorcznej {o
którcj pisalom w '.Akccncic.' nr ]rl98ll).

C.clowo wspominam tyIko o kulułrach życia.,5tartowego... grlyż o uajcickawsz}ch
prop<rzycjach z Ptlznłnia chca powicdzicć w ramcch rprawozdunia z krakowsłich
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literatura i sztuka . kwartalnik

Rcminiscncji Tcltra|nych. dokąd .- z amiarcm promaji - zos(aly onc rprowa.

dzonc.

Krakovski Fctixa| povołaoy zo3tal do życia w 1975 roku' Jcgo zr|ożtnicm by|

prrcgląrt studenckich spcktakli minioncgo s€zonu' sPotlani| nic miały (wyją*sry rok

l9?7) ccch lonkursu. co poła|alo nr udzial arówno gwiazd. jrk i dctiutantów.

Nicnyk|c rlogodnym micjsem pezcntacji okaza|o się Studac|ic Ccntrum Ku|tura|nc

Uniwcsylctu Jagic|tońskicgtl -Rotunda-, dysponująe aż lrzcm|, różnymi powiozśhniG

wo. srbmi łidowiskowymi l lEk iuź. od pięrnastu l6t (z qrurwą w l982 roku) Kroków

pnłz lilla tiomnych dni stsjc śę €n(rum tcatlu Jbszukuj{rBo.
Nrs|whawsz-v sĘ pokolmiovych licytocji i zuzutów aiszgcnia dobrej trrdycji pfzcz

dzisicjszych ..wyrobników reny- jchalam na Rcminiuncjc. aby łcyńlować tc opinic

A źc w Krakogic więlszość występujących to jcdnak zapcly o usta|oncj rmonic i

istnicjąe na tylc dluso' by być pomo3tcm,'miętlzy dawnymi a mlodszymi la|y. istni||!

B|o! szans8 wyważL{i. odnii.
Dzic|ąc prczcntowane przcdstawicnia wcd|Ug krylcrium skali poruszanych prob|cmów

moźna wyłonić dwic zaradniczo różne 8ru!'y !ŹuL i tf7.śią' sytuowoną na ich styku;

Diahg z rzeczywistoścĘ

PiEwEym, i chyb| nrjistohicjsz.ym rclrscntantcm tego nurtu byl Trzxi Tcatr w

Drod4 z Byd8oszcz.v z autorskim !rrcktak|cm Cmcuon liclkludór.' oftrowant przez

nich propozycja tcatra|na jcs inracsująoą próbą zdystansowania się wob6 Przci}t
okrcsu stanu wojmncgo. Nic jcrt to jcdnak łyklt rc|ccja taniych wydarzcń. |cct |aczc!

ostrz.żńic pzrd pokuę uczynicniu z tamlc8o buntu nowcj martyro|ogii i Próbą

dcnuslacji już tĘwstaltgo mitu tonspiracyjncgo osadzoncgo w rcaliach bimbru i

powic|acza. Przcdstawimic wyśzydz! naduźycir '.kombalanckiej'. 
postuwy, alc tCż w

m{dry sposób opowirrJa o sz|ach€tnym patosic ,.tumtych.' dni Stąd tcż widowisko

ose]|ujc w tonic między irooią a podnioslością- Pod wzg|ędcm języka lcatrn|nego dzicło

bydgoskich 8rtystów sylulic się w cslctycc Tcatru Osmcgo Dnia i Provisoritrm poPrzcz

śviadorc do niej nowiąanic nickicdy nawct w formic cytatu.

Inncj rcfleksji o wspólczcsnych Polakach dostarczylo l}iuro Podr(lży tcatr

nagrodzony najwyŻs:zą |okaq na lc!'orcznym STARC|l!. W swojej picr*szcj publiczncj

wypowicdzi poznańry studenci u|azali oddzialywanic różnorodnych sil w prwsic
ksztallowania m|odcgo czlowiclta. Si| rcprezentujących odmicnne. nickicdy sprzccmc

wartości.s'mbolizowanych w języku szcrcgicm nakazów i zakazów. którc dolyczą

różnych sfcr ż1cia ludzkiego: duchołtgo i bio|ogiczncgo. wszyslko to ?osta|o zloi-one w

jcdn1 wicltą in$(rukcję, gdzic przykazania dckalogu wymieniaj{ się 7 zaIeceniami

higicnicznymi i punkIami prawa harcersLic3o. Uksztaltowane tą mctodą pojęcia

patriolymu czy tlunty narot|owcj o<| razu są zbunalizowrnc i Powicr7cho*nc cZ|onko.

wic uspo|u Potrafili 7 naszej rzczywistoki wylowić to, co naj|epiej ilustrujc degradację

p|skicgo myś|cnit i marzcnia (mct!lbryczna drobina św. Jakubu z kiełbcsy). A tluży

udział kabłrctowych wręcz wstawęk nie umniejszyl powa8i podjętcgo problcmu'

Ambicjc uprawiania tcJtlu 7[angaŹowancgo łykazał tcż Tca(r Jan z Poznania. który

dokonirl *niczncj 
^óaptrii 

A?elilii Jcrzcgo Andrzcjcwslriego' Przcdstrwicnic ukazujc

ko|cinc pucłomy p('Iirycznc i przryartościowania idcowG. Nicstcty Pub|ic)-slyk! tc.tralna

takicj trcśti okaza|r się być..wczorujsrą gxzclą-. Na faIi gilasnosti obrachunki przc|cwaj4

się przcz większość |amów. t z*iązku z t].m pr7adsięwzięcic wypad|o jako rodzaj

powtórli. Dodatkowo wraźcnic to pogłębia |hkt. iż złln8ażowanc w wystaB'icnic ,ll,(/a(ii

.{ql!i arlystycmc nic by|y na ty|c intqcsującc. by odśvicżyć wie|okroć prztpowicdzianc

hist orit.

P5'tania o uniwersalia

Tcn nurt powukiwań fi|ozoticmych otwicra Mol^o wcdlug H Ch. Andcrscna l.catru

Ka|ong z opl|a. posługująccgo się lalkami qiclkośei czlowicka animowanymi podobnie

jak w japońskim l.atrzc B UN RA K Li (la Ikę stanowi glowa. maska i szata. w której rękawy

aktor wklada ręcc). Pozbawiony s|ów spktak| tworził p|astyka. muz-vka i ruch opo*'icść

o życiu ludzkim przL{ożonr jcst tu nu licznc symbolc. rt roBzy|.Iowilniu których macznic

rEmrgo rtrogrlm| gdyż pczątck gidowislr Jnzcbiega w zbyt słąpym oświct|eniu.

Dopitto orl rEwnc8o momn|u wi<lz wdrożony uodczytywuic maki)w. porwany sztoko
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