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Konis delady. czas. by naz'wać l cenlaó |óżno
zjawtskd lat osiemdfięsiqtych. by porównywać J€
z. osiąBDlqclami ubiegłych dzlecięcioltl. Ną r4zF
aólną uwagę 4sluguie w mlnJoBym okrBi. dzia.

-qono rolę łzaebla pośredniego. nlędzy ;STAR.
TaM" - przetlądeń debiutu,ących grup teatłal-
nych, a Łódzkimi spotkan'aml--.Teatralnyml -mieJscelD prezeotacj| dojrałych fuł artystycznie
Espolów. W.krótkin gsie lubelsk| prze8ląd stal

swoJe tliqE' .wi{idły *ówcat |tar!2e teEtEły

|d UMcą tź' 'stowtyueld! T€tralne ,'Gar.lzi$
nice"),

co prłrrda !az* v l9Bl oilbyly slę w l^bllnb
xonltodt.cjc. rl3 u.lzial ł Dlct wdęlo już tylto
riem Epołów. A l t. ! vedlug oceny Rady
Ańyrty@CJ : Dil. ElE€t/ t dobró nlczbł|-
lvch poĘtii9!{.,s
Ę nlc 1r6ruć :tad
bltle8o ldłrdęcĄ
Dublia't!Ę|D '''di6b 3]d 1rególnych leBll-
pcJr.

To, 6 tvtół!/ |idrj aĘ v tEJĘ wyzwalslo ta.
*' chęć Bd@EklEllr ot!rygy,neJ Fstaw'
koDkrebJd' Ę!ad. Itr .bhy .rtysBcae przy-

'zło 
pocr.LBL Ft.qłtać qo' tNdnlowe8o !z}

skutkL
IslniF

Dl€Ixa-
powaź-

Dle Egrclong utrudDleo e8zJBtmc,ę teatrcm
;dru8l€go oble8u.. zspo}y t. t C46 staly !ię
vięc repĘzentantąml ańystycznego podziemla. Mó.
vienle o nlcĘ źe Jest to ,,t€atr źyclem dlacony'',
ttalo ślq Dnwdzlwśze nlż kiedykolwidk.

Jednak Ewet poEżna destnkcja życla kultural-
Ego nie mogla zabió odtchów tbórQych. Przy. .
kladm odradzającej slę' wbrew okolicznościom,
Ghęcl piacy.'byly ,,Ws[oroienia z domu uma.lych'''
klóre Provircńum pr'y8otowało l nimficjalnie (bo
bE zgody Mzury) wystawilo w 1983 rcku. Wypo-
wiedź ta - żbudowana w opaiciu o wpomnimia
lagrowe Gustawa lterlin8a-Gfl dzińsktego' labula!-

nadzl.l t m|Joś.l !s ptekó! dE8radującym pśycbl.
Ę warunkoD - io byly lrobleEu|. 'Llóre iEtotnic

nuftowaly Polaków lat diemdziesiątych. Atrakcy'.
ność lemalu wy!Ępila w t}E ipektaklu w lplą.
czeńu z bardzo lnt@sulącym zestawm rczwiąań
scdnicznych. Emocje mtosle wokól przedstawieńą
powięk JakieJ ódbywaly
8'ę - laJrle. Etekt len
przosta 88 teatr dal oli-
cjalną plcmierę sam sftuka jednak.Bie rtEciła
na wartoss

Rówbież powstale w 1985 roku i,Dzleddctwo'',
spektakl, w którym Provisorlum kóbfrcntut do.
śwladczenle dwóch pokoleń zaaDgażowanycb w wal.
kę polityczną l poszukuie stycznycb między 6ytua-

. cią żolnietfjt AK l,dzlalacz' .,solidarności'' w ea.
Bie 6tanu woiemeBo, ltarcwl lstotny wklad lubli-
nlan w odbudońanie nlea]eżnej kultury teatBl.
nel

Dokonania i nadzieje
w€ wlpomnlanym o|rreale ważre o&4ały tĘ dG

konania |r'ego lub€lrkl.8o 
'Grlpłu -.sccn' ą któ.

r' ttMrzyl tylko 
'edm 

pcdltevlcniĘ al€ E to
odważnle podeimuhe problm/ tamtycb Casóv.
H<re! ńoEzy re y 'gndalu |9a. .Pnlny'
loturtyly w r1noób intersu'ąc' 

'aLł. 
aktualnt

łwsdq .odruldywan]a lyńeDu weńośd l ldl obrr
tv 'w czalach rE€gólne8o Achviania wzelklcb
.mrn

Do tolganizowanego ksztaltu b.ćt'c t.atlu alle
natywgo w Polsr.Eócilo ry połovlc lat odEr-
dziesĘtych. Zainjcjował le Krzysztol Llp8kl popEcr
xĘlkowsklo RemJnlstncje Teatrr]Dcł rurcu 1983
orat śńdowlsko {ub€l'kle, gdzl! !p mt pietlzy po
latach prz.rw odbyl rię teatralrly --STA.R'T"
(w kwletDlu 1085l ' UiaMil oĘ niestet', tem{
ciąglość ppszuk|wań' eego nutQpltw byl,a wąt-
tośó przgdstawlonych do oceny ptopo.lycjl konkE-
sowych. w prfyEacanyin kalendarzu 

'Eprez 
znów

poczesne miejsce zaięły relpolt' t Lubli!'' twa-
Eylzącc kon}urlowi: Grupa cbwilowa (,,Cudowm
hl6toria"), Provlsotlum (,,W6lEmnienia r domu
umarlych''); scen. 6 (',Psalhy'') orł Tątr E8bina
C'Idę',) - repr4entant debiutów.

Jednak grupy !e (ruwa o trzećh pierwszycb zł
społach). wchodząc w kolejne |ata swojeEo istnie-
nia, zmicEialy stotu3. silą rztzy lch studenckość'
pomij:jqc wielność pewnym kate6oIicm hyślow)m
i estetyĘnyn! coraz bardziej Etawala slę przeszlo-
ścią. Ale porliewa' liaących 5ię naslępców z mlod.
szeBo tEkoleŃa nie .bylo' przez dlu8l cza! 

'ćszcż.teatry te.tDzostawaly jedynyni reprezątaDtahl
cfe8oś, co kojarzyć tnożna zQ stdJm po'ęciem kul.
tury studenckle,. RóMicż w !€Nie administlacy|
nym związek teatrów z LubelsklE Unlwersytetem
jako Ęxjn:orm rozpadl 6ię. zspoly prreDloBły ltQ
wlqc dó Lub€l6kiĘó Domu Kultur'. Tam te'' Dli!
zElazly na. duż€t odpowle.lnlch warunków Dracy.

Lubelski off-teotr

Po lienych pqypetiacb w poszuklwańlu dla siebie
miejsca uzy6kaly je wleszcie w inslytucji powola-
nej do życia w 1987 roku l newanej Lubelskio
Studio.Teatralre. Czlonkowie wszystkich Erup aa-
leźll tu zottudnienie na €tatacb iBtruktorskic}L
Studio powstalo poplzez dokwsterowanie icb Tea-
tiou'l wlz'.t l Ruchu. z czaseń pantomima .Leg-
czyńskiego, który zdąźyl opuśclć mlaśo i 5woicb
wychowdnk6w' rndzielila się na dwie iednostkl: ze-
!pół zachowującJ 5ta.ą nafwę, kierowmy przez
Irene MAlecką olaz scenę RuchĘ klerowaną ptzez

prredoścl u le3t|walu w EdynbuĘu qrtą.piv
Proviplium (1986) I Grupa Cbwilow. (1E88I .Gar-
dzledcc', ńpre4ntowal' Pol'tę m rezoD.tra Teatfll
Narodów v Ba|ttmore (1Ęó\ E I Mlędarnrroilo.
wym Festlwalu sztukl Ę Now].E Jorku (l9B8' l B
oUmpłJs}In FcstlEtq sńuld v setu oo88t scF

lińikt.' lzkoly teatralDej (1088l Wrryicy w)trhtaiF

A @ dzlsia' popsta'e do obeiranla w mieści.
slyDĄcym z t€Btrelnej awangaidy? Auo zespoly,
któlc doplero aczyna'ą' Dużą 8ktymością wyka.
zuJe !lę scena Ruchu. Równleż Teatr wlz'l i Ru.
chu ziląźyl Eię otrzą8nąć po odejściu lidera l wy.

ku studenckim. Na teatralnej m6pie pojawil się też
zesŃl,,z Lublina,', placujący przy osied]owym Do.
mu Ku.ltury,,Orbita".

Być moż.e najńlodszym uda się wypelnić pokolF
Dlowł lukĘ l miejszyć dystaro dzieĘcy icb od
lstotnych o6ią8niqć lubelskicb teatró{' zbioloł-.j
lceac!, Czy jednak teatrelni debiutecl nle tyl-
ko w Lublinle, wpiszą 5ię _ jak ic}r popizednicy 

-Ir trwale w pelaż najlclxzych dokona.ń ŃJskieEo{crtrt
Magdalena Jaul,owska


