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Słowa kluczowe teatry alternatywne i studenckie, Lublin, PRL, KUL, Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Grupa "Ubodzy", Teatr Akademicki
KUL, Leszek Mądzik, Mieczysław "Metys" Abramowicz,
UMCS, Andrzej Rozhin, Gong 2, Teatr Provisorium, Janusz
Opryński, Henryk Kowalczyk, Scena 6, Lubelska Wiosna
Teatralna,  Scena Plastyczna KUL

 
Teatr akademicki w Lublinie w latach 70. XX wieku.
Gdy byłem studentem, to należałem do Teatru Akademickiego KUL. Początkowo
nawet miałem taki króciutki epizod, kiedy Leszek Mądzik poprosił mnie do swego
zespołu, to było jesienią roku [19]73, ale wiosną roku [19]74 Mieczysław Abramowicz
zaczepił mnie w sali wykładowej i zaproponował mi przystąpienie do Grupy „Ubodzy”,
o której nic nie słyszałem. Okazuje się, że oni już mieli  jeden czy dwa spektakle
przygotowane wcześniej, troszkę mi powiedział, o co im chodzi, porozmawialiśmy i
tak  się  zaczęła  nasza  współpraca.  Ale  gdy  chodzi  o  samą  sytuację  teatru
akademickiego w Lublinie, to ja śmiem twierdzić, że było to silne zagłębie teatralne.
W tamtym czasie, myślę tutaj o latach 70., to najsilniejsze ośrodki to były: Wrocław,
Łódź, Kraków, częściowo Poznań i częściowo Warszawa. Lublin był niebywale silnym
miastem pod względem teatru akademickiego. Były główne dwa ośrodki, najbardziej
znany to UMCS, Teatr  Gong 2 założony i  prowadzony przez Andrzeja Rozhina.
Potem był teatr akademicki na KUL-u, który funkcjonował od lat 50. XX wieku, ale to
był  taki  teatr  wzorowany  ściśle  na  teatrze  instytucjonalnym,  a  więc  dekoracje,
scenariusz oparty zawsze o jakieś dzieło literackie i aktorzy, studenci zawsze, którzy
jakoś się do tej roli przysposabiali, bardzo się słowo liczyło w tym teatrze. A gdy
przyszedł Leszek Mądzik na studia, rozpoczął zupełnie inną formułę teatru, gdzie
plastyka miała decydującą rolę. To nie był jeszcze taki teatr, który znamy od lat 70.,
80. po współczesność, kiedy słowo zostało całkowicie wyrugowane z tego teatru – u
Mądzika nie ma słowa – ale na samym początku jeszcze to słowo było, był aktor,
który wygrywał swoją rolę, był ogrywany i  tak dalej,  aż w którymś momencie już
aktora nie ma w zasadzie, są tylko jakieś plamy świetlne, elementy scenografii, więc
na KUL-u najważniejszym teatrem był teatr Leszka Mądzika w latach 70., na UMCS-
ie teatr Andrzeja Rozhina.



W  sumie  tworzyło  go  bardzo  prężne  środowisko,  bo  jeszcze  na  KUL-u  były
pomniejsze struktury, grupy teatralne i na UMCS-ie, na przykład Teatr Provisorium,
który dzisiaj święci takie tryumfy pod wodzą Janusza Opryńskiego, był prowadzony
zupełnie przez kogoś innego, nawet gdzieś w swoich szpargałach mam taki program
jakiś z ich spektaklu, gdzie Janusza Opryńskiego nie było, on tylko się przyglądał
temu  wszystkiemu,  a  więc  mówię  na  UMCS-ie  też  było  parę  grup  teatralnych
pomniejszych.
W sumie tworzyło to bardzo prężne środowisko, przejawem tego są Lubelskie Wiosny
Teatralne, które odbywały się co roku wiosną. UMCS to organizował, zapraszając
najciekawsze przedsięwzięcia teatralne, studenckie z całej Polski. To był konkurs,
było bardzo poważne jury, które podejmowało decyzję, który spektakl zwyciężył w
danym  rozdaniu.  Temu  towarzyszyły  nieprawdopodobnie  ciekawe  zjawiska
parateatralne,  były  to  warsztaty,  dyskusje,  spotkania,  wspólne  próby  nawet
międzyzespołowe tworzenia w ciągu kilku dni jakiegoś widowiska wystawionego
przez różne środowiska, więc można powiedzieć, że miasto żyło teatrem. Myśmy
robili tak fantastyczne rzeczy, mówię o całym środowisku i na UMCS-ie, i na KUL-u, a
nawet w środowiskach Politechniki Lubelskiej, oni też się jakoś w to włączali, czy
Akademii  Rolniczej,  czy  medyków  na  przykład.  Oni  słynęli  zawsze  z  dobrych
kabaretów, na bardzo wysokim poziomie, a zatem można powiedzieć cały Lublin
akademicki był zamieszany w takie ciekawe przedsięwzięcia teatralne.
One rzeczywiście apogeum osiągnęły tak przy końcu lat 70., potem Andrzej Rozhin
odszedł z tego środowiska, stał się profesjonalnym reżyserem, nawet był dyrektorem
kilku  teatrów  profesjonalnych,  zawodowych,  państwowych  w  Gorzowie
Wielkopolskim, chyba w Szczecinie,  reżyserował w Warszawie.  Tutaj  troszkę to
środowisko oklapło, ale to na UMCS-ie. Z kolei Janusz Opryński przejął Provisorium i
postawił je na inny zupełnie poziom, Henryk Kowalczyk stworzył Scenę 6 i Krzysiek
Borowiec stworzył jeszcze swój teatr, więc UMCS już się odbił od Andrzeja Rozhina i
przynajmniej kilku ludzi poszło swoimi tropami. 
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