
KWARTALNIK
LITERACKI

2-3

Magdalenalankowska

Bilans

Konicc dckady - czas' Ę nazywać i
occniać różnc zjawiska lat cicmdzicsĘ-
tych' by porómyu'ać jc z dokooeniani
ubiegłych dzicsięiolcci. Takiemu ogĘ.
dołi chciałaĘxn poddać lubclski tcatr
alternat},wny' mając ślłiadomo.4 j8L
nicstqłm pojęicm jcst to okrcś|cnic i
jakjcgo trśćzmicnida sięna przcrtrzcni
lat.

Cofnijnysię więcw lata rzśćdzicsĘ-
te' ry PEyPomnicć pocz4tEi ruchu
młodo-tcatrelncgo w n86z).B mir*cie.
Kuszącsię o prczcntołxnic historii' Kó.
rej naoczn1nm świadkicm nic Ęy'am'
muszę żp,ą reflckję nad spcktaklco
z8stąPić v/y|icŹcŃcm jcgo ocetr zanoto
wanych w konkunołych wcrdylbch.
silą tzcczy posłużyć się muszę reccnzjr.
Ei i omórvicniami tovarzpzągmi
przcdstawicnioo r rcrvotłaq;mi z róż.
nych idco|ogicznic pozyQi iwzmieniają.
cyn 8ię kontc|ścic tpołcczno - politycz.
nym.

Na jakic niebczpicczrństrła naraźa ta
procedura nicch ilustnrjc następujący
pzyklad: spckuk| Gongu 2 IĘcmąl
tltzyżowaty podczas IV Fcstiwalu Kul.

rury studcntóv occaiony zoctd jako
retrclacja' a nicba*co, gdy znieniĘ llę
polityenc koniunktury - uzuno to z!
przcttaneną i niczręczu4 rgitację. 

.A|c

ovrc slcajnc rądy dodatkoło charaktcry.
zują }limat panujqpy *otół rztuH awrn-
gardo*cj i uzupctniają obraz minioncj
epob.

otóż ne Początku let szcś&tdoĘryÓ'
kicdy to oboł,iryck vrykazrnia siępzrz
ńżnc oryanŁacjc Ełodziafo[łE d"irłal.
noścĘ lpo|ceną $ultura *rfiodziła w
jcj zakrcr)' przybrał na lilą czemu to*a.
rłJsu}h nsnstljąca fcstiwalomania, zai.
nicjowały 

'cój 
byt Fó'łnid imprczy o

Po[ażniciszcj randza Najistotniejv;mi
micjscami pmzcnacji *udcnckicj rcory,
a Ęńa ona cń[tu83 to&sEl z młosm
tcatremw ogólc' Ęyłó<ldcic Spotkania
Tcatralne i Lubclsb Wiocna Teaualna
(d Lll 4 r - przrmia nowanc na Konfron -
ucjc Młodcgo Tca'ru). oĘ/dwa c'&yy
* Plaiżan zapołów i uaaticlttv w
nich ttl+uinc by/o za ł.niry awonĄ

",ł*bitĘi 
óoi rń,eci.

(A Ctarnołrke, Sudanckic 1atwatc
Entalne). oęenizatoren' oaĘ*rjąccJ
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$ię od 1966 r. Wiony i jcj wielokrorrryo
laurea3cn Ęfl Aladcmicki Tcatr UMCS
Goog 2 l taE podczas picr..''tszcj cłycji
.konkunu nagrodzonc zo6ta}y Pióni i
songi Parc Btvchta, pooczłs |śzrciej -
Ebbicta BaIĄ DiaI% na Śięo Boż:cgo
Ngodzcnia, Tesamant, Inrnłł; vóstej
- Kdny działiątej Spojnaic
Tadcuęo Różctłticza _ Prfytotowanic do
wicąD||l (wsz5tkic wyreży.
scrowanc PEcz Rońina i zc sccnografią
E. i L Barańskich).

Podobnc sukcesy Ęły udzjałcm 1ego
zespołu ns |ódz}icn fcstiwalach i natgłql
on do tycb' które dokon"łty,'zmianywar.
t/'podczas rv sPotkań (19ó7)' uzna-
nych za przcłomołę tal<* karicrzc pov-
nej estetyki ja\ i nctody pracy nad

Prrcdstati€ni em.. Z apbuzen więc Przy.
jęto Blodc zcspoły' ja| choćĘ Akade.
micki Tcatr Gong 2 z jęo dvrcma spek.
taldami Lr,t - loonikt rawhrcjna i
Eżbictł Barr Clrarmsa. Piąytgy z nbh
( -. ) Ęł ttióanatn ą wĘ ą wtianą R*o.
fucji rauzbilcolłei speakl pncżła.
cd sĘ w nraing akorów z widzani, j cd-
il ptzani<:zali łię z óugił|i eyĘ tetst
bodzicj rcfu i ąlduĄlłv. (.Ą"'Czarno,t.
kA, Bąqn& rcoa nbrkiego czyli
łnłIzkk speĄnio Tutalnc), RóM'icż
w drugim pnedstawicniu dostrzdono
istotny gl.oe wĄnkuji nad konwencjami
formy rceuic.ncj' 5vałtownic domagają.

Ę się odświdcnia. Ęntawiony tu rok
$źnicj Ta tanant Villcne uąnka| miano
najlcpszcgo przedstawicnia roku Ta ins-

Piroł'8n.a tc€trcm śrcdaiowiccznyn pro.
prycJa odznaczala lię zarazem nou'rc.
czesaością tdyrych środków,
wykorzystujących kontrast jako zasadę
esteryczncj organizacji. Nie. zabra\lo
rół'nid głosół kryt','ztych zsrzucają.
cych mu cfckciarstrro i'norłrcecsną łat.
wiznę', alc świadczy to o tym, żc teatr stał
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w ccntnrm zain tercsowani8' ec8o dorło-
dcm tc kontrou,cnjc. W świccic artJp.
tyczr'yn syru8cja to nsder Poądana.

Dh uzupcłnicnia dodam teĄ żc Gong
2 trzyknotnicw1łsąpil na Międzynarodo.
wym Festiwa|u Teatrół, Studcnckich wc
Wroclawiu (L967 - Piehi i songi Pana
Brcchta; 1%9 - wtctnąn ubryżowany;
LnL - IkżóD. l,rrbclskiemu teatrowi
przychodziłowółc"ą ( ryłalizovać z zes.
poŁmi' których dolronania wpisanc zoo.
tały do lanonu najwybitniejszych mĘg-
nięć sceny studcnckicj: I(alamburem z
Wroc.|awia (w ry,nc sbńco), Teatrem
Osmcgo Dnia z Poznania (Iednym
tchan), Tcatrem STU z Iftakorła (Spo-
d"nk).

Niedlugo po Gongu-2 swą działal.
ność aĘNstycztą rozpoczęre w L.rrblinie
Scena PlasĘczna KUL (1969)' Ę z ręu.
larnoścĘ w5ntawlać swe, usytuołanc na
pograniczu tcatru i plastyLi, przcdsts-
wieuia: Eccc Holmo (190), Ngodzł, tic
[nL), |Ytazłzo Qyn), |łM|ou
(1973), L@ Qn q, Pkata (797 5) Zicl-
nk on6)'wil8oć (Ly78), Ę nie wycho-
dzić poza lata sicdemdzicsiąta Przedsta-
wicnĄ które w intcgraĘ cłłoóć spajają
trzy dcoent},: nuzytę' rchłĘt i aklora,
pcłniąccgo - w rwunicniu l-cszka
Mądzika - rńmi€ż fun|rcję relołizytu,
od pictwszych prczattacji nrócĘ na
siebie u*agę jako zjawisko wybitne.
BorYicm preqą,jnic zaprojckto*'arry
ruch w rpccyficzrtic '.aranźoq'anej przc.
strzcni okazał się Ęćznakomiriłm nośni.
kiem najistotnicjszych problcmółv
eg4ótcncji ludzkiej. Przcjmującym, zro.
zumiałym i pęknyn. Ponioł'aż dzisiaj
Sccna Plastyczna KUI- zc względu na
obccaą Pozycję artyltycznąt ma licznc
rDono'gnfic, a panid jcj ninionych
dokonań jcst wciąż żywa' pominę dotło.
dzcuia ich rangi.



Równoleglez nim porrtal i w nicdfu.
gim czasic ociągn4ł nrc picnvszc liczącc
się sukccsy zcspół pantomimiczrry Jcrze.
go tśz.zyńskięo, przcnicsiony, po
l$ótkim okresic funkcjonołania, z
Puław do Lublina i qłstęujący odąd
pod nazwą Lubclskicgo Tcatru wizji i
Ruchu. W pzcciwieósnłic do ółu
poprzedoich zcrpołów tcn nic mia| rodo
wodu uniwcrrytcckiego, g$ż w sklad
jego wcttodzjla nie tylko młodzież akadc.
micła' (i niesponsororłah go uczclniana
orga nizacja, najpoputarniejszy ur6rłczas
mecc9as)' Jcdoalźc jako rcprtzcntant
mlodej kultury wspóŁawodnicz$ nieki+
dyz tamtymi' biorąc udziałwc r*spólttyÓ
imprezach. w Śłcj dziesięcio|ctnicj
działalności w},stewi|i: Kl głtptttt pb4
Watianry, IGoH w cznsĘ hnoga, Ma|.

(Hóry stał si.ę tcoatco
nakręconcgo p aa, J ctzrgo GtrrzĘ fi | m u
nagrodzonego na Fcstiwalu EurwĘl w
Ktokke)' oraz.&łrzgułg szchsPire.

[:ta siedemdzjesĘtc ĘĘ tat obtiĘm
okr€ścm dta |ubctskiej rccrry nĘro(c*.
jonalncj' żc gdy suojc dojrzałc Prz.d.h-
wienia wystawiaĘ wpomniaoe uryrcj
zespoły' róumoczśnic na drogę poanki.
wań tcatralnych vczły młodszc Grupa
C1twi|orłz, Prorłisorium, Sccna ó . rÓł.
nieśnicze grupy założooe Pruez sfudcn.
tół humenbtyki UMCS w Picr.irzc'
połowic dzicsięiolecia w t}ło ga6}łg1

czasie do Lublina przyjcchał wkirzi.
micrz Stanicv'rski' który po olrcsic pracy
w krakołskim Teatrzc STU i g/roc{auB.

kim Teafize lzboratoriuul rwpocz4ł
*spół.praę z Lubcbkim Tor'arzystrłtm
Kultury Teatralnd. W ramach nĘ nię.
dzy innymi pro*ad-ił urarztltyzc sccĘ
6.w L971 r. jcdnak założył*ł""ny zc"Ńt
naz1ł,ar'y ośrodkiem Realizacji i Bsdań
Praktyk Teatralnych z riedziĘ w podlu.
belskiej rłti Gardzienicc (3Ęd sNtcńł"a

nazwa: ośrodek Teatralny,,GardzjĆni.
ce'' lub wĘcz tylko 

'Gardzicnicc"). 
W

rokpóźnicj połstało kń picrwrzc przed.
rlawienjc - sŃakl witzil,ty 08 Eoty.
wach po*idci Ra &laisś go G agowa i
Pontagrud,, aw L9&J Gusał wg.Ą. Mic.
kiewi-. Prezentowano jc wómczas |rit-
kakrotnie Pod€zal lmprcz rtudcnckidr
(np. Ibnfrontacje 81 - ioprvy torła.
rzysz4cc). Jedoaldc spccyficzna Eetoda
pracy zcspołq polegająca na podcjmo.
waniu Ylypnaw - uędrówck po r(fuych
cz$cŁch Polski i świaow poerrrĘivłaniu
konta]ctu zkulturą ludorą' nicco po*ic.
ncbownic rzccz ujmując - Pod€z&r któ.
rych zaciera.;i rię granicc ui$zy dzi.ard.
nością artpt ną a Ęo*ą elonkórv
tcatru' Ę/rrrała zcspół z |okalncgo funk.
$onowania rGaldzicnicc", lormalnic
będąc podlubcbĘ' p|ac'ółvĘ rtłĘ się
teatremśvists.Nic odncririę to tyl}odo
micjsca Fagy, slc pzcdc*szystkim do
pozycji ns rkaliuartośd art1ntyczrrych.

wdalszyn ciłuu I'.łlbilil Ęmiastcm
liłząccgorię fcr!iwa|u'' ńniccd w ór8
lau po ritldocJ - Btatr'icj cdygi t,uĘl.
rticj Wiony Tcatratnej povołaao do
żpie Koofront8cjc M}odcgo Tcatru.
Picnotoic Koofrontacjoo ĘzuEczono
mĘ szczcbla pośrcdnięo Eidzy'star.
tem'. - przcgĘdcm debiutujłcych gruP
tcatraluych a tś|z}imi sPottaoiami
Tcatralnyni - mieJrccn prczcatadi
dojzałych jrd rrtFtyenic żcrpołórv.
xMr poĘczytyjcanak rc drva programy,
by v kr'óttim czaic rlać rĘ najbanbicj
pr€6tiż.ńłyln fonrn Pr€zcut8cji różrrych
opcj i rztuti rccoiczncj-

SpogĘdając m !6ę ttudcnc*Ę z
pcrspcktyn'y dat tończących rolejnc
dzicsięio|ccia na|dywrpomnić o Kon.
frontacjacbw 1980 roku. Ąłyoncw1'jąt.
ko*'ą już cbociażby pod uaględcrn
rckordołtj liczĘ uczestni|śtt (L7 ls.
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Połó'v). Tolłarłłsłła im róvmicź pod.

Ęźszona temPcrźrlura' wynikająca z
rodzaccj się gorącz}i społecztej. Coraz
|cpicj wyczrrrra|nc mpięic sprawialo' żc
z zainteresorrranicm spotykaĘ się propo.
zyqe zaarlgażołanc politycznia wśród
dwu wyrófiionph pnu Radę AĘ6.
tyczrrą przcdstawicń, stanovlĘrych -
wcd}u gjej orzcac ria -,wUad w lalałę
nadowq naróvti zc qclaaHani nai-
łąwnlcilzltc.tt zzspouw z tdyji *dtltc-
tig ,, jedno należało do lubc|skicgo Teat.
ru Prorlisorium (Nie nam leicć na wyspy

szrz$ Iilłu rd,. J. opryński. D ru gim Ęlo
sĘnnc chyba Po dziś dzień dokonanie
gdańskicgo Teatru Jedynkł (odry,sk!ć
przepłalcanc lara). Najpierw o tym dru-
gim, którc w przcdsieęnio*,cj pr€zcnta-
cji zrobiło wielkie wrażcnie' ale td
wywołało wiclc wątpliwości, którc zna.
\ooicie zilustrcnłał Tadcusz NyczeĘ
prw4c lVdc Pftz4 na xaę: Nb,wim:
śnioć nę czy płolać? 7zźatowanic litir.
uzĄtlvstyba zbśc,+
zoauniatiatt Uprazczatia, bandY, a

rzafuż nai q *sl5esna Bfa to potawa
doćć typoła: z jcdncj stronyponrszcnie
spcku*tem, żarliwością z8wartego w
nim skarżcni8 i protcstu, zdrugiej 4or-
szaric nicatoeownoścĘ użytych środ.
kórl. Do głoół rozPatrujących fcnomcn
Jcdynki wĘczyć Eożna talde roailażania
Slauomira TrzasH' odpołiadająccgo na
yytanie, Co w rokim razk zadeydo*'alo o
tubclst<im sllÓąie lcdyH? Moim zda.
niat1 pordc wszysdón daaminacja
tr,ółtóu 

"od4*lć 
przqłakanc la!o,,,

bh nocnc postanołłiatb wylo'z1:aata
łłvjQ pluwdy o śntiąic i sobic satttytl To
poeib, ul&ya*,ab fuiwalowq
wao,^,l* Po Ptv/.ńt nic pzyz*yczojonq
b tcgo rodzaju konlah! zr ałdalcĘ
(i jokąkolwi<* hnQ satą nic wyobraźz.

i rą pbĘ żł boś zc sary możn sĘ do nĘ
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nwrcać na taknapięuj strunic dcspaocji t

t a gizta j okicj nie ęo tylulo sĘ w n agw
t c aruc bodoj d,Ęałvlania,, (E Yor".
vlńrc, Prcma ązc i mrrwa nała. Zy ae
Lit. l98o' nr2l s 7). Takdługo z8trzynu.
je się pqy tyn nic lubclskio przedsta.
wicniu, Ę lcpiej rumyslołiĆzczym przy.
szlo konkurovrać P ror,iso riu m, e ]A|tlr ta I

watelskich pzcbijaĆ się przezmiatkość
formy. Naiomiast wydazenia Sieęnia
wiclc ujęĘodważnemu przed paru mie.
siącami pacsłauiu i odsłonĘ jcgo tcat-
ralnc braki, Pror.isorium zaś udńłignę|o
pńĘ zasu, ą zzś*vjladcza opinia:?..iat

tlłti*lavĘ, ow aty s p ckoH ńsł i dojtzc-
wd vłr n, z ola orani (S. T rzaskz' P anĘ.
ny rok 1980. (7szlt dokumcntacyjny).
Przedstawicnic, którego ByśĘ głÓrłą jcst

dą1anh cztorvieka. do zachołania pod-
miotorvoćci wbrcrr isttricjąc7m w nirt
samym ograniczęniom i determinantom
zarnętrzrrym do<zckat.o się oceuy; iż1.ar-

n8 i Prąna |tpwa cł+ó*i ntlodyh alao-
rÓw - poaów z l:lblino o vłspóbzaak i

Polityka 1980r.nr21).
oprócz ua1'rcj wyrnienionych' ja koścĘ

propozycji zwnóciły na ricbic ułłagę Pod.
ęas Konfionucji 80 inuc zcspoły reprc-
zcntującc n85zc Biasto. Podniesione tu
zoctały zalety absurdalnej pocVH'słko.
rrystująccj surrcalistycztty dolrcip i p|as.

tyczIĄ mctaforę' którą Grupa Chwilolła
pc|użyła rię d|a zbudo'vanił Mulwuj
naruy(rd.KBorwicc).

Róvmidw cz#ci imprcz tołnrzytzą-
cyÓ Lublin miał lierrą obcadę a więc
obok poznańskiej znakomitości - Teat.
ru Ósmego Dnis(A€h jąkże pdĄicbliś.



m/) wysĘPi|a Sccna Plasryczna KUL
(Iłęttowtc) onz Teatr o gn ia i Papieru
_ jednoosoboła insĘfucja art}styg'na
Clorgoae Kwiecitlskiego (widotł,isko
plencrolrrc Cyt). Lubliniacy Ęli wię
organizatorami ważnej imprery i częto
jednązjej głórnych atrakcji.

Innym, bardzo istotnym sprawdzia-
nem ważtości propozycji sccnicznej Ęł
udział w zorganizowanym w duchu
solidaryrznu społecznego Przeglądzie:
,,Teatr Studenclci Robotnikom'', k!óry
odĘ się w dniach od 13 do 16 grudni^a

1980 r. w Gdańsku. Do uczestuictwa w
nim zstaĘ zaProszonc te teatry. kórc
pranĘnvtĘ od 3 - 4 lat nówily ilośrn,
aczqto lo'f7uanĘ towszystko, co mahdo
ię w siapnio+,.yh posruIanch robomi.
/ców - jak głosi druk torrlarzyszą Cy Prfe.
glądovi. I zł'6tt htblinocanlycztic rzccz
ftalaujqc, zouważ,ć ntba, że fubclskźn
taatqt bnpvs stola, a przy formic orga-
n izacyj ncj' którł inicja tor pzedsigłzię.
cia - gdańska Jodynka glosi sloułami:
,chcany, aĘ co rclat w gnldniu ęqluty
ięw Gdańsktczay najlepnctcaty m..
dćnckic naszcp lłaju,,, zaprvzenic sla.
norłilo poł'ażną nobilitację.

By|o więc Provizorium Nk nan
lccieć... - spcktaklem w zgdzie rc
wstępn}m zalożeniem, wyprzedzającp
wchwili pomtania (prcmiera przed mar-
cem 1980 r.) nastrojc spo,lecznc i ubiega-
jącynrydarzania.

Byfa Scena Plastyczna KtlLz lktrcnt

- prrcdstawien icm odsłaniającym gorz-

Ę prawĘ o czlor'ieku, jego godrrości i
bczsilności' które mirro że.porłttate na
przcłomie lat 1 97 4 [? 5 nie$odoąd zna.
ne szcrvcj publiczności. Miało tylko Pr€.
zentacjc zagranicene. Dopiero Po Pięou
latach od chwili strłozenia wy|.onita się
taka moźliwość w kraju Nicch ten fakt

dołlodzj jaka musiaŁ Ęćcitnawynma
tego bczsłownąo widot'łiska.

Bs Gn'pa Chwi|ała z Mart+ą naru.
r4' poddającą się wcĘ novryn intcęrc-
tacjom.

A czwarty, joAyny cpoza l,ublina,
gość Przcglądu to Teatr Ósmego Dnia,
który przy*iód $ ftzccanę dla wtyst-
kich przygotwaną w latach Ln6n7. I

znół zespół Pov/tóEył śukc€s' wywotu-
jąc u odbiorcÓr te samc emocje co sie.
dem lat rrcześniej' kiedy wystawił.|cd.
|W tchąn (*s poczji Stanislawa
Barańczala). warto cĘba pruy okzzji
wspomnieć o atmosferzc a1gĆ?ąjącej
zespół niemal od początkół jego istnie.
nia, g$, stauw'i to znamienuy ryr fun-
kcjonołania kulnry nicoEcjalnej. Na
pnyk{adzic Óscmek najĘiej zilustro-
wać możoa scns i konsckurcncjc upra-
wiania !€8tru e|tcrtr8tylłncgo. To rłłaś.
nie terr zcspół ctryba najbantzicj
przckonująco zc wsz},stkich gnlp w Pol-
scc walcą7ł o zcruanie więów krępują-
cych svobodę wóre4zbĄepjącą się z
ograniczcnkn wolności w ogólc' dla
walki tcj mejdując nic ty|to społeczrrc
uzasadnicnią ale i utrafioną arq/stycz.
nie formę. otóź' w |atach poprzcdzają-
cych ooawbnc spotkanig w Gdańsku
poznański zcspół wielokr'otnic Ęiwał
szykano*'any. I t^k PŻrcą,ę dla wvyst-
kbh - przcdslawicnic bcałz4l$nie
ocą.|"ającc świat, w któr}'E żyją twórcy
wypoldcdzi' elc i ich samych, moźne

Ęło pokazaÓ na Spotkaniu Teatnr i
Sztuki otwartcj w olśnĘ Yrc rvrześ.
niu l97Ę dopicro Po użyciu szantażu

PE€z Pozctałych uczcstnikół, żc w
razie odmółdcnia prezcntacji'Óscm.
koo'' *sz1rcy rclidarnic się wycofają.
Podobna sytu8cj8 Poytór4/ta się przcd
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lubclskini lfunfrontacjami v |ł79 r.
Wóvczas nieokrś|ony status z€sPołu'
usiłującego Prząść na zawodorrtwo
omal uniemożtiwił jęo ur|"iał w festi.
walu. I znół Pośtawa innych teatrół
prz€kleśIi|a zamiary FG SZSP, patro-
nująccgo imprezią który chciał Posłu.
gując się Ęlc pretekstem, wyelimino.
wać ten zcspół. Podobne prryk|ady
można mnożyĄ lęcz tych chyba w;5qar.
ey, aĘ uświadomiÓ rcbie crym Ę| dla
teatróń' awangardorvych przełom lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Niektóre spośród tendenryjnic izo|o-
wanych od odbiorcy' a Ędące enklawą
wo|ności twórczej, teraz stanęb| w cent.
rum zainteresowania nowego mecena-
sa' trośzcząc€go się o prezcntację ich
dokona ń jak najszenzej publiczności.

Wnicck z tych zcstawień nasuwa
się dość wyraziścic lubc|skie zcspoĘ en
bloc wyróżniaty się spośród środołiska
młodoteatralnego w całym kraju: Deka.
da 1971-80 Ę|a udana, a rokzamyka.
jący ją zdawat się przynosić rcrvelacyjne
dla ich funkcjononania zmiany. Alc ten
pomyśIny o|rres końcry się wkń(ce po
wlqoczeniu w nowc dziesięciolecic. Co
prawda w 198l r. odĘty się j.eszcze w
Lublinie Konfrontacje, .o jednak udział
w nich wzięło już tylko 8 zspołów. A i
te - w opinii Rady Arrystycznej - nie
rozPo€ęły iazee na dobre niezĘd.
nych poszukiwaĄ coJegło ufodstew
dwyzji, Ę nie mogąc ż.adnemu spek.
taklołi ptzyzlać Biana. wybitnego
oeĘgnięia, ogranicryć się do wy'łonie.
nia zalęt poszczególnych realizacji.
Zno*,u w gronie zauweżonych zna|azły
się nave tcatr}Ę sccna 6 (ksłoti do
miu - wybitne roalłiązania plastyczne
oraz poczucie humoru i ironii), Prwi-

sorium (htsa atada - najambitnicj-
sry, najbogatszy problemc^rrc spcktakl
Konfrontacji i sceru wynóżniająca się
va6oĘ kulturą w kor4ptaniu z literalu.
ry).

Jednak Ęł to ostatni akord. Prob-
lemy społecano-polityąnc zaeęły
absorbołać batdilej niż, cokolwiek
innego' To, co się działo w kraju, wyz-
wa|a|o cłlęć demonstrowania slojej
pośtavry w spoaób bardziej bezpośred.
ni' gĄż tempo Przcobrażeń jakĘ wyk.
laczaio @nictwo sztuki. Na takry
artystyc?Jlc pru;nzlo poczekaĆ P rzrrze.
loć grudniowy szok i jego długotrwałe
skutki. Kondycja całej kultury gwałtoł-
nie cłabła, a btnienie tej półoficjalnej,
obcĘżoncj zazutami o wyq/rotołe
aspirade' popadło w stan kompletnego
zagrożcnia. Ataki na jej cąnto Wqty
Ę nasiliĘ się, chociaż już wczśniej
nie Ęł on P€'łny' Chciałabym unikĘć
martyrologii (co zastrzggam popular-
nym dziś wzorem)' a|e też nie sposób
pominąĆ tej hł'estii prry omawianiu
życia i twóreości teatralnej alternaty-

ry. Utrudnianie, czy wręcz uniemożJi-
wianie egąlstencji teatrom,,dnrgiego
obiegu'' Ęło wszak jednym z prtnktów
przyvracania starego ładu. ZespoĘ te
wię stały się reprezentantem podz.ie.
mia artptycznego. Poniedzenie o nich,
że jest to teatr życicm p|acony, stalo się
wół<zrs prawdziwszc niż kiedyko|wicli

Od czasu stanu wojenncgo funk-
cjonołanie kultury w swcj mizernej
formie spo|aryzowa|o się na biegunach:
oporycja i kolaboracja, co sparodiowa-
ło obraz jcj całoltształtu. cż#ciej jed.
nak nD konlretnc dziiłania tc/Órcze
zdarzaty się wóllcas 

''nocne 
Polakór,
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rozmoq.y''. Półistnienie przeciągalo się
w czasie.

Na szczęście nalł€l Poważna dest.
rukcja życia kulturalnego nie rnogła
zabić odruchGr tvłórczych. Znakomi.
tym przykladem qdrarlząjącsj się wbrerv
okolicznościorn chęi prary vy|...y Wspo-
mniąia z dottut wnatłyh, Przygoto'ła.
ne PśIEr Prorrircńum i nieoficja|nic
(bez zgody cenzury) wystawionc w 1983
r. Wypołiedź ta, zbudołanaw oparciu
o łagrowe wspomnienia oustawa Her.
linga - Grudzińskicgo' fabularnie zrivra-

cająca się ku odtegtym czasom i miej.
scom, zabrzmiala nieavykle akrualnie.
Problem granic godności ludzkiej w
warunkach przemocy i terroru, pytanie
o szanĘ ocalcnia wiary, nadziei i di}oś.
ci na przekór degradującym psychikę
warunĘom wydały się istotnie nurtoł8ć
Po|akół, lat osicmdziesĘtych. Wa$
temafutł}6tąPila tu w polączcniu z bar-
dzo intcresujągłE zrstawen roał'iąz:ń
sccniczrryctr. To zaowocorłało zrakooni.

$m prryjęcicm przedsurieile' a c.yrt.
nikien ałięlszająqm jeszczc emocjc
narosle rłckół niego Ęa aura tajenni.
czości' w jakiej odryc.ały się niclegalnc
spekt8kle. Efekt tcn Prz6tał łlziqfuĄ
gdy w grudniu t988 r. teatr dał oticjal.
ną premicę. Sama sztuka jednaL nie
straciła na wańości

Rółnid poustałe w L981 Dzic.
dzictwo, gdzic Prwisorium konfronruje
dośłiadczcnia dwu pokoleń zaangaża-
yanycb w wa|kę polityczttą i poczukuje

Punktół stycanycłl między rytuacją żo|.
nicrry AK i działr,ey,,Solidarności'. w
a.qic slanu wojennego' stanołi istotny
wklad lublinian w odbudorr4,v'anic nic-
zaldncj kultu ry teatral nej.

Wc *spomnianym okresic waź.

Ę|tr' przrdstawioliem . potwierdzila
nłoje istnienie Sccna 6, w którym mic.

a łię z problenami srcich czaśłł.
Pokazanc w grudniu 1984 r. Pralny
poruvały' .jalde akfualnĄ !ryó'tt8ś'
hłestię odnajdy'.wnia ryttemu wartości
i jego obrony w czasach rzecgólnego
zaÓwiania c,uz€lkich norm.. Nbłatwa
to pńba tcatralnych umiejętności: naj.
świeższc prob|emy vlączyć w obsear
swoich zainteresołań' unikając publi.
cj6tyki. W chwili prcmiery spcktakl

sĘ ptzcjmujący' cecgólnic
popneż synbolikę navej codzienności,
i uni*trsaĘ w sv4m pnesbniu.

Do zorganizo\łanego |<sztathl

życic tcatru alternatyrnego wróciło w
połc*'ic lar oicmdziesĘt1rcI. Zainicjo.

ty, ujasaił zc$v&Ę d,ahść, poezuki-
wań, czcgo !3stę{l6tt€E o|razah rĘ
YĄtłoóś Pr,ćdstawiofiycb do occny'pro-
pcaycji lonkuro*,ycb" Naszc miasto
ręPr€zentołBl dóiutancki ?łs,'Ń|
,,Drabina'' (/Ę). w przyu'racanym
lcalendarzu imprcz m6łl Poczesne
miejscc zajęły tcatry z l.ublina' alc tyn
razen już w gnrpic z.€spół tocnrzy.
Ezących imprtzic Grupa Chwi|oła
(Ctldoma--), Provisoriuro (węołnłnc.
nra..), Sccna 6 (Psahn;u).

Jedmk tcatry tE wcbodząc w
ko|ejnc lata rn,ojego istnienia zmicniaĘ
stalus z uczottrików na gości, któryc}t
rolą jest uświetniać fcstiwalc. Ich etu.
denclośĄ pomijajc wicrność 5rmych
kategoriom myślołym i cstctycat1m
znamicnnym dla tcatrół o b.n rodo.
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vodzie' coraz bardzjcj stawa|,a się poe.
szłoścĘ. Ale poniołaż |ieących się
następcół z mlodszcgo poko|cnia nic
Ęła, pua, długi czas jałrzc pozo6ul.
vali jcdpymi r€Pr€zpntantami częoś'
co kojarzy rię z pojęicm kultury stu.
denckiej. Róumież w scnsic administra.
cyjnym związck z uniwersytctem, jako
dotychczasowym sponsorcrn i praco-
dawę' rozpadł się. Zcspoły przcniosĘ
sięwięc do Lube|skięo Domu Kultury,
alc i tam nie znalazV na dtużej wanrn.
ków do pracy^ Po licznv-Ó pc4pctiach
u46kały je wręszcie w instytucji poło-
łanej do Ęcia w 1987 r. - Lubelskim
Studiu Teatra|nym, którc pov'ttalo
pn.Przłz, dol-waterovłanie trucch wspo.
mnianych grup do siedzjĘ Teatru
wŁji i Ruchu. Z ęa*m pantomioa
Lrszczyńskiego, który zdążl opuścić
Lublin, zstawiając tu słoich tanccrry

Podziclih się na dwic części: zcspół kie-
rovłar'y przcz lienę MałecĘ i zańołu.
jący starą naałi oraz Scenę Ruchu
proł"adzony pncz Miroslawa olszórv.
kę. Tak więc I5T skupia od Po'mego
czasu aż pi{ zespołótv. Niestety nawet
z chwilą zaistnienla nołłcj plaówki
sytuacja wciąż pozostawia wiclc do
Ęeenia, gdyz niedctatki techniczne
utrudniają w}łstępy.

Sząerzr móriąq to w ciĄgu otat-
nięo dzjesięiolccia zagranica stała się
najuraźnicjszym rcfefiem aktnrności
tych z6Po|Óv (Grup" Chwilor'va, Pro.
vircrium, Scena 6). Do grywania poza
krajem skłania posid. natura|na ch#
konfrontacji własnej sztuki z odbiorca.
mi, uksztaholłanymi przcz odmlenne
warunki, cclem sprawdzcnia jej uniwer-
salności. Szczcgólną zaś pokuę stano-
wity Ęazdy vńłczas, gdy w kraju teat.

rY,,of[" itały Bię obiekem liczrrych szy.
kan, a Polska z jej niezaldną ku|tuĘ
zaeĄa ĘĆ przedniotem połszechne-
go zainteneso*ania; Trrcba jednak

PamĘtać' że $lko wysoka jakość pre.

Pozycji arqisrycar},ch poałolita nr
dluższe tam funĘonołanie. Aby
ponłierdzió Prcstiżoły cłurakter wiclu
zagranicznych Podr6ży' wyst&czy

Połiedzicć' D na festiwalu w Edynbur-
gu Ę/to Provisorium (198ó) i Grupa
Chwilora (1988).,,Gardzicnice" rcprc-
zentoł"ały Polskę na Sczonic Tcatru
Narodół w Ba|timorE na t Międryna-
rodołym Fcstiwalu Sztuki w Novym
Jortu (1988) i na Olimpijskim Festiwa-
lu Sztuki w Seulu (1988). I-eszEk
Mądzik m.in. prowadził warsztaty zc
studcntami zachodnioberlińskicj szkĘ
teatralncj (1988). Wryecy *ymicnieni
plus Sccna 6 stanorili gości festiwalu,
który Bclgor/ie zorganizovali w Ganda.
wic pod hasłem: ,,Polacy prryjeftają,,
(1988). Ponadto tcatr lk4nztofa
Bororłca otrzymał zaprczcnie na fcsti-
wal do Jerozo|imy, a Hcnryk Koł'ła|.
cz.yk zc sroją sceną do rzzięcia udziału
w obcłrodach dwutysiąclecia Bonn'

A co pozoctaje do oĘjrzcnia dzi.
siaj w mieścic sĘnnym z teatra|nej
awangardf otóż od dvóch cĘba |at
podczas Lubclskicj Wiosuy Tcatralnej
organizonanej przcz tutejszy teatr dra-
mtyczfly (którcmu dyrektorujc dawny
lider Gongu 2) st.lłoje spcktakle po|ozu.
ją remid omawiane tu'zespoty. Nieco
€ętszą obccnością wykazujc się Sccna
Ruchu, która w krótkim czasie dała aż
trzy premiery. Wprawdzic pierrłsza z
nich to cĘ zabawnych etiud, zaświad-
e'ająqch o rprawności warszutołej
tanccrzy (Xalcjaostcop), a druga -
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PoPis soliśtki' choreo _ i sccnografa w
jcdnej osobie' która najlepiej eprawi|a
się w tej ctatniej roli (Bolcro). Dopie.
ro ostatnią Propozycję (Popioty), do
dzisiaj poprawianą i udoskona|aną,
traktować można jako pełnołyniarovry
spelr.takl. RóŃYni€ź T€atr wizji i Ruchu
zlążył się otrzą5nąć po odejściu jcgo
animatora i w}łstawił kolejno: IGZ6łA
(chor. - D. Kamiński), Ernocja (H.
Studniarz) i Odjazd (E. Prokopczuk-
Bochyńska i I. Ma|ecka). W żadnym z
nich jednak nie odnajduje się kontynu.
acji nyśli nłórczej Jcrzego [-eszgy'ls.
kiego owocującej rozmachem insceDi.
acyjnym' To, co zaprezentcmani: Ęo
bardziej statyczną lecz nie monumen.
talne, a lilozoficzrrą zadumę nad świs.
tem próbołł'ano oddać niemrawym
ruchem. obecnie w Lub|inic notuje się
obtitość zespołów o charakterzc
mimiczn;m" g$z oprócz vqrmicniorrych
działa tu jeszcze Teatr Pantomimy pro.
wadzony przez Jacka Kasprzaka a rcp-
rezentujący Zakladołe Centrum Ku|.
tury Fsc. w}łtawiając na scenie
położonej na pcryferiach miasta, nic
narzuc8ją się uuładze widzół, chociaż
ProPonovana pzcz nich sztuka w pcłni
na to zasłu8uje. Podstau'oyą wartością
tych przcdstawień jest ich wizualne pię.
kno osiągane prPrzcz harmonię n.rchu,
scenografii i ślł'iatla _ niea'vykle waż-
nego clemcntu rcalizacji tęo zcspotu.
Inną grupą' d|a któĘ ruch stanolri
podsta'rcv.ą formą w1łrazu, jest Teatr
Pantomimy KUL Andrzeja Pir,ror*,ar.
czyta (nezyscra i sccnografa). Jcdnak
od dawna nie dał żadncgo nowcgo
przedstawienia, a nielicznc prrypo-
mnienia Ępają mało rozreklanowane.
Natomiast nłodyuri zespołami, wyko.

rrystującymi w spektaklu tekst literacki
są: ,prabina,' _ truPa zawiązana kic.
dyś przcz uczrriórv xkoty plastycznej'
któr'y dziś stali się już w większośc.
studentaoi otalz gn'Pa licęalistóu

'z Lublina'', pracująca pod kierunkiem
Elżbicty Bojanołskicj (aktorŁi,Grury
Chwilo*ej').,prabina'' ma dłuższy
staż i więIszc doświadczcnic scĆnicznc,
ale oĘdwa one żdają się dopiero
poszukiwać s'Mojej aftystycznej formu.
Ę. Ęć nożr jednak uda się im zapetnić
pokolcniołlą lukę i zmnicjszyć prze'wę
międry istotnymi wydarzeniami w teat.
Ęrc otBarq/m.

P otć'wuująraekady--uirspoeó.r.l
uniknąć teodencji do sporz4dzania
bilansu strat poniesionych w tej 6tat-
niej. Co Pr8wda' teatly zalożone w
poprzcdnim dziesięioleciu przelnłały,
chociaż i na nich zJe e,asy odcisnęĘ
sroje piętno, to drastyczne skutki tego
najlepłej widać po braku bezpdrednicb
nestęPcfu. ostatnia dekada dla nich
zdąlna slę bołiem dopiero u jego koń.
ą.ey zn&sięw nie na stałcwpisaĆ?

Magilalena fankowsks
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