
o ,,Gardzienicach'' napisano już prawie wszys.
tko. o cofaz trafniejsz4 interpretację ich fenome.
nu starai4 się przedstawiciele różnych dyscyp|in
(teatrologi l, antropologii, etnograf ii, muzykologii)
w kraiu ! za granicq. o dokonanlach grupy t |e|
systemie pracy mówię także teksty reportażowe
oraz informacyjne notatki.

Któż więc z deklarujących zainteresowanie teatrem nie

gi . o ty1e.łatwo, że wszystkie one zostały po
1v pr.asie? Albo skorzystać z ułatwień wersji
li dojechać samochodem wynajętym przćz

A po okolicy, poddając się magii mgiełwiec dostrzeżonej przezbywajĄcych tu ucźo-nych ąćw zmierzchu(Przćdsńwienie teą,tral.
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Skąd bierze się ta trudność? Cllyba z faktu. że ,,Gardzienice''
uprawiajq różne tbrmy aktywności trvórczej, a przedstawicnia są
tvlkojedną z nich. Ich zakres <jziałań poszerzają praktyki parateatral.
ne - wyprawy, zgromadzenia, sympozja, warsztary, Ab'v znlleźc
myśl wiążąrcq je rv całość, trzeba zestawić ze sobą te działania tearru,
w których rvidzo*'ie nroga uczcstniczyć, z tymi, które znane są
większości tylko ze zsubiektyrvizowanego i opatrzonceo intcrpre-
tacją sprawozdania. Nim jednak podejmie się próbę fornlulorł'ania
rvniosków, warto postawić palę pytań. 

^ 
kto udzie|i na nie odpow.ie.

dzi, jest sprawą otwarta. Może zał<>zyeiel i teoretvk ,,ośrodka..'
Wlodzimierz Staniewski. u które go redakcja,,Na pzykład'' od darv.
na zabiega o rv1"rviad? Może ktoś z lubelskicb krytyków teatra)n-vclr.?

ograniczmv sie do analiz.v założeń reoretvcznych w.vpraw, autor-
strł'a ich pomystodawcy. Przedsięwzięcia znanc z wypowiedzi egze-
getów . tv ujęciu Stauie''vskiego - mają na celu poszukiwgnie enklaw
kukurowych, cz.vli takich niejsc, w których lttdzie zacholłali specy-
ficznq więź ze środowiskient naluruln.v,n, niejsc' w których . tleli.
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katn1,mi nuwet nićni . v,iqże lutlzi pewien rodzaj n,zujemności
z ziemiq i w ktory,ch - konselołenfuie - istniejq jeszcŻe gesry kulturo-
we, na pr4ktad. zgromadzenia, pieśni, gesty cialc, gesry głosu,
indyvt'idualne Ęestf prac7-' Takich podróży członkowie zespołu od.
byli już kilkadzicsir1t . na tereny Polski Wschtldniej, w Karpaty na
Huculszczyznę, do Laponii, na Ukrainę.

I pierwsze z pytari dot.vczących rv1prawy. Jaką postawe ,,Gardzie.
nice'' prz.vjmują wobec odwiedzanych społeczności, a właŚcirvie ich
kul|ury? Czy przybywajac tam lvystępuja rv roli quasi-e|nografów
zbicrając.vch zabytki dla oca|cnia przed zaginięciem? Czy obcujęc
z tą kulturą poszukują w niej inspiracji estet,vcznej, śrvieżej formy
ekspresji. którą będą mogli spożytkorr'ać w spektaklach? Czyjest to
próba zanurzenia się w. 1ę ,,enklalvę'' d|a nieco utopijnej szansy
powrotu dtr utracor:ej harnlonii ze śrv iatem? Psychoterapia grupowa?
Katharsis? Czy rvreszcie ma to b'vć ekspervtncnt zmierzający do
wvselekcjonowania znaków spelniających się it, akcie komunikacji
między dwoma odrgbnymi kulturarni - nicślvi:rdtlrnej slveqo ksztahu
i obciążoncj samolviedza? Może lvvnikiem scrii tuklch zJtknigć ma
być unirversalny jęz-vk . ponadkulturowy kod ,,trzeciego teatru''?
A może wypra\'ł.v spetniają po troszc każdy z rvvmienionych cclów?

Ale ,,Gardzienice.' rzadko wyruszają w drogę samotnic.
Najczęściej towalzvsza im uczeni, artyści, chvba też dziennikarze.
Im bardziej rośnie sława oŚroclka' tvm sa to lviększe.nazrviska
i reprezentanci bardziej prestiżorvych instytucji. (Czv aby relacji tej
nie da 'sig cz.vlać a rebours?).f,u.m samym wikłają się rv skornpliko.
wanv uk}ad' Zeby trvorzyć swoje przedstarvienia. Potrzcbują spotv-
kać się z ludżlni z zapadłych stron świata; żeby fullkcjonorvać
w obiegu artystvcznym, potrzebni sq inl biegli interpretarorzy ich
poczynań, Czy za|efi towarzyszi}cy zespołowi specjaliści są tymi.
którz,v tfumaczą przebieg eksperymentu. konstytuując !yn] samym
jego sens, czy t.vlko świadkami upoważnionymi do zreIacjono''vania
slrnlowyjaśniującego się doświadczenia?

I jeszcze jedna k',vestia zwiazana z funkcjonowaniern w s*oistynl
trójkącic utworzonyn) zc społeczności lokalnej. artvstórv, którzy'
chcą poprzcz sztuke narviazać z nią kclntakt. i przybyłych z teltrenl
obserrvatorórv funkcjonujęcych poza główna relacją. Totez czy
obccność t.lsrib niezaangażowanvch w budowanie .,vięzi, niejakcl
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postronnych, ale skupionych lla obserw'acji tego pr(rcesu, nie usztvw-
niajego przcbiegu? Czy nie nirveczy naturalnoŚci?

Wróćmy jednak do gltilvnych uczestników spotkania rv drodze.
Zaloz,vciel ,,Gardzienic" trvierdzi, ze kultura wlasna powinna be.:
przerw) pr:eglqdac się, jak w zlvierciadlc, v; inn',-ch . nie ty-lko po to,
żeby się dol+'ąrtościoyv1'-w,ać, ale tąkże aby wyraziściej i ostrzej pos.
trzegac swoje kontury-. oczywiście w konsekwencji prowadzi to do
wvmiany i rvzajemnego zywienia się. Tu nriejsce na pewne docieka-
nie. Mamy możrrość zobaczyć. jak wiele grupa korzvsra z kultury
spotcczelistw, które odrviedza. Natomiast w sferze pomysłów irvia-
ry rv obiektyrvizm sprawozdarvcólv pozostaje to, ile owe rviejskie
grupy przyjmują z propozycji przybyszów i czy ci mają im do zao-
fiaro'uvania coś własnego, czy tylko przcnoszą z miejsca na miejsce
elementy autentycznych kultur przys"vojonc sobie podczas
11,ędrórvek na użytek własnej sztuki?

Kiedyś Włodzimierz Staniervski określił wyprawy 1ako probę
harntonizowania (,',) praktyk teatraInych z wartościami

dziona. Ta deklaracja budzi potŹebę Iozszyfrolvania treści termi.
now.Z opisu t,vch podróży wYnika, że pod pojęciem ,.pozadku przes.
trzennego'' rozumie się topograficzne w}aściwości terenu, arclri tekturę
wnętrz, które zarówno stwarzają trudności. jak i daja szansę ciekawych
rozrviązań scenicznych. Czy w-iec ',harmonizorvanie'' polega lra wryko-
rzystaniu zastanych warunkórv, co jest udziałem większości rvędrow-
nych teatów, Czy rzecz tyczy innego porząd}<u? A|e czy z nowym
porządkiem duchowym można się tak łatwo zestroić.]

W tym miejscu p<lwstaje jeszcze jedna wątpliwość. Czy prawdo-
podobnym jesl stwarznc tąkie wąrunki w ekologii zewtętrznej,
w. ktorych ekologia duclu w,,-łvalałaby u,slystkie tworc'ze, dobre
skłonności człowieką? Czy wiara taka nie jest mrzonką?

Do zestarvu nie poddających się jednoznacznej interpretacji s|ów
mozna dot4czyć fragment programu ośrodka określajqcy rvspólny
ce l rvszystkich dziatań, 1ako zn a l ezi e nie for my łc ltr u w\,w o dz ąc e g O

się z rrad1,cvjny'clq Ludow.vch prakry,k rca,traltrych, opartego na ząscl-
dach i ety-ce pracy zrod:onej z tutentyczn\,ch potrzeb twórczv-ch,
pusji pe łn e go istn ie nią poza zruĘ,n izow attymi, sfor ma lizov, a nv nli
kanonani. Czy kulrura autentYczna' która nię ma w sobie Śladórv
stormalizowania, jest tcz wo|na od kanonu.l Czy nie jest rrim kształt
nalzucan.Y tradycją? Przecież to. co tak nowe dla uczestników }vypIa-
rvy. to dla wiejskich ludzi stare i cilatego takie swojskie. To dopiero
łaczenie w przedstalvieniu tych niezmienoie tr*,ających w różnych
kulturach elementórv odświeża ich funkcję.

Chyba że istotą tej wypolviedzi bvto przecirvsta'"vienie aktórv
nvórczych . rvolnych i podporz4dkowanych zervnętrznej struk!urze
teatru. Teatru rozumianego jako instytucja.

I juz na koniec. Czy wedrórvki te mają cbarakterrvarsztato\\,y, czy
są autonomiczn,+ . i równoważną lvobec przedstawień - częŚcią
działal ności artyst1''cznej,,Gardzienic''? S taniewski powiada : Slll jcłl
twierdzić, że wvprawa noże by,ć dziełem sztriłi. Pogląd. iż sztuką jest
wszvstko. co chce być sztuką i co artysta nia ogłosił, zyskał spore
znaczcnie rv latach siedemdziesiqtych, alc wygłaszanv byt raczej
jako prowokacja intelektualna majaca odś*,icżyć wrazliwość od-
biorcy' I tak chvba należy ja traktować w powyższej deklaracji, nie
przypisując jej wartoŚci kreatywnej.

llagdalena Jankowska
Wsz-vstkic cytaty są wvpowiedziami Wlodzimierza'Stanicrvskicgo za-

nricszczonvmi rv orasie.


