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się z Litwińcern i Jasińskim ('..)''' Zdzislaw
Hejduk (Ieatr 77) interpretowal len problem
jeszcze inaczcj, mówiąc: ',Dla mlie końcem
!ego, co nazywaliśmy >ruchem<, byl rok 77.
Pamiętacie? Rok ostatnich Łódzkich Spo.
tkań. Rok zamordowania i nrani.
festacyjnego pogrzebu w Krakowie siudenu
Ęjasa. Teatr stanąl w konfrontacji z rze-
czywistością, która przelamala bariery i
poszla dalej niż sztuka''.

chyba wystarczy tych próbck glosów' by

uświadomić, w jak zagęszczonej siatce po-
jęć funkcjonowala w Polsce sztuka,ir* róż.
norodne determinanly miały wplyw na jej
obieg i to, zepny jej omawianiu niejedno-
krotnie będą się mieszaly miary artystycz-
ne z pozaańysrycznymi. Ponadto wypowie.
dzi te s a, czym Ę.
dzieza ria rokrocz-
nych s sanrycn co
przed laty zespolóu').

Tymczasem powróćmy do olaeślenia roli
Lublina na tealralnej mapie kraju. W 1969
roku Teatr Akademicki ,,Gong-2" otrzymal
Grand Pńx MELPoMENA 69, nagrodę
PrŹ'yznawaną w runrach rywalizacji środo-

,,Scena ó'' z ł.adem'którego reżyserem byl
H, Kowalczyk' Niechętna z reguly ztnaga-
niom konkursowym ..Grupa Chwilowa"
K. Borowca pokazala swój Scenarius: i
wieczór autorski Pieśni tngminne w ranrach
imprez towarzyszących, dopelniając tym
obraz lubelskiego środowiska m|odoteara|.
ne8o.

Nagrodę glówną z-dobyla,,Akademia
Rucbu" z Warszawy za przedstawienieAa-
ttlbus oraz akcje uliczne: I.ekcje i Wież'a.
będące realiz.acją zbiorową pod kicrownic.
twem W. Krukowskiego. Wyróżnienia zaś
przypadly Scenie Plastycznej i .,Proviso-
ńum,'ł.

Lubelskie Konfrontacje mialy pelnić
rolę ogniwa pośredniegcl między Festiwa.
lem Teatrów Debiutujących ,,Start'', gdzie
zespoly stawialy swoje pierwsz-e kroki. a
Łódzkimi Spotkanianri obliczonymi nu
obecność dojrzalych już ańystycznie grup-
Tak więc nagrody nie ograniczaly się do
pewnej kwoty. ale owocowaly również, za-
proszeniem do Łodzi. 1ł niedlugim jednak
czasie, kiedy Łódzkie Spotkania przcstaly
istnieć (l977)' Lublin okaz,aI się najwaź-
niejszym micjscem konfrontacji teatru po-
szukującego'

II Konfrontacjc Mlodego Teatru rnialy
miejsce pod koniec kwietnia 1978 roku i
decyzją u'iększości spośród [2 biorących u,

nich udzial tcatrów utracily charakter
konkursowy, zaczem jury przeksztaIciło si q
w Radę Programową, która wydawala jc-
dynie kclńcowy Komunikat uzasadniający
kwalifikację wybranych zcspolów do udzia.
łu w ,,Spotkaniach.'i |rnalu VI Festiwa]u
Kultury Studentów PRL do Ptrz-nania. R'
tynr gronie znalaĄ się: Teatr osmego Dnia
z P Ęe<:enq dla wszlstkich (realizacja zbio.
r<rwa w reż. L. Raczaka)' Scerra Plastycz,na
zWiIgocią (L. Mądzika). Akademia Ruchu
z. F i I tnami z. okcj i u I i c znych i,,Provisorium"
z Naszq niedzielą (J. opryński wg tekstóu'
Cz' Milosza), chociaż zespćlł uczcstniczyl
jedynie w imprezach towarzysz-ącychł*.

Jednak t<l nie Ięk przed rywalizacją na-
kazywal rezygnowanie z przyznawania na-
gród' Nieoficja|nym tnotywem tej decyzji
byla chęć pozbawienia wplywu ,,czynników
oficjalnych'', kióre zawsze braly udz.iał w
formulowaniu werdyktu. A tak Rada Pro-
glamowa skladająca się w większej części
z ,,|lldzi lealru'' reprezentowala opcję poli.
tyczną bliższą większ,ości zespolów.

A polityka wmieszala się w ten przcgląd
barrlzo wyraźnie, co widzoln ujawniało się
na scenre, a organlzatoron) r teatrom ucze-
stnicz,ącyln w Konfrontacjach również- poz-a
nią. Wystarczy wspomnieć. ź-e pod znakielrl
zapytania stanąl występ poznańskich ,'Óse-
mek'', których nie wpuszczono dwa miesią.
ce wcześniej na Łódzkich Spotkaniach. Po
drodze do Lublina zespól stracil pięciu
cz|onków. gdyż zostali zatrzynrani w are.
szcie. Wówczas potencjalni uczcstnicy f.es-
riwalu postawili ZSP ultimarum: albo Te-
alr osmego Dnia zagra' albo nie będzic
imprezy wcale. I wvgrali.

Akt koleżcńskiej solidarności tniaI
p<xJwójne znaczcnie. dał świadectw<l zmic.
niającego się ukladu si| między prz-edsta-
wicielanri wladzy i spoleczeństwcm oraz
zagwarantowal teatrotnanom obcjrzcnie
jcdnego z najznakornitszych dokonań scc.
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W Lublinie znowu Ędzic duża impreza
teatralna. znowu' gdyż Lublin. miasto dwu
uniwersytetów (co chyba w tej sprawie nie
bez znaczenia), ma w tym względzie dlugą
tradycję. W przcrywany okesowo lańcuch
ukladają się tu Wiosny Teatralne, Konfron-
tacje Mlodego Teatru, edycja Festiwalu
Teatrów Debiutującycb ,,stafi'' z 1985 roku.
Warto więc przypontnicć histońę . uk w

. jej warstwie faktograficzoej' jak iprlłzpry.
z,mat później dodanych interpretacji.

Najpierw jednak pewien wtręt, który
ptzęrzuca pomost między przeszlością a
przyszłością . occną niegdysiejszego ,'ru.
ohu tcatralnego" a nadziejami na wskrze-

szenie go i pytaniami o jego potencjalny
ksztalt, zglaszanymi na przestrzeni lat przez
tych samych twórców. W 5 numerze,,Tea-
tru'' z maja l991 Małgorzata Dzieduszycka
poprowadzila rozmowę z kilkoma znaczą.
cymi przedstawiciclami sceny al-
ternatywnej. Tematcrn spotkania byla kwe-
stia: co się sta|o z ruchem mlodego teatru,
który zebrani w Redakcji twonyli w |atach
siedemdz.iesiątych z takim powodzeniem.
Pyurnie sklanialo do spojrzenia wstecz. I
otóż Wojciech Krukowski (,,Akademia Ru.
chu,') powiedzial: ,Już dz,iesięć lat minęlo,
kiedy uznalem, że coś. czemu by|iśmy wier-
ni, coś' co nas bardzo determinowalo -
>ruch<. Przestaje istnieć. Stan wojcnny i
to nasze rozpierzchnięcie się, okopanie się
w autonomiach, wszys*o to raz nazawsze
przerwalo tradycję ))ruchu(. Czy nam się
lo podoba, czy nic, strukrurą utrzymującą
nas w pcwncj kompozycji byl d|ugo Zwią.
zek Studentów Polskich. Prz.ed dziesięcio-
ma laty strumień rozdwoil się, roztroil,
zwielokrotnial. I teraz to juź. jest archipe-
lag''. Lc.ch Raczak (wówczas jeszcze lider
Teatru Osmego Dnia) natomiast wyznal: ,,A
ja myflę' żc moment prze|omu i rozpadu
nastąpil w oko'licach 76, 77 roku. Wtedy
niektórc teaĘ postanowi|y wyjść spod co-
raz batdziej kontrolującej opieki ZSP. To
się łączylo z prclfesjonalizacją kilku zespo-
lów. Wtedy już nastąpilo faktyczne >odpa.
dnięcie< czy też odsunięcie się Ka|ambura
i Teatru sru. (.'.) Pamiętasz, Wojtek, te
naszc nielegalne zebrania Rady Teatrów
Studenckich w >Stodole<. podcz-łts których
nastąpi|a fronda z ZSP i w których nie brali
udziału ci, którzy pozostali wicrni tej >linii
politycznej<'l od tego czasu nie widziałcm

wisk studcnckich uczeslniczących w Iv
Festiwalu Kultury Studentów PRL. Zespól
ten odgrywal czołową ro|ę podczas Wiosen
Teatralnych' które odbywały się w naszym
mieście od 1968 do 74 roku. Kiedy jcgo
aktywność artystyczna i organizatorska
oslabla, inrpreza zakończyla su,ój bv!, mimo
iżz zdąizy|a już. zająć waż.ne miejscc wśród
zd.atze6 kulturalnych na foru|n ogó|nopol.
skim.

W dwa lata później zostaly pow<lłane
Konfrontacje Mlodego Teatru, których spi.
ritus movens byl Tadeusz Zielniewicz. (On
też zostal dyrektolem artystycznym festiwa.
|u). A dzielo wspóltworzyla z nim Ewa Ła-
buńska' sekretarz Rady Artystycznej ds.
Teatrów Studenckich Rady Glównej SZSP.
Za|ozcnia Proglamowc imprezy wyraźnie
podkreślaly. iż KMT stanowią kontynuację
Lubelskich Wiosen Teatralnych, oddając
tym samym uznanie dla dorobku poprzedni-
ków.

Pierwsze Konfrontacjc zorganiz.owane w
listopadzie l97ó roku mialy charakter kon-
kursu. W jury z.asiadali: Z. Hejduk, L. Hel-
Iwig.Górzyński, A. Jawlowska, A. Kaczma.
rek, K. Karasek, E. Labuńska, T. Sawic'
Z. Sawicki, W. Wieczorkiewicz. (Na mar'
ginesie dodam, ze szefem rcklamy byl [.e-

szck Mądzik).
Do konkursu zglosilo się okolo 30 ze-

Kwalifikacyjna
czcntacji. W ich
Lublina: Scena

Plastyczna Teatru Akadcmickiego KLIL z
Zielnikiem w rcż. L. Mądzika' Teatr ,.Pro.
visońunl'' z,c spektaklem W polowie drogi
zbudowanym na podslawie l-erdydurke
Gombrowicła przcz J' opryńskiego, Teatr
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nicznych. Przecena dlawszystkich to spek-
tak|' który odnosząc się do polskiej tzeczy-
wistości z jej spoleczno-Politycznym kon-
tekstem, jako komuoikat teatralny posiadal
walor ponadczasowości i uogó|nienia. Byl
dialogiem o odpowiedzialności etycznej
m|odego pokolenia. Dodać trzeba - pro-
wadzonym przy użyciu oryginalnych zna.
ków i z niezwyklą żarliwością wykonaw-
czą. Rozbudzona wówczas świadomość
mlodej inteligencji z pewnością uświado-
mila wielu nienaturalność obowiązujące go
stanu.

III Konfrontacje to maj 1979. Tym ra-
zem zamiast jury lub Rady Programowej
zostala powolana Rada Artystyczna, w sklad
której wchodzili glównie,,teatroznawcy''i
E. Morawiec, T. Nyczek, K. Puzyna, L. Sli-
wonik. Jej komunikat stwierdzal' iż Kon.
frontacje,,charakteryzowala wysoka tem-
peralura moralna, niespotykana na przeglą.
dach teatrów studenckich w ostatnich latach.
Ujawnilo się tutaj bogactwo i różnorodność
postaw myślowych, emocjonalnych i ar.
tystycznych a zfurazenl autentyczna troska
o naszą rzeczywistość 1 stan świadomości
spolecznej".

Atmostbrę podnosily dwa przedstawie-
niat DiagnozaTeatru
l Ach, jeńze godnie ży
Dnia z Poznania. No,
8ol nart}v}ch piskląt Teatru ,,Jan'' - też z
Poznania.

o pierwszym z zespolów można bylo
wówczas powiedzieć, że to ,,pokoleniowa
tuba'', a niektórzy nazywa|i go ,,malym Te-
atrem osmego Dnia''. Mógł w tym brzmieć
zarzut pewnej wtórności, ale można bylo
równiez z tego określeniaczerpać nobilita-
cję. 'Jedynka'' zaistniala tak blyskot|iwie
dopiero Diagnozq' lej wcześniejsze przed-
stawienia nle zaznaczy|y się na scenie ogó|-
nopolskiej. Teatr tworzyli bardzo mlodzi
ludzie, którzy w irnieniu rówieśników do-
konywali samookreś|enia wobec polskich
realiów. Sytuacja w kraju inspirowala ich
do zbudowania dzie|a podejmującego do-
raźne problemy Polaków, a jednocześnie
problemy egzystencji ludzkiej w szerszym
zakesie. Kreacja ta zawierala ładunek prze.
czuĆ związanych ze zblizającymi się zmia.

nami w mentalności spolecznej i - pamię.
tam - wywolywala autentyczne wz-ruszenie
mimo formalnego,,przegadania", chwil ami
graniczącego z nieświadomością znaków
teatra-lnych. Jednak idea zawar(a w spekta-
klu miaIa wówczas nieporównanie wyższą
rangę wobec sprawności wjego konstrukcji
i wynikających sĘd walorów estetycznych.
Harmonia tych elementów wypełniala tyl.
ko nieliczne spektaklc...

Kolejne' [V już Konfrontacje, odbyly się
w kwietniu l980 roku. Tu, dla podkreśle.
nia zlożoności tamtych czasów, warto przy-
toczyć sklad osobowy Rady Ańystycznej,
którą tworzy|i: K. Iwaszko, W. Janda, A|.
Kwaśniewski, J' Maciejewski, E. Morawiec,
R. Piotrowicz, L. Raczak, M. Szpakowska,
- a,.L. 5tlWOntK. J. ZemOrZUSXr.

Edycja ta miała wyjątkową liczbę ucze-
stników, bo az |7. Wśród nich Rada wy-
różniła,,Provisorium'' za przedstawienie
Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe iTeatr
,Jedynka'' za od1yskać preeplakale lata.
Ocenie lubelskiego spektak-lu towarzyszy-
}o uzasadnienie, że prezentuje on ''rzadko
spotykaną dojrzałość: widać w nim świa-
dome poslugiwanie się zróżnicowanymi
sposobami nawiązania kontakru z widow.
nią, nie ty|ko przez komunikat bezpośredni,
widać również wysoką kulturę literacką i
myślową. o dojrzalości tego spektak|u
świadczy fakt, że w posz.ukiwaniu odpowie.
dzi na pytanie, kim jestem, dochodzi do gło-
su nie tylko wiedza o zewnętrznych deter.
minacjach, lecz i przekonanie o możliwo-
ści i potrzebie podjęcia wysilku - chocby
daremnr'go - kierowania wlasnym losem.
Jest w tym spektaklu poczucie tragizmu, ale
brak w nim neurastenicznego poczucia
krzywdy".

O przedstawieniu ,Jedynki" Rada napi-
sala: ,jest to uszlachetnienie formy agitki,
uszlachetnienie formy tcatru plakatowego",
co teatr osiągnąl ''dzięki szerokości pola
zainteresowań, wykraczających daleko poza
sprawy oczywiste, a takze dzięki refleksji
pozwal ającej dostrzec, ze z|o świata zaczy.
na się od nas samych'.. Jednak mimo prz.y-
chy|ności wspomnianego gremium zespól
nie powtórzyl ubieglorocznego sukcestl u
publiczności, a wkrótce zamilkl.

W komunikacie zauważono też walory
dzieła .scenicznego,'Crupy Chwilowej'',
|ecz przy Martwej naturze koncónkowano
się raczej na urodzie wizualnej, wlasnym,
nieco absurdalnym stylu zeęołu, jego sur-
rcalistycznym dowcipie i udalości metafo-
ry plastycznej.

W maju l98l Lublin był miejscem V
Konfrontacji Mlodego Teatru. Wzięło w
nich udzial tylko 8 zespolów, co bylo zna-
kiem czasów. Wtedy bowiem ludzi okre.
ślały bardziej czyny niz keacje artystycz-
ne. Sierpniowy przelom spowodowal gwal-
towny spadek aktywności grup poszukują-
cych. Wyczerpala się też na pewien okrcs
formuła teatru politycznego.

W rezultacie Rada oświatlczy|a, ze nie
może uznać za wybitne osiągnięcie żadnc.
go ze spektakli, ale przyznala nieco pochwal
Pustej estradzie ,,Provisorium'', która odz-
nacza się ,,wieloma celnymi pomyslami i
wlaściwą tej scenie wysoką kulturą w ko-
rzystaniu z literatury''. ZaŹutem Podniesio-
nymprzez grono oceniających stalo się to'

że zespól ,,nie zdolal ukonkretnić w czasie
centralne go proble mu spektaklu'' idowieść,
że ',dramat ku|tury europejskiej (...) jest
również dramatem naszym . widzów z roku
198 r".

Ledwie wybrzmialy ostatnie zdania
Komunikatu' dające wyraz świadomości,
że spektakle powsrają ,już w odmiennej
sytuacji spolecznej", a zespoly nic mogly
jeszcze,,dostosować do niej w pelni swo.
ich ambicji i swoich przedsięwzięć (...)
rym bardziej, że nowa sytuacja nie jest
jeszcze stabilna'',już nadchodzil dzień | 3
grudnia.

Po czterech latach przerwy Lublin je-
szcae raz stal się centrum dla młodej sceny.
W kwietniu l985 roku zagości|a tu bowiem
impreza zwyczajowo przenoszona z miasta
do miasta. Festiwal Teatrów Debiutujqcych

''Starf' 
(też wznowiona po latach stanu

wojennego i późniejszej zapaści ruchu tea-
tralnego). organizatorzy podjęli wówczas
decyzję,irc jeze|i do listopada'85 nie poja-
wią się zdecydowane inicjatywy przejęcia
imprezy przez inne środowisko . Biuro
Organizacyjne,,Start" 85 podejrnie czynno-
ści w celu zorganizowania jego kolejnej
edycji w Lublinie' Następny ,,Start'' odbyl
się mimo to w Kielcach.

Wcześniej jednak kierownicy teatrów:
,,Grupa Chwilowa",,"Provisorium",,,Sce-
na ó'' zasiedli w jego Radzie Ańystycznej,
by tym razem oceniać prezentację m|od-
szych kontynuatorów poszukiwań teatral-
nych. A byly to gn.lpy o bardzo różnym ro.
dowodzie - nie takjak niegdyś, z reguly stu.
denckie. Ciąglość pokoleniowa jakby się
rwala.

Lubelskie zespoły, teraz juz o statusie
klasyków ruchu' pokazaly swoje przedsta-
wienia, które łączyly w sobie pasję alty-
styczną ze znajomością warsztatu' czego
brakowalo większości debiutantów.

A dzisiaj znowu wstąpila w ludzi teatru
nadzieja... 

* * *
* Rysem charakterystycznym, przeciwsta-
wiającym się urzędniczej powadze instytu-
cji' bylo powolanie jury spośród publicz.
ności (jego członków obowiązywalo wpi.
sowe w wysokości ó00 zl, nlające w następ-
nym roku wynosić już 1.500 zl)' ,,co pozwoli
calkowicie wyel,iminować ze skladu oFF
JURY osoby roszczące sobie pretensje do
fachowości, kompetencj,i ferowania wer-
dyktów w sprawach teatru studenckiego).
Ciało kolegialne - być może calkiem fik.
cyjne (?). skladające się z taksówkarza. pa-
lacza' pielęgni atk'j z narzeczonym bez pra.
wa glosu, przechodnia, urzędnika i samego
>Padre<< . Jerzego Litwińca (bez wpisowe-
go - spolecznie) ferowalo dowcipne i nader
uszczypliwe wyroki. A to przyznali "Mo-siężne Kolo Ratunkowe", a to bon towa-
rowy na kamerton dla muzyka pewnego
zespolu' to znów za odwagę obywatelską.
płytę SB....'

*+ Poza glównyn nurtem festiwalu z mlo-
dych lube|skich teatrów zaprezentowal swo-
je dokonania Teatr ,,Grupa Chwilowa" -
Polu.tz' Scenariuszi kpsza prietniana ma-
terii w rez. Krzysztofa Borowca, Teatr,,Sce-
na6" - Odwyk, Teatr LOSS - Replay.

Magdalena Jankowska
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