
Teatr: lubelska specjalność ? 

Nie oglądałem w tym yo-
ka „Prezentacji. Kła wi-
dafeieaa wszystkich proix-
zycjł. jakie przygotował 
„Teatr Studyjny" urucho-
nateaiy w Lublinie prus A-
gencję Koncertową OSZ. Nie 
napiekłem wszystkich recen-
zji, jakie powinienem napi-
sać i nie zrobiłem tafcie wi»-
1% lanych rzeczy. 

leżałem sobie ca to i czy* 
tałem. Na przykład o suk-
cesach Stowarzyszenia Tea-
tralnego „Gardzienice" na 
fejrtiwalu Sezonu Teatru 
Narodów w Baltimore. Do-
nosił o nitót z entuzjazmem 
Itorimisra Braun, a z usna-
ci«m — Andrzej Żurowski 
Czytałem takie o wielu in-
nych sprawach, a mJn. w 
mojej własnej gazecie, o 
spadku ilości widzów w te-
atrach — oo mnie zmartwiło i 
o włączeniu spektaklu Sce-
ny Plastycznej KUL do pro-
gramu warszawskich Mię-
dzynarodowych Spotkań 
Teatralnych, co poprawiło 
mi humor na tyle ie posta-
nowiłem narazić się na 

śmieszność. W wykonaniu 
tego postanowienia ogłaszam 
niniejszym, te Lublin znaj-
dzie się wkrótce wśród naj-
ciekawszych ośrodków tea-
traksy«Ss w kraju. Zresztą 
— co Ja mówię? — nie tyl-
ko w kraju, ale f w świecia 

Spieszny Jestem? No to 
gram dalej, ale pod waruw 
ki«*a, te przyjdzie rai ku 
pomocy dobra pamięć tych 
wszystkich, którzy mieli za 
zła. Co mieli za «*e 1 komu? 
Mnie mieli za złe to np., te 
t ft«*«ji dyrektora Teatru 

fen. J. Osterwy odszedł Ig-
nacy Gogolewski (tak, jak-
bym to ja uzgadniał z tym 
wybitnym aktorem Jego a-
wans w Warszawie), Mieli 
tai za złe np, mojemu kole-
dze. red. Z. Miazdze, te jest 
z tego samego pokolenia co 
Andrzej Rozhin (tak, Jakby 
mamusia Miazgi i mamusia 
Roshina umówiły się. te bę-
dą mieć synów w podob-
nych latach). Co jeszcze w 
Lublinie miar* za złe? Przy-
pominam: to. te salę JS<r 
koła" łabeśsfej. sport utracił 

końca, bo tu nie chodzi ani 
o mnie, ani o dobre samo-
poczucie moich przyjaciół i 
moich wrogów. Tu chodzi o 
szansą O wielką szansę, ja-
ką yr dziedzinie kultury ar-
tystycznej (konkretnie: tea-
tralnej) wypracował sobie 
Lublin w ciągu ostatnich 
kilku lat. Żeby jej nie zmar-
nował. ieby ją „posiadał" i 
przez nią nareszcie zaczął 
znaczyć w polskiej kulturze 
— trzeba spełnić jeszcze 
kilka warunków. Będę pisał 
0 tych warunkach wkrótce 
1 wtedy wskażę tei i omó-

Nina to srobiąt — „zdra-
dzę się": śmieszność moja 
jest ceną. Jaką trzeba zapła-
cić za wiarę, te m o t a a. 
W takim Lublinie-. 

Uwertura 
na reecj lubelskiego teatru 
1 to takie te partyjna gaze-
ta bierze w obronę „podej-
rzane" przedstawiani® ,.Gar-
dzlenic". Teraz — wiem o 
tym — kręci się bicz z pias-
ku na pomysłodawców prze-
mian organizacyjnych w 
Teatrze Wizji i Ruchu ccaz 
w teatrach: Provisorium, 
Scena 6 i Grupa Chwilowa. 
Czy dostanę tym biczem? 
Pewnie tak i pewnie po o-
czach chociaż nie przypomi-
nam sobie, abym oglądał 
dzisiejszych smagaczy wśród 
tych. którzy przeprowadzali 
akcję ratunkową wówczas, 
gdy likwidowano stowarzy-
szenie „Teatr Wizji i Ruchu" 

To, co apisałem w punk-
cie 1 przypomina dziennik 
teściowej która wie. te wie 
najlepiej. Żałosna to posta-
wa i śmieszna, ale ja posta-
nowiłem ośmieszyć się do 

wlę przesłanki, które poz-
walają mi na śmieszność. 
Inaczej mówiąc: wskażę i 
opiszą eo wynika z faktu, 
te po raz pierwszy od lai 
do kasy Teatru iśa. J . O-
sterwy ustawiają się kals)-
ki; eo wynika z fakty fc* 
z przekąsem przyjmo^aey 
w Lublinie .Książę Posrta-
galii" spotyka się z *ntir 
zjazmem rut. festiwalu w 
Austrii; co sprawia, te Pro-
visorium otrzymuje zapro-
szenie na festiwal w Edyn-
burgu, Scena 6 — do pro-
wadzenia warsztatów w Ho-
landii, a Grupa Chwilowa — 
do udziału w festiwalu w 
Arhus. Takie: dlaczego 
„Gardzienice" reprezentują 
polski teatr na światowej" 
olimpiadzie teatralnej (jaką 
Jest Sezon Teatru Narodów) 
i dlaczego przyjeżdża do 
Lublina autokar z gośfeii 
Międzynarodowych Spotkać 
Teatralnych, aby mogii tu 
obejrzeć „Wilgoć" Seany 
Plastycznej KUL. 

w „takim" Luba-
nie mogą powstawać doko-
nania po trzykroć ważne. 
Ważne, gdyż dają odbior-
com satysfakcję, ta sztuką 
ich się tu traktuje, a nie 
perskim okiem, że poleca 
się i di uwfadas dzieła, a nie 
chałturą. Z pełną świado-
mością. ta mieszam tu styla 
dokonań, skalę Ich wartości 
i nie ustalam stopnia, w Ja-
kim wypełnia się w poszcze-
gólnych realizacjach zamysł 
twórczy — do dzieł zaliczam: 
„Gusła" i „Żywot protopopa 
Awwokwma*. „Oparę za trry 
grosze" i „Białe małżeń-
stwo", Psalmy", „Cudowną 
historię 1 „Dziedzictw;", 
„KJomowyafe braci" i „Księ-
cia Portugala", „Wilgoć" i 
„Wądrowss" ! wspominam 
tei dzieło, JaStóm była „Bu-
rsa". 

Po drugie: t» dokonania 
ważne «sie tylfco t punk-

fca widzenia odbiorcy. One 
saacsą takie w świetle his-
terii. b<» nie w każdym pol-
skim mieósi* j«st dzisiaj 
<!*ki po&ats&sł t e a t r a l -
n o ś c i jak w Lublinie. Po 
trzcijs: ts dokonania mogą 
ma«zyć jesscze więcej, jeśli 
potrafimy je z r o z u m i e ć . 
Ściślej: i eh znaczenie dla 
samopoczucia mieszkańca 
miasta, województwa i re-
gionu — ca tylko do wierze-
nia podają, a w przyszłości 
— rozwinę, I to wszystko? 
Nie, nie wszystko, bo J«st 
Jeszcze do rozpatrzenia *pra 
w* najważniejsza- udział w 
tworzeniu wartości, ale to 
na pewno Kie J«*t temat na 
uwerturą. 
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