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WSTĘP 

W czasie studiów na wydziale zaocznym Wiedzy o Teatrze byłam 
słuchaczką wykładów, prowadzonych przez Lecha Sliwonika, o historii teatru 
studenckiego. Dzieje ruchu, ludzie go tworzący, niepowtarzalna atmosfera 
tamtych wydarzeń wzbudziły we mnie ogromne zainteresowanie. Postanowiłam 
dowiedzieć się, jak ów czas wygłądał w moim rodzinnym mieście. Był i drugi 
powód tego postanowienia: Lublin nazywany jest często „zagłębiem ruchu 
teatralnego", nic zatem dziwnego, że niejako same nasuwały się pytania o 
początki i przyczyny tak bujnego rozwoju życia teatralnego. W mojej pracy 
magisterskiej, poświęconej Studenckiej Wiośnie Teatralnej, starałam się znaleźć 
przynajmniej częściową odpowiedź. 

Strukturę podstawowej części pracy (rozdział drugi) wzorowałam na 
książce „Studenckie festiwale teatralne w Polsce", której poszczególne 
rozdziały opracowywali: Anita Czarnowska, Andrzej Domagalski i Tomasz 
Magowski.1 Zapożyczyłam od nich podział na część opisową i dokumentacyjną 
oraz poszczególne cząstki (elementy), według których porządkowałam 
dokumentację Wiosny. Autorzy książki szczegółowo opisali pięć imprez, w tym 
Konfrontacje Młodego Teatru - festiwal, który był organizowany w Lublinie w 
latach 1976 - 1981 Natomiast wcześniejszej Studenckiej Wiośnie Teatralnej 
Anita Czarnowska poświęciła w rozdziale „Tytułem wstępu" zaledwie dwie 
strony.3 Dlatego swoją rozprawę traktuję, jako dopełnienie historii studenckich 
festiwali teatralnych o „brakujące ogniwo". 

W czasie zbierania materiałów do pracy napotkałam na wiele trudności. 
Już samo odszukanie dokumentów, dzięki którym można stworzyć w miarę 
pełną monografię imprezy było zadaniem czasochłonnym i skomplikowanym. 
Później okazało się, że w dokumentacji panuje straszny bałagan, wynikający po 
trosze z pośpiechu, ale też z niedbalstwa organizatorów. Weryfikacja danych, 
korekta błędów, rekonstrukcja przebiegu kolejnych edycji, coraz bardziej 
rozbudowanej i często zmieniającej profil, imprezy stanowiły długotrwały 
proces przygotowawczy do napisania tej pracy. Dlatego chciałabym bardzo 
podziękować pani Barbarze Michałowskiej-Rozhin za rozmowę i udostępnione 
mi materiały. Wdzięczna jestem również panu Andrzejowi Rozhinowi oraz 
innym „gongowcom": Elżbiecie Orzechowskiej, Danucie Kowalskiej-Bryk, 
Annie Niezabitowskiej-Skoczkowskiej i Leszkowi Nieoczymowi za zgodę na 
wywiady, które wyjaśniły wiele kwestii i wzbogaciły moją pracę. 

1 "S tudenckie fest iwale teatralne w Polsce", A. Czarnowska , A. Domagalski , T . Magowski , 
Kraków 1987; 
2 Pozostałe festiwale to: Międzynarodowy Festiwal Tea t rów Studenckich we Wrocławiu (1967 
- 1 9 8 1 ) , Łódzkie Spotkania Teatralne (1964 - 1979), Krakowskie Reminiscencje Teatra lne 
(1975 - 1987), Festiwale Tea t rów Debiutujących S T A R T (1970 - 1987); 
3 Fragment poświęcony Studenckiej Wiośnie Teatralnej zawiera kilka nieścisłości i b łędów np. 
autorka poda je , że w czasie VIII S W T zespoły współpracowały ze sobą i dyskutowały przez 10 
dni. Tymczasem VIII Wiosna trwała od 15.05. do 19.05. N i e p r a w d ą j e s t również, że w 1973 po 
raz p ierwszy zaproszono teatr zagraniczny, g d y ż j u ż na II S W T (1967) gościł Akademicki Teatr 
Uniwersyte tu im. Kossutha z Węgier ; grupy z zagranicy występowały także w czasie III (1968) 
i V (1970) Wiosny. A. Czarnowska napisała: " IX Lubelska Wiosna Teatralna - i n a s t ę p n e 
- znów miała charakter warsz ta towy". IX Wiosna Teatralna była ostatnią edycją fest iwalu. 
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ŻYCIE KULTURALNE ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO 
W LUBLINIE W LATACH 1960 -1975 

Lublin 1966 roku to miasto pięciu wyższych uczelni. W 1944 roku 
decyzją PKWN został powołany do życia „pierwszy uniwersytet Polski 
Ludowej" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wyodrębniły się z niego w 
następnych latach: Akademia Medyczna (1950) i Wyższa Szkoła Rolnicza 
(1955). W 1953 roku utworzono Wieczorową Szkołę Inżynierską, 
przemianowaną w 1965 roku na Wyższą Szkołę Inżynierską, która w 1977 
otrzymuje status uczelni akademickiej - Politechniki Lubelskiej. Jest również 
reaktywowany w roku 1944 Katolicki Uniwersytet Lubelski, który powstał 
jeszcze przed II wojną światową jako prywatna szkoła wyższa. 

W 1966 - roku I Studenckiej Wiosny Teatralnej - liczba studentów 
wszystkich uczelni zaledwie przekraczała 6 tysięcy. Musiała się ona 
systematycznie i niezwykle szybko zwiększać, skoro już w 1980 roku w 
Lublinie studiowało ponad 30 tysięcy młodych ludzi, z czego połowę stanowili 
studenci UMCS-u.1 

Już w 1949 powstał ma Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Chór 
UMCS, który do 1953 roku był jedynym reprezentacyjnym zespołem uczelni. 
W 1953 roku z inicjatywy Stanisława Leszczyńskiego został zorganizowany 
Zespół Tańca Ludowgo UMCS, do dzisiaj prowadzony przez inicjatora, 
będącego zarówno kierownikiem jak i choreografem grupy. W 1971 roku 
Ireneusz Kamiński pisał: „Najstarszy Zespół Tańca Ludowego UMCS (...) 
posiada niebagatelny majątek w strojach, oceniany na kilka milionów złotych, 
który jest na pewno proporcjonalny do galowo - prestiżowych sukcesów 
zespołów."" Z tego samego artykułu dowiadujemy się, że w Lublinie działały 
jeszcze: Zespół Pieśni i Tańca Wyższej Szkoły Rolniczej - druga pod względem 
stażu i liczebności grupa w środowisku akademickim, Zespół Pieśni i Tańca 
Akademii Medycznej oraz Zespół Taneczny Studium Nauczycielskiego. Do tej 
grupy „wizytówek" uczelni lubelskich możemy jeszcze dodać powstały w 1952 
roku Chór Wyższej Szkoły Rolniczej. 

Jednak cytowany już autor stwierdzał, iż wymienione zespoły były 
przede wszystkim ozdobą i realizacją ambicji uczelni a nie środowiska 
studenckiego. Sami studenci często pozostawali obojętni wobec tej formy 
działalności kulturalnej, stykając się z nią właściwie tylko w czasie 
akademickich uroczystości. Podobne głosy odnajdziemy w wielu artykułach 
zamieszczonych w prasie studenckiej tamtego okresu. „Studenckość 
spontaniczna i naturalna realizuje się w Lublinie w formach teatralnych" 3 - to 
kolejny wniosek, powtórzony za Ireneuszem Kamińskim, który zdają się 
potwierdzać dokumenty o życiu kulturalnym studentów ówczesnego Lublina. 

1 Dane pochodzą z przewodnika - "Lubl in" , pod red. H Gawareckiego, S. Pa jdowskiego, S. 
Wojc iechowskiego , Lublin 1966 i pracy magisterskiej - M. Żochowska , "Problematyka życia 
kul turalnego lubelskiego środowiska akademickiego na łamach "Konfrontac j i " , [w:] Arch iwum 
U M C S w Lublinie; 
2 I. J. Kamiński , "Od "Samsa ry" do "Gongu" , [w:] "Kamena" , nr 10, 09.05.1971, s. 1; 

1. J. Kamiński , op. cit.; 
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Najważniejszy był niewątpliwie Akademicki Teatr „Gong 2". Zespól ten 
powstał w listopadzie 1961 roku jako Teatrzyk Studencki „Gong 7.30" - pod 
egidą ZMP. Jego założycielami byli: Andrzej Rozhin, Barbara Michałowska-
Rozhin, Ewa Benesz, Piotr Suchora, Andrzej Jóźwicki, Marek Leszczyński. W 
styczniu 1964 roku patronat nad grupą przejęło Zrzeszenie Studentów Polskich. 
1965 rok - to kolejna ważna data i początek nowego etapu w historii teatru - już 
wtedy o statusie akademickim i nowej nazwie - „Gong 2". Wówczas lubelski 
zespół otrzymał świetnie wyposażoną salę teatralną w nowo otworzonym klubie 
studenckim Chatka Żaka. W „Sprawozdaniu z działalności AT UMCS oraz 
Teatru „Gong 2" za sezon 1965/66" czytamy: „AT UMCS został doskonale 
wyposażony wystarczą tu następujące dane: sala teatralna o 360 miejscach z 
pełnym systemem oświetlenia (89 punktów świetlnych), pulpit regulacyjny 
oświetlenia zbudowany na transduktorach, wyciągi i tp. Zbudowano również 
zaplecze: kieszeń na dekoracje, 4 garderoby, kabiny z natryskami."1 

Teatr debiutował przedstawieniem „Ildefons i inni" według tekstów J. 
Tuwima, B. Leśmiana, K. I. Gałczyńskiego; premiera odbyła się w styczniu 
1962 roku. „W pierwszym okresie „form kameralnych" tworzywem 
podstawowym i najistotniejszym w koncepcji artystycznej teatru było słowo. 
Ważny był tekst i umiejętność jego przekazywania. Teatr, którego członkami 
byli przeważnie recytatorzy był „teatrem poezji". Ten okres skończył się w 
roku 1965, kiedy grupa otrzymała własną siedzibę. Można było teraz 
wykorzystywać możliwości techniczne nowo wybudowanej sceny. 

Powstały wtedy spektakle, które przyniosły lubelskiemu zespołowi 
sławę ogólnopolską: „Pieśni i songi pana Brechta" (1966), „Elżbieta Barn" 
Daniela Charmsa (1967), „Za! - kronika 1917 roku" (1967), „Dialog na Święto 
Bożego Narodzenia" (1968), „Testament" wg Franciszka Villona (1968), 
„Trismus" wg Stanisława Grochowiaka (1969), „Wietnam ukrzyżowany" 
(1969), „Wyznania mordercy czyli Siegfried Muller opowiada" (1970), „Laor 
albo posłuchajcie mandolin" Stanisława Czycza (1970), „Każdy" (1971), 
„Spojrzenia Tadeusza Różewicza - przygotowanie do wieczoru autorskiego" 
(1972), „Życie jawą" Ernesta Brylla (1973). W „Almanachu ruchu kulturalnego 
i artystycznego" tak oceniono działalność lubelskiego teatru: „Nie jest on 
teatrem zawodowym, nie mieści się jednak w kategoriach typowego ruchu 
amatorskiego. W jego realizacjach znaleźć można wiele elementów: trochę 
zawodowstwa i trochę amatorszczyzny, poezji „czystej" i zaangażowanej, pure 
-nonsensu i „wielkiego repertuaru", przypadkowości i konsekwencji."3 

Począwszy od 1966 roku teatr „Gong 2" był inicjatorem i głównym 
organizatorem Studenckich Wiosen Teatralnych. 

W ciągu kilkunastu lat działalności z teatrem związało się wiele osób, 
dlatego nie sposób ich wszystkich wymienić. Do najwierniejszych członków 
grupy należeli: Andrzej Rozhin - dyrektor i kierownik artystyczny, reżyser, 
aktor, Barbara Michałowska-Rozhin - aktorka, Leszek Nieoczym - aktor, Piotr 
Suchora - aktor, Ewa Benesz - aktorka, Marek Leszczyński - aktor, Andrzej 
Jóźwicki - aktor, Elżbieta Orzechowska - aktorka, Danuta Kowalska-Bryk -
aktorka, Anna Niezabitowska-Skoczkowska - aktorka, Andrzej Mickis - aktor, 

1 "Sprawozdan ie z działalności A T U M C S oraz Teatru " G o n g 2" za sezon 1965/66 (październik 
1965 - czerwiec 1966)", [w:] Archiwum Państwowe w Lublinie; 
2 "Almanach ruchu kul turalnego i ar tystycznego ZSP" , pod red. W. Sandeckiego i J. Leszina, 
Warszawa 1968, s. 102; 
3 "Almanach ruchu kulturalnego i ar tystycznego ZSP" , op. cit., s. 105; 

4 



Kazimierz Nuckowski - aktor, plastyk, muzyk, Kazimierz Bryk - aktor, 
Elżbieta i Leon Barańscy - scenografowie. 

Do największych sukcesów „Gongu 2" należało: dwukrotne zdobycie 
„Boga Deszczu' na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych w 1967 i 1968 roku, 
sześciokrotna Grand Prix na Studenckich Wiosnach Teatralnych w Lublinie 
(1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972), I nagroda FAMA 68 oraz Grand Prix 
konkursu „Melpomena 69", który odbywał się w ramach IV Festiwalu Kultury 
Studentów Polski Ludowej. 

Po odejściu Andrzeja Rozhina w 1974 roku działalność grupy zaczęła 
powoli zamierać. Za ostatni spektakl „Gongu 2" możemy uznać „Becketta" -
przedstawienie złożone z 3 jednoaktówek irlandzkiego dramatopisarza, którego 
premiera odbyła się w 1974 roku. Członkowie zespołu przeszli do nowo 
powstałych teatrów „Provisorium" i „Sceny 6". Rozpoczął się kolejny rozdział 
w historii lubelskiego młodego teatru. 

Omawiając życie kulturalne studenckiego Lublina nie można zapomnieć 
o Teatrze Akademickim KUL, który powstał w 1952 roku. W roku 1967 do 
grupy dołączył Leszek Mądzik, który przygotował wtedy scenografię do 
spektaklu „Wanda" C. K. Norwida. Później były jeszcze przedstawienia „Amor 
divinus" M. Kotlarczyka i „Tak jako trza..." wg S. Witkiewicza również ze 
scenografią Leszka Mądzika. W 1969 roku przy Teatrze Akademickim KUL 
powstaje „Scena Plastyczna", która w trakcie ostatnich Wiosen Teatralnych 
prezentuje swoje kolejne premiery: „Narodzenia" w 1971, „Wieczerzę" w 1972, 
„Włókna" w 1973 i „Ikara" w 1974 roku.2 

Znaczącą grupą w ówczesnym Lublinie był również Studencki Teatr 
„Dren 59" z Akademii Medycznej; powstał on w 1958 roku i istniał z 
przerwami przez 12 lat. Z zespołem współpracowali zawodowi reżyserzy: Jan 
Biczycki, Lech Skolimowski, Stanisław Wieszczycki oraz aktor - Mirosław 
Gruszczyński. Natomiast scenografię do spektakli projektowali m.in. Jerzy 
Torończyk i Liliana Jankowska. Spośród wielu spektakli „Drenu 59" należy 
wymienić: „Nasze morz(ż)e", „Kontrasty", „Pochód nie w porę", „Babcia i 
wnuczek" K. I. Gałczyńskiego, „Próbę rekonstrukcji" wg T. Różewicza, „Moje 
pisemko". „Nocną rozmowę" F. Durrenmatta, „Krzysztofa Kolumba" M. de 
Ghelderode i „Spokojnego Amerykanina" G. Greena. 

Wydaje się, że przykład tych dwóch teatrów, a szczególnie „Gongu 2", 
podziałał niezwykle inspirująco na lubelskie środowisko akademickie. Krystyna 
Kotowicz pisała w 1969 roku, iż pełnił on „funkcję drożdży" wśród studentów, 
jego sukcesy zachęcały i mobilizowały do twórczych wysiłków - „W tej chwili 
już nie tylko na każdej lubelskiej uczelni, ale nieomal w każdym domu 
akademickim działa teatr lub kabaret."3 Franciszek Piątkowski dodawał: 
„Narodziła się także lżejsza studencka muza, której w Lublinie od początku 
istnienia nie uświadczył. Na AM - 2 kabarety już z własnym programem, 
kabaret WSR w trakcie prób, kabaret bloku B po drugiej premierze, kabaret 
KUL w trakcie prób, arcusowa grupa „Pars pro toto" w trakcie prób, 

1 " B ó g Deszczu" była to g łówna nagroda przechodnia, przyznawana w czasie Łódzkich Spotkań 
Teatralnych, za naj lepszy spektakl pokazywany podczas festiwalu. 
2 Zob. "Tea t r bezsłownej prawdy", pod red. W. Chudego, Lublin 1990; 
3 K. Kotowicz, "S tudencka Melpomena" , [w:] "Tygodnik Demokra tyczny" , nr 23, 08.06.1969, 
s. 5; 
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środowiskowy kabaret piosenki - ma już teksty i muzykę - prowadzi próby."1 

Możemy w tym miejscu wspomnieć powstałe trochę później: Studencki Teatr 
Propozycji przy Arkusie i Teatr Małych Form UMCS. Oczywiście zespoły te 
nie zawsze prezentowały wysoki, bądź nawet zadowalający, poziom, wiele z 
nich umierało po pierwszym spektaklu - jednak ich liczba świadczy o ożywieniu 
w ruchu kulturalnym, jakie miało miejsce w środowisku studenckim na 
przełomie lat 60 - tych i 70 - tych. 

Wśród innych form działalności kulturalnej młodzieży akademickiej w 
Lublinie możemy jeszcze wymienić: zespół big - beatowy „Minstrele" 
występujący w latach 1966 - 1969, Klub Literacki „Kontrapunkty" z lat 1965 -
1967, Studencką Grupę Literacką „Samsara", która działała w 1970 roku oraz 
powstałe już w 1953 roku - Studenckie Radio. 

Inna ważną dziedziną było czasopiśmiennictwo środowiska 
akademickiego. Lubelscy studenci wydawali periodyki środowiskowe („Pod 
wiatr", „Informator Lubelskiego Studenta") i uczelniane („Nowiny 
Uniwersyteckie", „Pro et Contra"), biuletyny różnych kół naukowych (m.in. 
„Językoznawca", „Polonista", „Biuletyn Psychologiczny"), publikacje 
okolicznościowe (m.in. biuletyny Wiosen Teatralnych), jednodniówki 
(„Gaudeamus", Konfrontacje", „Studencka Sztafeta Zwycięstwa", „Z plecakiem 
przez Ziemię Mazurską") oraz dodatki studenckie do lubelskich gazet.2 Do tej 
ostatniej grupy należały m.in.: „Magazyn Młodych" dodatek do „Sztandaru 
Ludu" wydawany w latch 1972 - 1976, „Kontrapunkty" dodatek do „Kuriera 
Lubelskiego" wydawany jako organ Klubu Literackiego w latach 1965 - 1967 
(10 wydań) oraz „Konfrontacje" także dodatek do „Kuriera Lubelskiego". 

Pierwszy numer „Konfrontacji" ukazał się 5 czerwca 1959 roku. Później 
dodatek ten wychodził mniej więcej co dwa tygodnie - najczęściej w 
środowych i piątkowych edycjach „Kuriera". Redagowany był przez studenckie 
kolegia działające pod patronatem ZSP, a od 1973 roku SZSP. Problemy 
podejmowane na łamach „Konfrontacji" dotyczyły głównie: życia kulturalnego 
studentów, działalności zespołów artystycznych, całokształu funkcjonowania 
uczelni - m.in. jej organizacji studenckich i naukowych, spraw socjalno -
bytowych, postaw i obyczajów młodzieży, adaptacji studentów pierwszego roku 
i wreszcie kwestii związanych ze znalezieniem pracy przez absolwentów. 
„Konfrontacje" okazały się doskonałą szkołą dziennikarską dla późniejszych 
zawodowych pracowników lubelskiej prasy.3 

W Lublinie organizowano także różnego rodzaju przeglądy dorobku 
kulturalnego wyższych uczelni. I tak od 1970 roku odbywały się „Jarmarki" 
nazywane również Studenckimi Wiosnami Kulturalnymi, w ramach których 
prezentowały swoje zespoły artystyczne wszystkie szkoły wyższe Lublina. W 
1970 roku odbył się IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych 
Medyków, a w 1972 „Terpsychora" czyli Ogólnopolski Przegląd Studenckich 
Zespołów Folklorystycznych. Miał także swoją imprezę Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, który od 1971 roku organizował Przeglądy Zespołów Artystycznych -
„Kullages". I oczywiście Studencka Wiosna Teatralna - ta niewątpliwie 

1 F. H. Pią tkowski , "Wreszc ie bomba" , [w:] "Kur ier Lubelski" , nr 75, 30.03.1969, 
" K o n f r o n t a c j e " - dodatek studencki, s. 4; 
2 Z o b . "Czasop i sma studenckie w Polsce (1945-1970)" , pod red. K. Waśkiewicza , Warszawa 
1975, s. 58; 

3 Zob. praca magisterska - E. Szwabe, "Czasopiśmiennic two studenckie Lublina w latach 1945 
- 1976", [w:] Arch iwum U M C S w Lublinie; 
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najważniejsza impreza kulturalna w ówczesnym Lublinie, chyba nie tylko 
studenckim. 
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DZIESIĘĆ LAT STUDENCKIEJ WIOSNY TEATRALNEJ 
(dokumenty, opinie, interpretacje) 

I STUDENCKA WIOSNA TEATRALNA 

Lublin, 1 2 - 1 5 maja 1966 

ORGANIZATORZY 

Zrzeszenie Studentów Polskich 
Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Przewodniczący KO - Andrzej Rozhin 
Sekcja programowa - Jacek Skoczkowski 
Sekcja finansowa - Jerzy Mazuś 
Sekcja techniczna - Krzysztof Wiktor 
Organizacja widowni i reklama - Adam Kaczanowski 
Biuro prasowe - Janusz Swiąder 

(z programu I SWT)1 

KOMITET HONOROWY 

Prof. dr Marian Chomiak - Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej 
Mgr Zbigniew Frąc - Kierownik Wydziału Kultury WRN 
Lesław Gnot - Redaktor Naczelny „Kuriera Lubelskiego" 
Marek Adam Jaworski - Redaktor Naczelny „Kameny" 
Edward Machocki - Komitet Wojewódzki PZPR 
Mgr Antoni Pieniążek - Przewodniczący Rady Okręgowej ZSP 
Prof. dr Grzegorz Leopold Seidler - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej 
Inż. Jan Siewierski - Wiceprzewodniczący PWRN 
Michał Skalenajdo - Redaktor Naczelny „Polskie Radio" 
Doc. dr Wiesław Skrzydło - Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Prof. dr Mieczysław Stelmasiak - Rektor Akademii Medycznej 
Irena Szczepowska - Dyrektor WDK „Zamek" 

1 We wszystkich danych przepisywanych z dokumentów została zachowana oryginalna forma i 
pisownia; 
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Marian Wawrzycki - Redaktor Naczelny „Sztandaru Ludu" 
Mieczysław Wereski - Naczelnik Woj. Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i 
Widowisk 

(z programu I SWT) 

ZESPOŁY I PRZEDSTAWIENIA 

1. Teatr Leniwego Widza - Opole Śląskie 
„Zamek" Franz Kafka 
adaptacja i reżyseria - Janusz Madera 

2. Akademicki Teatr „Gong 2" - Lublin 
„Pieśni i songi Pana Brechta" 
adaptacja i reżyseria - Andrzej Rozhin 
scenografia - Leon Barański 
muzyka - Janusz Pilarski 

3. ST „Alternatywa" - Poznań 
„Wyjątek i reguła" B. Brecht 
reżyseria - Z. Wardejn 
scenografia - J. Drążkiewicz 

4. ST „Dren 59" - Lublin 
„Próba rekonstrukcji" T. Różewicz 
inscenizacja i reżyseria - Mirosław Gruszczyński 

5. ST „Symbol" - Rzeszów 
„Słowo o Jakubie Szeli" B. Jasieński 
inscenizacja i reżyseria - W. Kaniowski 
muzyka - W. Kilar 

6. ST „STU" - Kraków 
„Lichtarz ruski" J. Harasymowicz 
reżyseria - Olgierd Łukaszewicz 
dekoracja - Jerzy Michalik 
„Pamiętnik wariata" M. Gogol 
adaptacja i reżyseria - Jan Łukowski 

poza konkursem: 
„Lekcja" E. Ionesco 
„Na pełnym morzu" S. Mrożek 

7. ST „Gliwice" - Gliwice 
„Zmierzch" I. Babel 
reżyseria - Stanisław E. Mołek 
scenografia - Roman Nowotarski 

8. ST „Hybrydy" - Warszawa 
„Chłopcy spod Verdun" J. Krzysztoń 
„Coraz dalej, dalej" W. Odojewski 

(z programu I SWT oraz na podstawie artykułów prasowych) 
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JURY FESTIWALU 

Red. Maria Bechczyc - Rudnicka 
Witold Dąbrowski 
Mgr Zbigniew Frąc 
Prof. Leon Kaczmarek 
Red. Andrzej Władysław Kral 
Dyr. Adam Natanek 
Dyr. Jerzy Torończyk 

(nazwiskapotwierdzone w „Sprawozdaniu z działalności AT UMCS oraz Teatru 
„Gong 2" za sezon 1965/66", które znajduje się w Archiwum Państwowym w 
Lublinie) 

- w programie I SWT jako członek jury wymieniona została również Lucyna 
Tychowa; 

LAUREACI 

I nagroda - Teatr Studencki „Gong 2" za „Pieśni i songi Pana Brechta" 
II nagroda - ST „STU" za całokształt 
III nagroda - ST „Dren 59" za „Próbę rekonstrukcji" T. Różewicza 

Nagrody indywidualne: 
Mirosław Gruszczyński - za reżyserię i inscenizację spektaklu „Próba 
rekonstrukcji" (ST „Dren 59" z Lublina); 

- Andrzej Rozhin - za reżyserię i inscenizację spektaklu „Pieśni i songi 
Pana Brechta" (AT „Gong 2" z Lublina); 

- Jan Łukowski - za reżyserię i adaptację „Pamiętnika wariata" (ST 
„STU" z Krakowa); 

- Janusz Pilarski - za opracowanie muzyczne spektaklu „Gongu 2"; 

(z artykułu „ O Kozienaliach dobrze i źle "/ 

- w „Sprawozdaniu z działalności AT UMCS oraz Teatru Gongu 2 za sezon 
1965/66" czytamy, iż nagrody zostały ufundowane przez rektora UMCS prof. 
dr G. Seidlera, kierownika Wydziału Kultury WRN - Zbigniewa Frąca i 
Związek Teatrów Amatorskich; 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
W programie I SWT nie przewidziano żadnych imprez towarzyszących. 

1 Pełne dane bibl iograf iczne ar tykułów prasowych zna jdu ją się w części za ty tu łowanej 
"Bibl iograf ia ar tykułów prasowych" ; 
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REGULAMIN (fragmenty) 

1. I SWT jest imprezą konkursową o charakterze festiwalu teatrów studenckich 
wchodzącą w skład obchodów święta studentów Lublina „Kozienalia 
1966".1 

2. Organizatorami imprezy jest Rada Okręgowa ZSP w Lublinie oraz 
Akademicki Teatr UMCS. 

3. W SWT mogą brać udział teatry studenckie wytypowane przez 
środowiskowe Komisje Kultury Rady Okręgowej lub Komisje Kultury 
Rady Uczelnianej. Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość teatrów biorących 
udział w SWT ( 8 - 1 0 zespołów) w wypadku dużej ilości zgłoszeń i 
konieczności wyboru, decyzja będzie należała do organizatorów festiwalu. 

4. Spektakle prezentowane przez teatry winny mieć charakter programów 
zaangażowanych politycznie lub nawiązujących do tematyki historycznej, 
których premiery odbyły się w roku 1966. 
Organizatorzy nie ograniczają formy scenicznej prezentowanych spektakli 
(teatry dramatyczne, kabaret, estrada poetycka itp.). 

5. Organizatorzy zapewniają teatrom, które zgłoszą chęć udziału w SWT zwrot 
przejazdu oraz zwrot kosztów przewozu rekwizytów w jedną stronę. W 
wypadku gdy nie zachodzi konieczność osobnego przewozu rekwizytów i 
dekoracji, organizatorzy zwracają koszty przejazdu w całości. Ponadto 
organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania 
SWT. 

6. Każdy ze zgłoszonych teatrów da jeden występ konkursowy i jeden wysęp 
poza konkursem na terenie miasta. 

7. Dla laureatów SWT przewidziane są nagrody: 
I nagroda o charakterze przechodnim 
II nagrody specjalne za: reżyserię, inscenizację, teksty lub adaptację, 
aktorstwo 
III nagrody fundowane: Nagroda Rektora UMCS, nagrody fundowane przez 
lubelskie uczelnie, instytucje kulturalne, zakłady pracy; 

(z regulaminu I SWT) 

KRYTYCY O PRZEGLĄDZIE 

1. „Jedną ze swojsko niesolennych a jakże uroczych imprez 
najodświętniejszego roku Tysiąclecia był w Lublinie majowy konkurs 
nazwany Studencką Wiosną Teatralną, z dodaniem rzymskiej jedynki, cyfry 
niewątpliwie zwiększającej wagę tej nowej inicjatywy. Doprawdy za nader 
chwalebny uważać należy pomysł lubelskiej Rady Okręgowj ZSP i 
Komitetu Kultury Rady Uczelnianej UMCS (pewno też Gongu 2), by 
uwydatniać także w przyszłości festiwalami znaczenie studenckiego ruchu 
teatralnego, w którym przecież odradza się poniekąd dawna żakowska 
przeszłość kulturotwórcza. A więc wolno mieć nadzieję, że sympatyczne 
przedsięwzięcie nie podzieli losów zwyczajnych galowych efemeryd. 
Obrastając sukcesami zakorzeni się mocno w godziwych tradycjach miasta, 

1 Andrze j Rozhin wykorzystał isniejące j u ż w Lublinie święto s tudentów i n ie jako poszerzył j e o 
przegląd teatrów. 



stanie się niezniszczalne, nie zdołają go zlikwidować buchalteryjni 
„gasiciele gwiazd." I przyjdą lata jubileuszy, na których z wdzięcznością i 
rozrzewnieniem będzie się wspominało pionierów I Studenckiej Wiosny 
Teatralnej... 
Ogrzawszy te refleksje szczerym sentymentem nabywam niejako prawo 
moralne do napomknięcia o paru mankamentach miłej primavery. Od nich 
właśnie zacznę, zaznaczając z miejsca, iż wątpliwości nie dotyczą tym 
razem strony organizacyjnej, była bez zarzutu, jeśli nie liczyć „kwadransów 
akademickich" zwielokrotnianych zresztą z przyczyn raczej obiektywnych. 
Zastrzeżenia moje wiążą się z niektórymi pozycjami repertuarowymi." 
M. Bechczyc-Rudnicka „Potrzeba rozwagi" 

2. „W powodzi tegorocznych uroczystości żakowskich zwraca uwagę impreza 
o osobliwym charakterze i zamiarach - I Studencka Wiosna Teatralna. 
Nazywając rzecz po imieniu, jest to po prostu festiwal teatrów studenckich z 
ośrodków akademickich całej Polski, ze specjalną komisją i nagrodami. 
Obok sporadycznych przeglądów studenckiego ruchu muzycznego czy 
sportowego, ów festiwal jest jednym z kuriozów naszego środowiska." 
J. Świąder, „I Studecka Wiosna Teatralna" 

3. „Teatry z Opola. Gliwic, Rzeszowa, Poznania, Warszawy i Lublina można 
przyjąć za reprezentantów całej Polski i na tej podstawie snuć refleksje, 
wyciągać wnioski, albo nawet pomarzyć. Tylko o czym? O imprezie 
bardziej udanej? Jakim prawem, przecież ta była całkiem udana. No więc 
malkontentem nie będę i zajmę się tym, co obejrzeliśmy w czasie Wiosny. 
(...) Przyznam, że czułem się lekko zawiedziony brakiem oryginalności i 
nowatorstwa we wszystkich niemal spektaklach, brakiem własnego, typowo 
młodzieńczego stosunku do otaczającej nas rzeczywistości. Jedynie 
Hybrydy, Gong, Dren i Teatr STU w „Na pełnym morzu" wykazały pewne 
zaangażowanie w czas teraźniejszy. A pomysły inscenizatorskie? Niestety, 
poza wyjątkami sprowadzają się do sprawdzonych szablonów, często tylko 
zmodyfikowanych." 
F. Piątkowski, „List z sali widowiskowej" 

BIBLIOGRAFIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH 

1. M. Bechczyc-Rudnicka, „Potrzeba rozwagi", [w:] „Kamena", nr 11, 
15.06.1966, s. 8; 

2. (ch), „I Studencka Wiosna Teatralna", [w:] „Kurier Lubelski", nr 110, 
11.05.1966, s.4; 

3. (e), „O Kozienaliach dobrze i źle", [w:] „Kurier Lubelski", nr 114, 
16.05.1966, s .4 ; 

4. F. Piątkowski, „List z sali widowiskowej", [w:] „Kurier Lubelski", nr 124, 
27-28.05.1966, „Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 

5. J. Świąder, „I Studencka Wiosna Teatralna", [w:] „Kurier Lubelski", nr 112, 
13-14.05.1966, „Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 

6. J. Świąder, „Studencka Wiosna Teatralna", [w:] „Kurier Lubelski", nr 114, 
16.05.1966, s. 4; 
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7. bez autora, „I Studencka Wiosna Teatralna", [w:] „Kurier Lubelski", nr 113, 
15.05.1966, s. 4; 

8. bez autora, „Trzy dni biesiadne...", [w:] „Sztandar Ludu", nr 111, 
12.05.1966, s. 4; 

INNE DOKUMENTY 

1. „Program I Studenckiej Wiosny Teatralnej"; 
2. „Regulamin I Studenckiej Wiosny Teatralnej", [w:] Archiwum UMCS w 

Lublinie; 
3. „Sprawozdanie z działalności AT UMCS oraz Teatru Gong 2 za sezon 

1965/66 (październik 1965 - czerwiec 1966)", [w:] Archiwum Państwowe 
w Lublinie, teczka Wydziału Kultury PWRN; 

4. List do rektora UMCS G. L. Seidlera z 22 kwietnia 1966 roku (prośba o 
wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym festiwalu), [w:] 
Archiwum UMCS w Lublinie; 

5. List do rektora UMCS G. L. Seidlera z 7 maja 1966 roku (prośba 
organizatorów I SWT o ufundowanie nagrody dla laureata festiwalu i 
sugestia, iż nagroda ta powinna nosić imię rektora UMCS-u) , [w:] 
Archiwum UMCS w Lublinie; 

6. List do A. Rozhina z 17.05.1966 roku (gratulacje od proprektora UMCS-u 
W. Skrzydło za zajęcie I miejsca przez „Gong 2" oraz za zdobycie nagród 
indywidualnych przez A. Rozhina i J. Pilarskiego), [w:] Archiwum UMCS 
w Lublinie; 

* * * 

Andrzej Rozhin - kierownik Akademickiego Teatru „Gong 2" oraz 
kierownik Biura Organizacyjnego Studenckiej Wiosny Teatralnej - tak 
wspomina początki lubelskiego festiwalu1: „Do Lublina przyjechałem w 1960 
roku po przerwaniu studiów na PWST w Krakowie, przez rok byłem „wolnym 
strzelcem" to znaczy nigdzie nie studiowałem. Pracowałem wtedy w Estradzie 
Lubelskiej, w Teatrzyku Poezji UMCS-u prowadzonym przez Zofię Bajuk oraz 
w Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie. W roku 1961 rozpocząłem studia na 
wydziale filologii polskiej i wtedy właśnie - jesienią 1961 roku - założyłem 
zespół „Gong 7.30". Około roku 1964, a może trochę nawet wcześniej, kiedy 
nasz zespół miał już ugruntowaną pewną pozycję w środowisku, otrzymałem od 
uniwersytetu - czyli od rektora UMCS-u pana Grzegorza Leopolda Seidlera -
oraz od administratora Chatki Żaka - pana Jakubowskiego - salę na pierwszym 
piętrze. Tam zrobiliśmy kilka premier m.in.: „Próbę pokazania pewnej kolacji 
głów w Paryżu we Francji" J. Preverta, „Twojego powszedniego mordercę" wg 
M. Alcoforado, L. Aragona, W. Woroszylskiego. Za to ostatnie przedstawienie 
otrzymaliśmy nagrodę na Festiwalu Kultury Studentów w Warszawie, Ania 

1 Wszystkie f ragmenty wypowiedzi Andrzeja Rozhina pochodzą z wy wiadu, jaki 
przeprowadzi ła autorka pracy z A. Rozhinem w dniu 23 .08 .2000 roku; 
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Węgłowska otrzymała wyróżnienie.1 W tym dokładnie czasie została oddana do 
użytku sala widowiskowa Chatki Żaka. Ponieważ byłem wtedy głównym i 
jedynym liderem ruchu kulturalnego na terenie uniwersytetu - rektor oddał mi 
tę salę do mojej dyspozycji. Zostałem jej szefem - dyrektorem teatru czyli 
równocześnie dyrektorem sali. Wtedy właśnie przestaliśmy być teatrzykiem 
„Gong 7.30", gdyż nazwa ta była nieadekwatna do nowych warunków. Nazwa 
zespołu została przez mnie zmieniona na Akademicki Teatr „Gong 2" -
oczywiście jako przedłużenie naszej wcześniejszej działalności. 

Rektor UMCS-u pan Grzegorzy Leopold Seidler był człowiekiem, który 
widział, czy też starał się budować wizerunek lubelskiego uniwersytetu w 
warunkach ustroju socjalistycznego na wzór ukochanego przez siebie Oxfordu. 
Jak wiadomo we wszystkich uniwersytetach na zachodzie ważną funkcję 
spełniają duże ośrodki kultury, buduje się teatry, prowadzi zajęcia. Dlatego 
Seidler, który wymarzył sobie lubelski Oxford, wybudował Chatkę Żaka, której 
sala widowiskowa była największą tego typu salą w Polsce, a być może także w 
krajach socjalistycznych - chodzi mi oczywiście o środowiska studenckie. Ja 
zostałem - jak już wcześniej powiedziałem - dyrektorem tego obiektu, 
dyrektorem teatru. W tej sali działał również Zespół Tańca, potem (za kilka) lat 
kino. Ponieważ otrzymaliśmy nagle taki podarunek - niezwykle dobrze 
wyposażony obiekt, który jeszcze przy pomocy finansowej uczelni staraliśmy 
się doposażyć, musieliśmy go wypełnić jakimś programem. Inauguracją było 
przedstawienie „Gaudeamus Igitur", które zrobiliśmy dla uniwersytetu na 
rozpoczęcie roku akademickiego 65/66. Oryginalny scenariusz tego koncertu 
napisał Jerzy Księski. W ten sposób rozpoczęło się funkcjonowanie sali 
teatralnej. Od razu przystąpiliśmy do prób spektaklu, którego realizacja 
odpowiadałaby gabarytowi tego obiektu oraz jego możliwościom 
widowiskowym i inscenizacyjnym. Mam na myśli „Pieśni i songi Pana 
Brechta". 

Równocześnie postanowiłem zorganizować trwający non - stop festiwal, 
czy raczej przegląd, w czasie którego miały gościnnie występować różne grupy 
artystyczne.2 Przegląd ten trwał od października 1965 roku do maja 1966. 
Mając na uwadze niezwykle ubogą ofertę kulturową środowiska lubelskiego w 
tym czasie, chcieliśmy ją wzbogacić i rozszerzyć. W czasie trwającego kilka 
miesięcy przeglądu pokazałem m.in.: Teatr 38 - znany mi jeszcze z moich 
studiów krakowskich - który zaprezentował „Ryszarda III" i „Szaloną 
lokomotywę", „Szewców" w wykonaniu Teatru Kalambur oraz kabaret 
„Cytryna". Pierwszy raz do Lublina przyjechali wtedy: Czesław Niemen, Stan 
Borys, Irena Santor. Zacząłem niebawem myśleć o stworzeniu jakiejś 
płaszczyzny, na której moglibyśmy zaistnieć jako teatr szerzej niż w środowisku 
lubelskim. To wszystko złożyło się na pomysł zorganizowania Studenckiej 
Wiosny Teatralnej, która z jednej strony miała być właśnie trampoliną dla 
naszego zespołu, z drugiej strony ciekawą propozycją kulturową dla lubelskiego 
środowiska, które w tym czasie nie było nawet do końca przygotowane do 
odbioru tego typu oferty." Barbara Michałowska-Rozhin dodaje: „W tym 
czasie w teatrze studenckim działy się niezwykle ciekawe rzeczy i była to 
jedyna możliwość zarówno dla środowiska jak i dla nas, żeby to wszystko 

1 W czasie III Festiwalu Kultury Studentów Polski Ludowej w Warszawie w 1965 roku lubelski 
zespół otrzymał nagrodę za "najc iekawszy spektakl poetycki", natomiast Anna Węgłowska 
wyróżnienie za rolę Mariany Alcoforado; 
2 Impreza ta nosiła nazwę Lubelski Przegląd Teatrów i Kabaretów; 
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zobaczyć. Sam pomysł wyszedł od Andrzeja Rozhina. Kiedy dostaliśmy 
wspaniałą salę zaistniały warunki, aby taki przegląd zorganizować." 

Pierwsza Studencka Wiosna Teatralna trwała trzy dni i zgromadziła 8 
zespołów, które przyjechały do Lublina z Warszawy, Krakowa, Gliwic, 
Rzeszowa, Poznania i Opola Śląskiego. Pokazały one w sumie 12 przedstawień, 
w tym 2 poza konkursem. Jednak pierwsza edycja festiwalu nie wywołała 
większego zainteresowania wśród lubelskich studentów. W Archiwum 
Państwowym w Lublinie znajduje się „Sprawozdanie z działalności AT UMCS 
oraz Teatru „Gong 2" za sezon 1965/66", w którym podane są dane dotyczące 
liczby widzów oraz dochodów ze sprzedaży biletów. Na przedstawienia do 
Chatki Żaka, która mogła pomieścić prawie 400 widzów, przychodziło po 50, 
80 osób. Jedynie spektakle Teatru STU i Studenckiego Teatru „Hybrydy" 
stanowiły wyjątek. Przedstawienia „Lekcji" E. Ionesco i „Na pełnym morzu" S. 
Mrożka Teatru STU obejrzało 215 widzów, natomiast „Chłopców spod Verdun" 
J. Krzysztonia i „Coraz dalej, dalej" W. Odojewskiego w wykonaniu 
warszawskiego teatru aż 307 osób. Widzimy jednak, że tłoku na widowni nie 
było, a koncert galowy na zakończenie festiwalu zgromadził tylko 252 
miłośników studenckiej Melpomeny. 

Podsumowując pierwszą Wiosnę Teatralną należy stwierdzić, że była to 
impreza, która nie wzbudziła szerszego oddźwięku także w ogólnopolskim 
studenckim ruchu teatralnym. W skład jury festiwalu wchodziły głównie osoby 
związane z lubelskim środowiskiem kulturalnym. Ze strony prasy 
zainteresowanie wykazali tylko recenzenci lubelscy, publikując swoje krótkie 
najczęściej sprawozdania w gazetach codziennych - takich jak „Kurier 
Lubelski" czy „Sztandar Ludu". Jedynie Maria Bechczyc-Rudnicka i Franciszek 
Piątkowski zamieścili dłuższe artykuły na łamach „Kameny" („Potrzeba 
rozwagi" M. Bechczyc-Rudnickiej) oraz „Konfrontacji" - studenckiego dodatku 
do „Kuriera Lubelskiego" („List z widowni" F. Piątkowskiego). Stosunek 
zarówno lokalnej publiczności, jaki i ogólnopolskiego środowiska miał się 
zacząć zmieniać już od drugiej edycji festiwalu. 

II STUDENCKA WIOSNA TEATRALNA 

Lublin, 1 9 - 2 3 kwietnia 1967 

ORGANIZATORZY 

Rada Okręgowa ZSP w Lublinie 
Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" 

1 Wszystkie f r agmen ty wypowiedz i Barbary Micha łowskie j -Rozhin , Elżbiety Orzechowsk ie j , 
Danuty Kowalsk ie j -Bryk , Anny Niezab i towsk ie j -Skoczkowskie j i Leszka N ieoczyma pochodzą 
z wywiadu, jaki przeprowadzi ła autorka pracy z wyże j wymien ionymi w dniu 13.09.2000; 
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KOMITET ORGANIZACYJNY 

Przewodniczący KO - Andrzej Rozhin 
Sekcja programowa - Leszek Nieoczym 
Sekcja finansowa - Jerzy Mazuś 
Sekcja techniczna - Krzysztof Wiktor 
Sekcja reklamowa - Grzegorz Sądecki 
Biuro prasowe - Zbigniew Miazga 

(z programu II SWT) 

KOMITET HONOROWY 

Prof. dr Marian Chomiak - Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej 
Mgr Paweł Dąbek - Przewodniczący PWRN 
Mgr Zbigniew Frąc - Kierownik Wydziału Kultury PWRN 
Lesław Gnot - Redaktor Naczelny „Kuriera Lubelskiego" 
Marek Adam Jaworski - Redaktor Naczelny „Kameny" 
Marian Krawczyk - Dyrektor „Lubgalu" 
Gustaw Krupa - Dyrektor FSC 
Tow. Edward Machocki - Kom. Woje w. PZPR 
Mgr Antoni Pieniążek - Przewodniczący RO ZSP 
Doc. mgr inż. Stanisław Podkowa - Rektor WSI 
Włodzimierz Sandecki - V-przewodniczący RN ZSP 
Prof. dr Grzegorz Leopold Seidler - Rektor UMCS 
Inż. Jan Siewierski - V-przewodniczący PWRN 
Michał Skalenajdo - Redaktor Naczelny Rozgłośni PR 
Doc. dr Wiesław Skrzydło - Prorektor UMCS 
Prof. dr Mieczysław Stelmasiak - Rektor AM 
Irena Szczepowska - Dyrektor WDK-Zamek 
Marian Wawrzycki - Redaktor Naczelny „Sztandaru Ludu" 
Mieczysław Wereski - Naczelnik Woj. Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i 
Widowisk 

Jerzy Wójcik - Redaktor Naczelny „ITD" 

(z programu II SWT) 

ZESPOŁY I PRZEDSTAWIENIA 

1. Studencki Teatr „STUŁ" - Łódź 
„Lekcja polskiego" wg S. Grochowiaka i E. Brylla 
reżyseria i scenografia - Marian Glinkowski 
muzyka - Barbara Telma 

2. Teatr Akademicki KUL - Lublin 
„Wanda" C. K. Norwid 
reżyseria zbiorowa 
„Jaskinia filozofów" Z. Herbert 
reżyseria zbiorowa 
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12. Teatr Pantomimy „Studio Miniatur" - Szczecin 
„Parasol" i „Isabelle" Maksymilian Szoc 
reżyseria - Andrzej Zubaczewski 
scenografia - Maksymilian Szoc 
opracowanie muzyczne - Maksymilian Szoc 

13. Studencki Teatr „Step" - Gliwice 
„Śmieszny staruszek" Tadeusz Różewicz 
reżyseria, inscenizacja i scenografia - Andrzej Barański i Władysław 
Karbowicz 

14. Studencki Teatr „Kontrasty" - Białystok 
„Chmury" Arystofanes 
reżyseria - Aleksander Iwaniec 

15. Akademicki Teatr Uniwersytetu im. Kossutha - Debreczyn, Węgry 
„Świętoszek" J. B. Molier 

(z programu II SWT) 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

1. Dyskusja nad prezentowanymi spektaklami zatytułowana „Z zagadnień 
teatru studenckiego", która odbyła się w niedzielę (23. 04.) o godz. 12.00 w 
Chatce Żaka. 

(zprogramu II SWT) 

JURY FESTIWALU 

Mgr Maria Berwid-Buchner 
Maria Bechczyc-Rudnicka 
Witold Dąbrowski 
Prof. dr Janina Garbaczowska - przewodnicząca jury 
Mgr Helmut Kajzar 
Andrzej Władysław Kral 
Sławomir Kryska 
Dyr. Jerzy Torończyk 
Dyr. Adam Natanek 

(z programu II SWT) 

LAUREACI 

I nagrodę zdobyli ex aequo: 
„Gong 2" za „Elżbietę Bam" 

- „za znalezienie adekwatnej formy teatralnej dla odkrytego niedawno tekstu"; 
- magnetofon ufundowany przez wydział kultury Prezydium WRN w Lublinie; 

Teatr „STU" za „Karła" i „Jeszcze pożyjesz" 
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- „za podjęcie ciekawego problemu filozoficznego i oryginalną poetykę 
teatralną"; 

- nagroda rektora UMCS - telewizor Alga; 

II nagody nie przyznano 

III nagroda - Studio Miniatur za „Parasol" 

- magnetofon ufundowany przez RO ZSP; 

(z artykułu „ Wyniki II Wiosny Teatralnej ") 

Wyróżnienie II stopnia - AT KUL za „Wandę" - „za wybór trudnego tekstu, jego inscenizację i kształt plastyczny"; 
Wyróżnienia indywidualne: 

- Krzysztof Miklaszewski - za adaptację powieści „Karzeł" Para 
Lagervista (Teatr STU z Krakowa); 

- Roman Ko walów - za ilustrację muzyczną do „Karła"; 
- Andrzej Rozhin - za inscenizację i reżyserię „Elżbiety Barn" („Gong 2" 

z Lublina); 
- Elżbieta i Leon Barańscy - za oprawę plastyczną „Elżbiety Barn"; 

Jacek Popiołek - za muzykę do „Elżbiety Barn"; 
- A. Ogińska - za rolę w spektaklu „Lekcja polskiego" (ST „STUŁ" z 

Łodzi); 

(z artykułu „ Odgłosy II Wiosny teatralnej ") 

REGULAMIN (fragmenty) 

1. II SWT jest imprezą konkursową mającą charakter festiwalu teatrów 
studenckich. W rb. wchodzi w skład uroczystości związanych z 650 -
leciem miasta Lublina. 

2. Organizatorami imprezy są Rada Okręgowa ZSP w Lublinie oraz 
Akademicki Teatr UMCS „Gong 2". 

3. W festiwalu II SWT mogą brać udział teatry studenckie polskie i 
zagraniczne bez względu na ich profil, typowane przez Komisje Kultury 
ZSP, organizacje młodzieżowe lub kierownictwa teatrów. 
Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość teatrów biorących udział w II SWT (12 
teatrów polskich i 2 teatry zagraniczne) w wypadku dużej ilości zgłoszeń 
organizatorzy zastrzegają sobie decyzję wyboru. 

4. Spektakle prezentowane na festiwalu winny mieć charakter programów 
zaangażowanych we współczesną problematykę, przy czym nie ogranicza 
się formy teatralnej (np. dramat, program publicystyczny, estrada poetycka 
itp.). 
Do konkursu zostaną dopuszczone spektakle, których premiery odbyły się w 
bieżącym roku akademickim i które nie były prezentowane na innych 
festiwalach. 

5. Każdy ze zgłoszonych teatrów zobowiązany jest do dwóch spektakli, przy 
czym jeden z nich będzie spektaklem konkursowym. 
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6. Dla laureatów II SWT przewidziane są nagrody: 
I nagroda za spektakl (rzeczowa wart. ok. 10000 zł.) 
II nagroda za spektakl (rzeczowa wart. ok. 8000 zł.) 
III nagroda za spektakl (rzeczowa wart. ok. 5000 zł.) 
oraz nagrody pieniężne indywidualne za reżyserię, adaptację, scenografię, 
opracowanie muzyczne, wykonanie aktorskie itp. na łączną sumę 8000 zł. 
do dyspozycji Jury. 
Laureat II SWT otrzyma tradycyjny medal. 

7. Organizatorzy zapewniają teatrom uczestniczącym w festiwalu: 
a/ zwrot kosztów przejazdu poc. osob. II kl. 33% zn. 
b/ zwrot kosztów przewozu rekwizytów i dekoracji w jedną stronę tj. z 
Lublina do miejsca zamieszkania; 
c/ wyżywienie całodzienne przez okres trwania festiwalu dla członków 
zespołu wg nadesłanej listy; 
d/ zakwaterowanie na czas trwania festiwalu w pokojach gościnnych 
Uniwersytetu i hotelach miejskich; 

8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20.03.1967; 

(z regulaminu II SWT) 

KRYTYCY O PRZEGLĄDZIE 

1. „... wróćmy na razie do Lublina, by podać trochę szczegółów o 
skromniejszej, niemniej także uroczystej II Studenckiej Wiośnie Teatralnej, 
która stanowiła w mych odczuciach niejako preludium do wrażeń 
odebranych we Wrocławiu. 
A więc Lubelska Wiosna Teatralna nie tylko powróciła z wiernością pory 
roku, ale także i najwidoczniej zdążyła zyskać na prestiżu, albowiem 
zainteresowało się nią tym razem więcej miast z różnych stron Polski, a 
nawet mieliśmy gości z węgierskiego Debreczyna. 
Tak to wygląda od strony ilości. Co do jakości produkcji, nie zdradza ona na 
razie, wydaje się, tendencji zwyżkowej." 
M. Bechczyc-Rudnicka „Studenci na scenę" 

2. „Trudno na gorąco ocenić tę niewątpliwie bardzo ciekawą imprezę. Fakt, że 
uczestniczyło w niej 12 zespołów krajowych i teatr akademicki z 
Debreczyna ma swoją wymowę. Warto dodać, że II Wiosna Teatralna 
cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów i mieszkańców Lublina. 
Nieraz na spektaklach dostawiano po 100 - 150 krzeseł. Sala teatralna 
Chatki Żaka nie mogła, niestety, pomieścić wszystkich chętnych obejrzenia 
imprezy." 
„Wyniki II Wiosny teatralnej", bez autora 

3. „Ta ogólnopolska impreza zdobywa sobie coraz wyższą rangę i 
popularność. Pięć dni trwało prawdziwe oblężenie Chatki Żaka. Oprócz 
studentów zjawiła się liczna publiczność spoza miasteczka akademickiego. 
Uderzała żywa, ogromnie ekspansywna dekoracja, dziesiątki afiszów, 
płócienne transparenty, napisy informacyjne, dowcipne rysunki. (...) 
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Znamienną cechą większości studenckich zespołów był ich wysoki poziom 
artystyczny. (...) 
Studencka Wiosna Teatralna stała się w Lublinie ważnym wydarzeniem 
kulturalnym. Doceniając duży wkład organizatorów w nadanie imprezie 
wysokiej rangi warto pomyśleć o większej punktualności." 
R. Berberys „Studencka Wiosna Teatralna" 

4. „Gdy w roku ubiegłym zapadła kurtyna po ostatnim spektaklu I Studenckiej 
Wiosny Teatralnej, widz opuszczał salę z uczuciem niedosytu: w wielu 
jeszcze wystawieniach czuło się robotę na żywioł, przypadkową i 
niestaranną, rażące niekonsekwencje zacierały wartość najlepszych 
spektakli. Gdy w tym roku trzeba było pogodzić się z faktem, że „Kabała" 
wystawiona przez krakowski teatr STU, to już ostatni spektakl II Wiosny, 
widz opuszczał salę w pełni usatysfakcjonowany, stwierdzając z 
zadowoleniem, że oto prawdziwa sztuka nareszcie dotarła i do Lublina. (...) 
Obejrzeliśmy łącznie osiemnaście spektakli, w tym dla dziesięciu można 
wystawić w pewnych momentach lekko naciągane - najwyższe noty. (...) 
Mieliśmy możność zapoznania się z różnorodnymi poszukiwaniami języka 
teatru, z tym, że efekt tych poszukiwań rzadko był naiwny i niespójny, a w 
większości niezwykle dojrzały i konsekwentny." 
F. Piątkowski „List z widowni" 

5. „Zacznę od pretensji pod adresem organizatorów: dlaczego rzeczona wiosna 
odbywa się w terminie tak bliskim terminom innych przeglądów teatrów 
studenckich... Dalej... Chociaż... Właściwie to już wszystkie pretensje pod 
adresem organizatorów tej, naprawdę, udanej imprezy." 
S. Kryska „Kontrasty i nie tylko one" 

BIBLIOGRAFIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH 

1. M. Bechczyc-Rudnicka, „Studenci na scenie", [w:] „Kamena", nr 10, 
31.05.1967, s. 13; 

2. R. Berberys, „Studencka Wiosna teatralna", [w:] „Sztandar Ludu", nr 101, 
29-30.04.1967, s.2; 

3. Cyryl, „II Wiosna Teatralna", [w:] „Kurier Lubelski", nr 92, 19.04.1967, s. 
4; 

4. Cyryl, „Studencka Wiosna Teatralna", [w:] „Kurier Lubelski", nr 94, 21-
22.04.1967, „Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 

5. (d), „Dzisiaj Studencka Wiosna Teatralna", [w:] „Sztandar Ludu", nr 92, 
19.04.1967, s. 4; 

6. S. Kryska, „Kontrasty i nie tylko one", [w:] „ITD", nr 21, 21.05.1967, s. 12-
13; 

7. F. Piątkowski, „List z widowni", [w:] „Kurier Lubelski", nr 107, 5-
6.05.1967, „Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 

8. „Z Chatki Żaka", [w:] „Kamena", nr 9, 15.05.1967, s. 10; 
9. ), „Zakończenie II Studenckiej Wiosny Teatralnej", [w:] „Sztandar 

u", nr 96, 24.04.1967, s .4 ; 
, autora, „Wyniki II Wiosny Teatralnej", [w:] „Kurier Lubelski", nr 96, 

.4.04.1967, s.4; 
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11. bez autora, „Odgłosy II Studenckiej Wiosny Teatralnej", [w:] „Kurier 
Lubelski", nr 98. 26.04.1967. s. 4; 

INNE DOKUMENTY 

1. „Program II Studenckiej Wiosny teatralnej"; 
2. „Regulamin II Studenckiej Wiosny Teatralnej", [w:] Archiwum UMCS w 

Lublinie; 
3. List do prorektora UMCS - W. Skrzydło z 19 marca 1967 roku (prośba KO 

festiwalu o wyrażenie zgody na zakwaterowanie w pokojach gościnnych, w 
pokojach do nauki oraz pokojach dla studentów studiów zaocznych 
uczestników festiwalu), [w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 

* * * 

II Studencka Wiosna Teatralna trwała pięć dni. Wystąpiło 14 zespołów 
polskich z Warszawy, Krakowa, Lodzi, Szczecina, Poznania, Gliwic, 
Białegostoku. Torunia. Opola oraz jedna grupa zagraniczna z Debreczyna na 
Węgrzech. Teatry pokazały w sumie 22 spektakle. Z informacji w prasie 
lokalnej dowiadujemy się, iż w czasie festiwalu miały ponadto wystąpić: 
lubelski „Dren 59", jednak zespół ten nie przygotował premiery, dlatego został 
skreślony z listy uczestników oraz Studencki Teatr Gliwice, który również do 
Lublina nie dojechał.1 

Trochę więcej i trochę obszerniej pisali o festiwalu lubelscy 
dziennikarze. Poza jednym wyjątkiem - artykułem S. Kryski w „ITD" - nie 
pojawiły się żadne wzmianki o Wiośnie w prasie ogólnopolskiej. 

Obserwatorzy festiwalu podkreślali ogromną popularność, jaką zaczęła 
się cieszyć Wiosna wśród lubelskich studentów i mieszkańców miasta. O 
„prawdziwym oblężeniu" Chatki Żaka, w której odbywały się wszystkie 
przedstawienia, pisali: Ryszard Berberys, Franciszek Piątkowski i bezimienny 
korespondent w „Kurierze Lubelskim".2 Zainteresowanie publiczności i rangę 
imprezy w środowisku lubelskim widać jeszcze wyraźniej, jeżeli porównamy ją 
do I Studenckiej Wiosny, kiedy to sala Chatki Żaka rzadko bywała zapełniona 
nawet w połowie. 

1 Pisał o tym Cyryl w artykule "II Studencka Wiosna Teatralna". 
Premiera " W i o s n y " wg B. Schulza w wykonaniu S T "Gliwice", z którą zespół miał przyjechać 
do Lublina, odbyła się w czerwcu 1967 roku; spektakl ten został pokazany na III S W T . 
2 R. Berberys, "II Studencka Wiosna Teatralna"; F. Piątkowski "List z widowni" ; bez autora, 
"Wyniki II Wiosny Teatralnej"; dokładna bibliografia ar tykułów prasowych została 
zamieszczona w części zatytułowanej "Bibl iograf ia ar tykułów prasowych" ; 

22 



III STUDENCKA WIOSNA TEATRALNA 

Lublin, 11-13 październik 1968 

ORGANIZATORZY 

Rada Okręgowa ZSP w Lublinie 
Komisja Kultury Rady Uczelnianej UMCS 
Akademicki Teatr „Gong 2" 

(z artykułu „Trochę wiosny jesienią... " M. Bechczyc-Rudnickiej) 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
Żadne dane nie zachowały się. 

KOMITET HONOROWY 
Żadne dane nie zachowały się. 

ZESPOŁY I PRZEDSTAWIENIA 

1. Teatr Leniwego Widza - Opole 
Etiudy oparte na tekstach „Derby" Grochowiaka i „Śmierci urzędnika" 
Czechowa; 

2. ST „Gliwice" - Gliwice 
„Wiosna" B. Schulz 
adaptacja, inscenizacja i scenografia - Roman Nowotarski 
reżyseria - Stanisław E. Mołek 
oprawa muzyczna - Jerzy Matula 

3. Teatr 38 - Kraków 
„Kot i mysz" Gunter Grass 
adaptacja i reżyseria - Jan Guntner 

4. Studio Miniatur - Szczecin 
„Alarm" Andrzej Zubczewski 
scenografia - Maksymilian Szoc 
„Prometeusz" Maksymilian Szoc 

5. Akademicki Teatr „Gong 2" - Lublin 
„Dialog na Święto Narodzenia Anno Domini 1743" 
opracowanie dramaturgiczne - A. Rozhin 
reżyseria i inscenizacja - A. Rozhin 
dekoracja i kostiumy - Elżbieta i Leon Barańscy 
opracowanie muzyczne - Janusz Pilarski 
oświetlenie - Sławomir Drozd 
„Testament" wg „Wielkiego Testamentu" Villona 

przekład - Tadeusz Boy-Żeleński 
adaptacja tekstu i reżyseria - A. Rozhin 
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scenografia - Leszek Mądzik 
muzyka - Jacek Popiołek 

6. Teatr Jednego Aktora - Gdańsk 
„Treny" J. Kochanowski 

7. Teatr „Feniks" - Debreczyn, Węgry 
„Ifigenia w Taurydzie" Eurypides 
reżyseria - Istvan Safran 

(na podstawie artykułów prasowych) 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

1. Wystawa - „Studencka plastyka teatralna"; 
2. Rozmowy o teatrze: 

- „Miejsca współczesnego teatru polskiego na światowej mapie teatralnej" 
- Andrzej Hausbrandt i Jan Paweł Gawlik; 

- „Z problemów adaptacji w teatrze studenckim" - referat Krzysztofa 
Miklaszewskiego; 

(zartykułu „Studencka wiosna teatralna -jesienią " K. Miklaszewskiego) 

JURY 

Prof. dr Janina Garbaczowska - przewodnicząca jury 
Maria Bechczyc-Rudnicka 
Maria Berwid 
Jan Paweł Gawlik 
Andrzej Hausbrandt 

(z artykułu „ Koniec „ Wiosny - jesienią ", (w)) 

- w artykule pt. „Trochę wiosny jesienią w studenckich teatrach" (JAG) 
wymienione są dodatkowo nazwiska: Jerzego Koeniga i Romana 
Nowotarskiego; 

LAUREACI 

Nagrody zespołowe: 
- ST „Gliwice" za „Wiosnę" wg B. Schulza; 
- Teatr 38 za „Kota i mysz" G. Grassa; 
- „Gong 2" za „Dialog na Święto Bożego Narodzenia" i „Testament"; 
- Studio Miniatur za „Alarm"; 

1 W przypadku R o m a n a Nowotarsk iego jes t to mało p rawdopodobne , skoro był on współ twórcą 
spektaklu pt. " W i o s n a " pokazywanego przez S T "Gl iwice" w czasie fes t iwalu; 
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Nagrody indywidualne: 
- Andrzej Rozhin - nagroda pieniężna za pracę literacką, inscenizację i reżyserię 
prezentowanych spektakli - „Dialogu" i „Testamentu" („Gong 2"); 
- Elżbieta i Leon Barańscy - za opracowanie plastyczne „Dialogu" („Gong 2"); 
- Janusz Pilarski - za opracowanie muzyczne „Dialogu" („Gong 2"); 
- Jacek Popiołek - za muzykę do „Testamentu" („Gong 2"); 
- Jan Guntner - za adaptację i reżyserię „Kota i myszy" (Teatr 38); 
- St. E. Mołek - za reżyserię „Wiosny" (ST „Gliwice"); 
- Roman Nowotarski - za scenografię „Wiosny" (ST „Gliwice"); 
- Andrzej Zubczewski - za postać prowadzącą i pracę nad widowiskiem 
„Alarm" (Studio Miniatur); 
- Maksymilian Szoc - za opracowanie plastyczne „Alarmu" (Studio Miniatur); 
- Jan Kaiser - za opracowanie plastyczne „Kota i myszy" (Teatr 38); 

Nagrody indywidualne dla aktorów: 
- Bogdan Gumowski 
- Jerzy Piekarczyk 
- Elżbieta Wesołowska 
- Janusz Feliks 
- Jerzy Malitowski 
- Wiesław Bąba 
- Barbara Michałowska - za rolę Marii, Demona i Śmierci w „Dialogu" („Gong 
2"); 
- Anatol Nikonorow - za rolę Heroda w „Dialogu" („Gong 2"); 
- Kazimierz Bryk - za rolę Bartosza w „Dialogu" („Gong 2"); 
- Andrzej Jóźwicki - za rolę Bigosa w „Dialogu" („Gong 2"); 

(z artykułu „ Koniec „ Wiosny - jesienią ", (w)) 

REGULAMIN 
Żadne materiały nie zachowały się. 

KRYTYCY O FESTIWALU 

1. „Pierwsza Studencka Wiosna Teatralna w Lublinie zorganizowana trzy lata 
temu, nie wzbudziła zarówno na zewnątrz jak i w samym środowisku 
większego zainteresowania. Druga zarówno od strony sceny (12 teatrów) jak 
i widowni (wypełnionej na każdym niemalże spektaklu po ostatni centymetr 
kwadratowy) okazała się sukcesem dużej miary. Zarówno środowisko jak i 
miasto uznały instytucję Wiosny za konieczną i korzystną; potwierdzały to 
tak dyskusje kuluarowe jak i prasowe. Przeniesiona z wiosny kalendarzowej 
na październik trzecia Wiosna nie miała może takiego „rozmachu 
ilościowego" (udział wzięło 7 teatrów), ale zainteresowanie towarzyszące 
wystawieniom i imprezom towarzyszącym jeszcze wzrosło." 
F. Piątkowski „Refleksje z jesiennej wiosny" 

2. „Zainteresowanie młodzieży akademickiej występami teatrów 
uczestniczących w Studenckiej Wiośnie było duże, w każdym razie więcej 
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publiczności „Chatka Żaka nie byłaby już w stanie pomieścić. (...) 
Brakowało już miejsca na dostawne krzesła, każdy więc wolny decymetr 
podłogi widowni zajmowali wytrwali wielbiciele Melpomeny oglądając 
spektakle na stojąco, co bynajmniej nie gasiło ich entuzjazmu dla teatru." 
W. Korneluk „Studenckiej Melpomeny wiosna trzecia" 

3. „Występy odbywały się punktualnie, organizacje była nienaganna, dyskusje 
(wprawdzie tylko dwie, a przydałoby się więcej) przebiegały żywo, 
ujawniały kontrowersyjne stanowiska i temperamenty. Przedstawienia zaś... 
Na 8 zaprezentowanych spektakli 5 było bardzo interesujących, a jeden 
nawet wybitny. Jest to - jak wiemy z praktyki festiwali „zawodowych" -
stosunek, który nieczęsto możemy odnotować. (...) Przegląd lubelski 
pozwolił raz jeszcze skonstatować, że dobrze się dzieje w polskich teatrach 
studenckich, które - jak mi się wydaje - biorą z teatru zawodowego to co 
najlepsze i przetwarzają odważnie, twórczo i ambitnie na własny użytek." 
A. Hausbrandt, „Trochę wiosny jesienią" 

4. „Zaszła jakaś przypadkowa selekcja, która podniosła ogólny poziom 
imprezy. Wprawdzie nie przybył doskonały wrocławski „Kalambur" 
(zresztą ani razu nie uczestniczył on w „Wiośnie" lubelskiej), ani Teatr STU 
z Krakowa, ale nie było też kilku innych zespołów, które na II SWT 
oglądaliśmy jeszcze w stanie raczej surowym. Dość, że tym razem na sześć 
zespołów biorących udział w naszej niedawnej ,jesieniowiośnie" de facto i 
oficjalnie - cztery zaprezentowały spektakle ze wszech miar wartościowe: 
zaangażowane, nowoczesne, pełne inwencji inscenizacyjnej, o wielkiej już 
sprawności wykonawczej." 
M. Bechczyc-Rudnicka „Trochę wiosny jesienią" 

5. „Oglądając spotkania, trudno mi było uwolnić się od chęci ciągłej 
konfrontacji Lublina i Łodzi. (...) z uczuciem wielkiej dumy zauważyłem, że 
łodzianie ściągnęli od nas pomysł wystawy towarzyszącej przeglądowi 
teatrów (w Lublinie wystawa scenografii, w Łodzi wystawa plakatów -
przyp. mój)" 
A. Molik „List z widowni" 

BIBLIOGRAFIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH 

1. M. Bechczyc-Rudnicka, „Trochę wiosny jesienią...", [w:] „Kamena", nr 23, 
10.11.1968, s. 10; 

2. A. Hausbrandt, „Trochę wiosny jesienią", [w:] „Teatr", nr 22, 13-
30.11.1968, s. 24; 

3. (JAG), „Trochę wiosny jesienią w studenckich teatrach", [w:] „Sztandar 
Ludu", nr 240, 09.10.1968, s. 4; 

4. W. Korneluk, „Studenckiej Melpomeny wiosna trzecia" [w:] „Sztandar 
Ludu", nr 249, 19-20.10.1968, s. 2; 

5. K. Miklaszewski, „Studencka wiosna teatralna - jesienią", [w:] „Student", 
nr 10-11, 1968, s. 19; 

6. A. Molik, „List z widowni", [w:] „Kurier Lubelski", 20-21.12.1968, 
„Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 
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7. F. H. P. (Piątkowski) „Festiwal teatrów studenckich", [w:] „Kurier 
Lubelski", nr 241, 10.10.1968, s. 2; 

8. F. H. P. (Piątkowski), „Trzeci dzień 3 Wiosny", [w:] „Kurier Lubelski", nr 
243, 13.10.1968, s. 4; 

9. F. Piątkowski, „Lisy z widowni", [w:] „Kurier Lubelski", nr 248, 18-
19.10.1968, „Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 

10. F. Piątkowski, „Refleksje z jesiennej wiosny", [w:] „ITD", nr 47, 
24.11.1968, s. 12-13; 

11. (w), „Koniec „Wiosny - jesienią", [w:] „Sztandar Ludu", nr 245, 
15.10.1968, s.4; 

12. bez autora, „Studencki festiwal, [w:] „Kurier Lubelski", nr 242, 12.10.1968, 
s.4; 

13. bez autora, „Anawa nie przyjedzie", [w:] „Kurier Lubelski", nr 243, 
13.10.1968, s. 4; 

14. bez autora „Trochę wiosny jesienią", {w:] „Sztandar Ludu", nr 242, 
11.10.1968, s. 4; 

INNE DOKUMENTY 
Brak 

* * * 

III Studencka Wiosna Teatralna odbyła się pod hasłem: „Trochę wiosny 
jesienią". W ten sposób organizatorzy „wybrnęli z wdziękiem - jak zapewniała 
Wiera Korneluk - z sytuacji, która co prawda wyjaśnień specjalnie nie 
potrzebowała, bo wszyscy wiemy, czemu festiwal nie doszedł do skutku w 
pierwotnym terminie." Maria Bechczyc-Rudnicka dodawała: „Wiem, że 
pierwotny projekt konkursu tegorocznego liczył się z udziałem bodaj dwunastu 
zespołów. Celem było ukazanie dorobku sceny studenckiej w roku 
akademickim 1967/68. Przewidywano Główną Nagrodę III Studenckiej Wiosny 
Teatralnej i nagrodę „Debiut 68". Fatalny marzec pokrzyżował te plany."2 

Równocześnie autorka podkreślała, iż wielką zasługą „Gongu 2" i Rozhina było 
niedopuszczenie do rocznej przerwy w młodej i zadomawiającej się dopiero w 
studenckim ruchu teatralnym imprezie. 

Jedną z poważniejszych konsekwencji paromiesięcznego opóźnienia 
festiwalu oraz - prawdopodobnie - ogólnej sytuacji w kraju wywołanej 
wypadkami marcowymi, była znacznie mniejsza liczba występujących 
zespołów. Chęć udziału w Wiośnie wyraziło jedynie 7 teatrów, w tym jeden -
kabaret Anawa - w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd. W sumie Wiosna 
trwała trzy dni, zaprezentowało się 6 polskich grup i jedna zagraniczna z 
Debreczyna. Zespoły pokazały 9 spektakli konkursowych. 

Późniejszy termin imprezy i zmniejszenie liczby uczestników wyraźnie 
wpłynęły na charakter III Wiosny. Krzysztof Miklaszewski napisał, iż była ona 

1 W. Korneluk, "Studenckie j Melpomeny wiosna trzecia"; 
2 M. Bechczyc-Rudnicka, "Trochę wiosny jesienią. . ." ; 
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raczej przeglądem uznanych i pokazywanych na wielu przeglądach spektakli, a 
nie - jak wcześniej - premierową konfrontacją nowych spektakli.1 Być może 
właśnie dlatego nie przyznano pierwszych, drugich i trzecich miejsc, tylko 
zespołowe i indywidualne wyróżnienia. 

Były jeszcze inne zmiany - „Po raz pierwszy w Lublinie i po raz 
piewszy w Polsce organizatorzy pokusili się o zorganizowanie wystawy 
obrazującej dorobek studencki w dziedzinie plastyki teatralnej."2 Wystawa ta 
nosiła tytuł: „Plastyka teatralna na scenach studenckich." 

Oprócz wystawy w ramach imprez towarzyszących organizatorzy 
wprowadzili także „rozmowy o teatrze". Były one zogniskowane w dwóch 
dyskusjach: pierwszej prowadzonej przez Andrzeja Hausbrandta i Jana Pawła 
Gawlika i zajmującej się zagadnieniami „miejsca współczesnego teatru 
polskiego na światowej mapie teatralnej" oraz drugiej otwartej referatem 
Krzysztofa Miklaszewskiego pt. „Z problemów adaptacji w teatrze 
studenckim". Autor referatu stwierdził, że organizatorzy festiwalu starali się 
stworzyć atmosferę szczerej dyskusji wokół zjawiska studenckiego teatru. 
Aktywnie uczestniczyli w niej przede wszystkim goście spoza środowiska 
lubelskiego, o czym dowiadujemy się z artykułu Anrzeja Molika - „a my 
wyłowiwszy kilku kibiców, będziemy jeszcze z tego dumni..."3 

Przywołanie nazwisk gości prowadzących zajęcia seminaryjne świadczy 
o tym, że Wiosną zainteresowali się krytycy związani z teatrem studenckim 
spoza środowiska lubelskiego. Potwierdzają to również głosy w prasie - już nie 
tylko lokalnej, ale także ogólnopolskiej. Sprawozdania z lubelskiego festiwalu 
ukazały się w „Teatrze" (Andrzej Hausbrandt), „ITD" (Franciszek Piątkowski), 
„Studencie" (Krzysztof Miklaszewski). Natomiast w składzie jury lubelskiej 
Wiosny odnajdziemy nazwiska: Marii Berwid, Jana Pawła Gawlika, Andrzeja 
Hausbrandta. Widzimy więc, iż ranga Studenckiej Wiosny wzrosła, a impreza 
zaczyna wykraczać poza środowisko lubelskich miłośników teatru. 

IV STUDENCKA WIOSNA TEATRALNA 

Lublin, 2 7 - 3 0 marzec 1969 

ORGANIZATORZY 

Zrzeszenie Studentów Polskich 
Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" 

1 K. Miklaszewski , "S tudencka wiosna teatralna - jes ienią" ; 
2 F. H. P., "Fest iwal teatrów s tudenckich" ; 
3 A. Molik, "Lis t z widowni" ; 
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KOMITET ORGANIZACYJNY 

Dyrektor - Andrzej Rozhin 
Sekcja programowa - Elżbieta Orzechowska 
Sekcja finansowa - Anna Skoczkowska, Andrzej Mickis 
Sekcja techniczna - Henryk Byra 
Oprawa plastyczna - Leon Barański, Kazimierz Nuckowski 
Sekcja prasowa - Frańciszek Piątkowski 
Organizacja widowni, kasa - Janina Michalik, Aleksander Krasnodębsk 
Recepcja - Alicja Muszyńska, Grażyna Stelmaszyńska 

(z programu IV SWT) 

KOMITET HONOROWY 

Mieczysław Białas 
Prof. dr Jarosław Billewicz Stankiewicz 
Stefan Ciołkowski 
Mgr Paweł Dąbek 
Prof. dr Bohdan Dobrzański 
Józef Frąckowiak 
Kazimierz Gieroń 
Lesław Gnot 
Marek Adam Jaworski 
Zygmunt Kopacz 
Władysław Kozdra 
Marian Krawczyk 
Gustaw Krupa 
Prof. dr Zbigniew Lorkiewicz 
Edward Machocki 
Mieczysław Martyn 
Eugeniusz Mielcarek 
Doc. dr Stanisław Podkowa 
Prof. dr Grzegorz Leopold Seidler 
Michał Skalenajdo 
Doc. dr Wiesław Skrzydło 
Andrzej Szpringer 
Irena Szychowa 
Marian Wawrzycki 
Stanisław Weremczuk 
Mieczysław Wereski 
Ryszard Witek 
Jerzy Wójcik 

(z programu IV SWT) 



ZESPOŁY I PRZEDSTAWIENIA 

1. Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" - Lublin 
„Trismus" Stanisław Grochowiak 
adaptacja - Janusz Misiewicz, Andrzej Rozhin 
reżyseria - Andrzej Rozhin 
scenografia - Elżbieta i Leon Barańscy 
ilustracja muzyczna - Stanisław Pawluk 

2. Studencki Teatr KUL -Lubl in 1 

„Tak jako trza" (opowieść góralska) wg noweli Stanisława Witkiewicza 
„Zośka Galicka" 
adaptacja i opracowanie sceniczne - Elżbieta Wojciechowska 
scenografia - Leszek Mądzik 
opracowanie muzyczne - Barbara Borkowska 

3. Studencki Teatr „Dren 59" - Lublin 
„Moje pisemko" 
współpraca reżyserska - Henryk Sobiechart 

4. Studencki Teatr „Studio Miniatur" - Szczecin 
„Orfeusz" 
scenariusz i reżyseria - Maksymilian Szoc 

5. Teatr „STU" - Kraków 
„Pożądanie schwytane za ogon" wg Pabla Picassa 
inscenizacja i reżyseria - Krzysztof Jasiński 
scenografia - Jan Polewka 
„Moja córeczka" wg Tadeusza Różewicza 
adaptacja - Krzysztof Miklaszewski 
inscenizacja i reżyseria - Krzysztof Jasiński 
scenografia - Krzysztof Jasiński 
muzyka - Jan Kowal 

6. Teatr Ósmego Dnia - Poznań 
„Duma o hetmanie" wg Stefana Żeromskiego 
scenariusz teatralny i reżyseria - Lech Raczak 

7. Studencki Teatr „Argos" - Toruń 
„Karabiny" wg Bertolta Brechta 
„Oto Ameryka" wg Arta Buchwalda 
(spektakl pozakonkursowy) 

8. Teatr 38 - Kraków 
„Żywot Łazika z Tormesu" Anonim 
przekład z hiszpańskiego - M. Mann 
adaptacja - Magdalena Szybist, Jerzy Cnota 
reżyseria - Jerzy Cnota 
scenografia - Sławomir Lewczuk 
muzyka - Andrzej Zarycki 
tekst ballad - Wiesław Dymny 

9. Teatr „STUŁ" - Lodź 
„Romans siedmiu braci śpiących w Chinach" Tadeusz Miciński 
inscenizacja i reżyseria - Jerzy Hutek 

1 Nazwa Studencki Teatr K U L pojawia się w programie IV S W T ; prawidłowa nazwa grupy to 
Teatr Akademicki KUL; 
2 Teatr 38 używał innego zapisu tytułu przedstawienia - "Żywot Łazika z Tormes" ; 
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scenografia - Andrzej Jakuszewski 
opracowanie muzyczne - Elżbieta Tyszecka 

10. Studencki Teatr „Gliwice" - Gliwice 
„Rzecz listopadowa" Ernest Bryll 
reżyseria - Jan Skotnicki i Stanisław Mołek 
scenografia - Roman Nowotarski 
muzyka - Jerzy Matula 

11. Studencki Teatr „Szkodagadać" - Częstochowa 
„Kartoteka" wg T. Różewicza 
reżyseria - Grzegorz Lewandowski 

(zprogramu IV SWT) 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

1. Elżbieta i Leon Barańscy - „Wystawa przestrzeni teatralnej"; 
2. Rozmowy o teatrze; 
3. Mgr Edward Chudziński - „Teatr studencki przed IV Festiwalem 

Kulturalnym Studentów Polski Ludowej"; 

(z programu IV SWT) 

JURY 

Red. Maria Bechczyc-Rudnicka 
Maria Berwid 
Prof. dr Janina Garbaczowska - przewodnicząca jury 
Jan Paweł Gawlik 
Andrzej Hausbrandt 
Adam Natanek 
Eugeniusz Mielcarek 

(zartykułu „Zakończenie IVSWT", (JAG)) 

- w programie IV SWT podany jest ten sam skład jury i dodatkowo nazwisko 
Józefa Szajny; 

LAUREACI 

I nagroda-Medal IV SWT: 
Studio Miniatur ze Szczecina za spektakl „Orfeusz" 
Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" za spektakl „Trismus" 

- Teatr 38 otrzymał nagrodę rzeczową za „Żywot Łazika z Tormesu"; 
- Teatr „Gliwice" otrzymał rzeczowe wyróżnienie za „Rzecz listopadową"; 
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Nagrody indywidualne: 
- Maksymilian Szoc - za scenariusz i reżyserię „Orfeusza" oraz za muzykę do 
tego spektaklu; 
-Andrzej Rozhin - za inscenizację i reżyserię „Trismusa"; 
-Jan Skotnicki - za reżyserię „Rzeczy listopadowej"; 
- Grzegorz Lewandowski - za reżyserię „Kartoteki"; 
- Krzysztof Jasiński - za całokształt pracy z zespołem Teatru STU; 
- Elżbieta i Leon Barańscy - za scenografię do „Trismusa"; 
- Roman Nowotarski - za scenografię do „Rzeczy listopadowej"; 
- Andrzej Zarycki - za muzykę do „Żywota Łazika z Tormesu"; 
- Stanisław Pawluk - za muzyczne opracowanie „Trismusa"; 
-Jerzy Matula - za muzyczne opracowanie „Rzeczy listopadowej"; 
- Anna Klimanka - za rolę Zośki w „Tak jako trza"; 
- Jerzy Stuhr - za rolę Harrego w „Mojej córeczce" i Czarnej Stopy w 
„Pożądaniu schwytanym za ogon"; 
- Jadwiga Smalec - za rolę Elderki w „Pożądaniu schwytanym za ogon"; 
- Renata Kretówna - za rolę pani Carrar w „Karabinach"; 
- Jerzy Cnota - za rolę Łazika w „Żywocie Łazika z Tormesu"; 
- Bohdan Gumowski - nagroda aktorska („Żywot Łazika z Tormesu"); 

Wyróżnienia: 
- Lech Raczak - za adaptację sceniczną „Dumy o hetmanie"; 
- Janusz Misiewicz i Andrzej Rozhin - za adaptację sceniczną „Trismusa"; 
- Józef Mendec - za rolę Kanalarza w „Rzeczy listopadowej"; 
- Romuald Jachowicz - za rolę Wujka w „Kartotece"; 
- Krystyna Szmagaris - za rolę Nelly w „Trismusie"; 
- Piotr Niemczyk - za rolę Hansa w „Trismusie"; 

(z artykułu „Zakończenie IVSWT", (JAG)) 

REGULAMIN 

Żadne materiały nie zachowały się. 

KRYTYCY O FESTIWALU 

1. „... pierwsza Wiosna pomyślana była jako impreza towarzysząca 
Kozienaliom, a czwarta Wiosna stała się już imprezą dojrzałą, 
wyprofilowaną." 
F. Piątkowski, „List z widowni" 

2. „Teraz lubelski przyjaciel teatru cieszy się już z wysokiego poziomu swojej 
SWT, z jej dobrej sławy i z tego, że może na własnym gruncie zobaczyć od 
czasu do czasu wybitną sztukę współczesnego polskiego poety, spektakl 
świeży, śmiały, eksperymentalny, jeśli oparty na wypróbowanych wzorach, 
to najnowszych, godnych uznania." 
M. Bechczyc-Rudnicka „Teatr wiosenny" 
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3. „Ten interesujący i ambitny festiwal zgromadził tym razem znacznie szersze 
grono uczestników niż w roku ubiegłym. (...) 
Cztery spektakle spośród dwunastu zaprezentowanych w Lublinie, a więc 
1/3, zaliczyłbym - z różnych zresztą względów - do „I ligi", czyli tej grupy 
teatrów, które tworzą obiegowe, pozytywne, lub wręcz entuzjastyczne 
opinie o teatrze studenckim w ogóle. (...) mam tu na myśli: „Trismusa" wg 
Grochowiaka - Teatru Gong 2 z Lublina, „Orfeusza" - Studia Miniatur ze 
Szczecina, „Żywot Łazika z Tormesu" - Teatru 38 z Krakowa i „Rzecz 
listopadową" Brylla - teatru STG z Gliwic." 
A. Hausbrandt „Wiosna w Lublinie" 

4. „Sądzę, że nie tylko przygotowanie aktorskie wykonawców (studenci PWST 
z Krakowa) odebrało możliwość uzyskania nagrody zespołowej, ale i sam 
wybór tekstu („Pożądanie schwytane za ogon" - przyp. mój). Niemniej 
dobrze się dzieje, że adepci uczestniczą w festiwalu. Ich obecność 
wprowadza nie tylko skalę porównawczą, ale i informuje o osiągnięciach 
wyrastających z wiedzy teatralnej i praktyki szkolnej. Mimo trudności 
stosowania tych samych kryteriów wobec tak różnych zespołów nie można 
zapomnieć o nagrodzie za samodzielną pracę. Tym bardziej, że i w innych 
zespołach są ludzie związani z teatrem, jeśli nie obecnie to w niedalekiej 
przyszłości. (...) Myślę także, że niezbędni są jako członkowie jury 
reżyserzy nie związani z żadnym z teatrów studenckich. Nauczeni 
doświadczeniem organizatorzy poważnej już imprezy muszą zapewnić 
zastępstwo w razie niemożliwości przybycia któregoś z członków Komisji. 
Na pytanie, dlaczego taka obecność jest ważna, nie trudno odpowiedzieć." 
„Studencka wiosna teatralna w Lublinie", Rz. Ż. 

BIBLIOGRAFIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH 

1. M. Bechczyc-Rudnicka, „Teatr wiosenny", [w:] „Kamena", nr 9, 
27.04.1969, s. 6; 

2. S. Gawalewicz, „Wiosenne refleksje o teatrze", [w:] „ITD", nr 19, 
11.05.1969, s. 12-13; 

3. A. Hausbrandt, „Wiosna w Lublinie", [w:] „Teatr", nr 11, 1-15.06.1969, s. 
7; 

4. (JAG), „IV Studencka Wiosna Teatralna", [w:] „Sztandar Ludu', nr 72, 
26.03.1969, s.4 

5. (JAG), „Zakończenie IV Studenckiej Wiosny teatralnej", [w:] „Sztandar 
Ludu", nr 77,01.04.1969, s. 4; 

6. (kam), „Uwaga miłośnicy teatru", [w:] „Kurier Lubelski", nr 72, 
26.03.1969, s. 4; 

7. F. Piątkowski, „List z widowni", [w:] „Kurier Lubelski", nr 85, 11-
12.04.1969, „Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 

8. Rz. Ż., „Studencka wiosna teatralna w Lublinie", [w:] „Fakty i komentarze"; 
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INNE DOKUMENTY 

1. List do prorektora UMCS - W. Skrzydło z 09.03.1969 (prośba o 
uczestniczenie w Komitecie Honorowym), [w:] Archiwum UMCS w 
Lublinie; 

* * * 

Kolejna IV Studencka Wiosna Teatralna została zorganizowana w 
przepisowym wczesno - wiosennym terminie. Trwała 4 dni i zgromadziła 11 
zespołów z całej Polski - Krakowa, Poznania, Szczecina, Łodzi, Gliwic, 
Torunia i Częstochowy. Teatry pokazały 13 spektakli, w tym jeden - „Oto 
Ameryka" Studenckiego Teatru „Argos" z Torunia - prezentowany był poza 
konkursem. 

Lubelska Wiosna odbyła się w ramach IV Festiwalu Kultury Studentów 
Polski Ludowej w 25 - lecie PRL. Równocześnie - „z uwagi na doniosłe 
znaczenie Studenckiej Wiosny Teatralnej dla życia kulturalnego Lublina"1 -
protektorat nad imprezą objął przewodniczący PWRN w Lublinie - Paweł 
Dąbek. 

Organizatorzy festiwalu, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną rok 
wcześniej, zorganizowali w ramach imprez towarzyszących: „rozmowy o 
teatrze",seminarium E. Chudzińskiego pt. „Teatr studencki przed IV Festiwalem 
Kulturalnym Studentów Polski Ludowej" oraz wystawę krakowskich 
plastyków, stale współpracujących z lubelskim „Gongiem 2" - Elżbietę i Leona 
Barańskich: „... tym razem Barańscy przygotowali ekspozycję przestrzeni 
teatralnej. W sali wystawowej zgromadzono kostiumy i rekwizyty 
wymienionych wyżej spektakli (z „Elżbiety Bam", „Za", „Dialogu" - przyp. 
mój), aranżując charakterystyczne dla nich sytuacje. Widz przechodzący 
labiryntem ścieżek między eksponatami znajdował się w jak gdyby 
zainscenizowanych przez siebie nowych i nieraz zaskakujących sytuacjach. Jest 
ich uczestnikiem, a zatem i po trosze twórcą pewnego „zdarzenia", które 
dowolnie interpretuje. Jest w centrum teatru kukieł, kostiumów i rekwizytów. 
Wydaje się, że Barańscy znaleźli pewien klucz na poza sceniczną ekspozycję 
plastyki teatralnej, której w ten sposób przedłużono jak gdyby życie." 

W numerze 5 „Konfrontacji" - studenckiego dodatku do „Kuriera 
Lubelskiego" - w artykule pt. „Peanik akademicko - kulturalny" znalazłam 
zdanie, że „lubelska akademicka kultura przypomina nieszczęsną Ofelię, 
snującą się po chatkach żaków i bolejącą z powodu braku wzajemności."3 

Wydaje się, iż powyższe stwierdzenie nie dotyczyło Wiosny Teatralnej, która -
począwszy od drugiej edycji - cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze 
strony lubelskich studentów. 

1 M. Bechczyc-Rudnicka, "Teatr wiosenny"; 
2 S. Gawalewicz , "Wiosenne refleksje o teatrze"; 
3 bez autora, "Peanik akademicko - kulturalny", [w:] "Kurier Lubelski", 24-25.01.1969, 
"Konfrontac je" - dodatek studencki, s. 4; 
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Podobnie jak rok wcześniej pisali o festiwalu krytycy związani z ruchem 
studenckim spoza środowiska lubelskiego. Swój artykuł zamieściła w „ITD" 
Sonia Gawalewicz, natomiast Andrzej Hausbrandt w sprawozdaniu, które 
ukazało się w „Teatrze" stwierdził, iż 4 prezentowane spektakle - czyli 1/3 
całości - zasługiwały na najwyższe noty, zaświadczając tym samym o wysokim 
poziomie IV Studenckiej Wiosny Teatralnej. 

V STUDENCKA WIOSNA TEATRALNA 
FESTIWAL TEATRÓW STUDENCKICH KRAJÓW 
SOCJALISTYCZNYCH 

Lublin, 1 - 7 maja 1970 

ORGANIZATORZY 

Zrzeszenie Studentów Polskich 

przy współpracy: 
Ministerstwa Kultury i Sztuki 
Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie 
Centralnej Rady Związków Zawodowych 
Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie 
Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych 
Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Bezpośrednia strona organizacyjna spoczywa w rękach zespołu Akademickiego 
Teatru UMCS „Gong 2". 

(z programu V SWT) 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Dyrektor BO FTSKS - Andrzej Rozhin 
Recepcja, hotele, wyżywienie - Grażyna Stelmaszyńska 
Spektakle, program, organizacja - Elżbieta Orzechowska 
Kierownictwo techniczne - Henryk Byra 
Finanse, księgowość - Leokadia Krawiec, Andrzej Mickis 
Spektakle pozakonkursowe, wyjazdy w teren - Katarzyna Mackiewicz, 
Jarosław Szymański 
Seminaria, dyskusje - Stanisław Dziechciaruk, Barbara Michałowska 
Biuro prasowe, biuletyn - Ewa Łabuńska, Henryk Dejneka 
Oprawa plastyczna, reklama - Kazimierz Nuckowski, Zbyszek Żebracki 
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Goście, jury, prasa - Danuta Kowalska 
Spotkania towarzyskie, kluby - Czesław Kubiszewski 
Transport - Jerzy Filip 
Kierownictwo sceny - Tomasz Czuchraj 
oraz 
Anna Kwaśniewska, Anna Seweryn, Anna Wróblicka, Jolanta Tarabicka, Halina 
Wlazłowska, Anna Niezabitowska, Krystyna Szmagaris, Eugenia Łabuńska, 
Marek Kopciuch, Ryszard Chudziak, Kazimierz Pawłowski, Wojciech Stępień, 
Stanisław Tumiłowicz, Andrzej Wrębiakowski, Jan Warenycia, Anna Jarosz, 
Stanisław Plaur, Jerzy Karpiuk 

(zprogramu V SWT) 

KOMITET HONOROWY 

Patronat Lucjana Motyki - Ministra Kultury i Sztuki 

Prof. dr Jarosław Billewicz-Stankiewicz - Rektor Akademii Medycznej w 
Lublinie 
Stanisław Ciosek - Przewodniczący Rady Naczelnej ZSP 
Stefan Filipiak - V-Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków 
Zawodowych 
Kazimierz Gieroń - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Młodzieży Socjalistycznej 
Łucja Jakubowska - Kierownik Wydziału Kultury PWRN w Lublinie 
Mieczysław Kołodziej - Dyrektor Naczelny Zakładów Azotowych w Puławach 
Edward Machocki - Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie 
Prof. dr Zbigniew Lorkiewicz - Rektor UMCS 
Płk. dypl. Filip Majewski - Przedstawiciel Wojska Polskiego 
Mieczysław Martyn - Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
Doc. inż. Stanisław Podkowa - Rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
Doc. dr Ewald Sasinowski - Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej 
Jerzy Wolniak - Przewodniczący Rady Okręgowej ZSP 
Ryszard Wójcik - Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

(z programu V SWT) 

ZESPOŁY I PRZEDSTAWIENIA 

1. Studencki Teatr „Nurt" - Poznań 
„Przyczynek do teorii uczłowieczania w procesie edukacji" Andrzej 
Bonarski 
inscenizacja i reżyseria - Janusz Nyczak 
scenografia i kostiumy - January Cechmanowicz 
muzyka - Wojciech Lisiecki 
kompozycja ruchu - Henryk Konwiński 
„Parabola o wolności człowieka" wg „Elzy"L. Aragona 
reżyseria - Alina Leciejewska 
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scenografia - January Cechmanowicz 
muzyka - Romuald Sztukiewicz 

2. Studencki Teatr Akademii Medycznej „Kontrasty" - Białystok 
„Kurt" Marian Grześczak 
reżyseria - Jerzy Siech 
scenografia - Zbigniew Więckowski 
„Jedno życie" 
scenariusz i reżyseria - Jerzy Siech 
scenografia - Zbigniew Więckowski 

3. Studencki Teatr „Cytryna" - Łódź1 

„Szymon Słupnik" Andrzej Marczewski 
reżyseria - Andrzej Marczewski 
asystent reżysera - Bożena Czaplikowska 
scenografia - Krystian Lupa 
muzyka - Zbigniew Rychlewski 
wokaliza - Stanisław Miedziewski 
światło - Ryszard Szczerbanowski i Jan Scibiorek 
„Antyświaty" Andrzej Wozniesieński 
scenariusz i reżyseria - Andrzej Marczewski 
scenografia - Krystian Lupa 
muzyka - Włodzimierz Korcz 

4. Studencki Teatr Medyków „Stem" - Warszawa 
„Pique - nique en campagne czyli majówka" Fernando Arrabal 
inscenizacja i reżyseria - Jakub Zygmunt Ruciński 
scenografia - Jacek Sowicki 
„Trzy miłości" wg Bułata Okudżawy 
reżyseria - Stefan Mrowiński 

5. Studio Pantomimy - Politechnika Szczecińska - Szczecin 
„Debiuty" 
scenariusz - S. Brzozowski, Z. Zdanowicz, Z. Papis, E. Ratuszniak 
reżyseria - E. Ratuszniak, Z. Zdanowicz, Z. Papis 
„Żołnierz i śmierć" wg W. Wandurskiego „Śmierć na gruszy" 
scenariusz - Stanisław Brzozowski 
reżyseria - Jerzy Kubicki 

6. Teatr 38 - Kraków 
„Skład" Bogumił Hrabal wg opowiadania „Baron von Munchausen" 
adaptacja i reżyseria - Jerzy Scheybal 
scenografia - Jan Kaiser 
współpraca literacka - Maciej Szybist 
muzyka - Antoni Mleczko 
światło - Ryszard Kich 
„!!!" widowisko poetyckie oparte na tekstach W. I. Lenina, Aleksandra 
Błoka, B. Cendrasa 
inscenizacja i reżyseria - Jerzy Cnota 
muzyka - Andrzej Zarycki 
„Księga Hioba" wg „Biblii" 
inscenizacja i reżyseria - Bogdan Hussakowski 
muzyka - Andrzej Zarycki 

1 Prawidłowa nazwa grupy to STS "Cyt ryna" ; 
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światło - Ryszard Kich 
(spektakl prezentowany był poza konkursem) 

7. Studencki Teatr Poezji „Biesiada I I " - Tarnów 
„Legenda i prawda" 
scenariusz - Józef Trędowicz 
reżyseria - Emil Węgrzyn 
scenografia - Jacek Janicki 
opracowanie muzyczne - Mieczysław Chudoba 

8. Studencki Teatr Poezji „Asonans" - Łódź 
„Czas otwartych serc" - widowisko poetyckie o Leninie 
opracowanie tekstów i reżyseria - Ewa Nowicka 
scenografia - Czesław Olechowicz 
opracowanie muzyczne - Jan Puczyński 
światło - Czesław Wrzos 
dźwięk - Andrzej Gorczakowski 

9. Studencki Teatr „Pstrąg" - Łódź 
„Paternoster" Helmut Kajzar 
reżyseria - Jerzy Hutek 
scenografia - Zbigniew Warpechowski 
„Lenin" (w „Biuletynie" inny tytuł „Dla nas") 
reżyseria i realizacja - Krystyna Piaseczna 
scenografia - Wojciech Zembrzuski 

10. Studencki Teatr Ósmego Dnia - Poznań 
„Escurial" wg M. de Ghelderode'a, M. Cervantesa, W. Broniewskiego 
realizacja zespołowa pod kierownictwem M. Kirschke i L. Raczaka 
„Wprowadzenie do..." wg W. I. Lenina, B. Drozdowskiego, 
Majakowskiego, Kononowa 
realizacja zespołowa pod kierownictwem Lecha Raczaka 

11. Teatr Studentów Wy ższej Szkoły Plastycznej „ą" - Gdańsk 
„Prawie tragedyja grecka..." 
kreacja zbiorowa 
„Alegoria zła" 
kreacja zbiorowa 
„Świt" 
kreacja zbiorowa 

12. Amatorski Teatr Poezji „Meluzyna" - Olecko 
„Dwunastu" Aleksander Błok 
opracowanie i reżyseria - Stanisław Miedziewski 

13. Studencki Teatr 77 - Łódź 
„Czerwone i czarne" 
praca zbiorowa 
scenariusz - Ryszard Bigosiński i Zdzisław Hejduk 
scenografia - Jerzy Stanecki 
opracowanie dźwięku - Andrzej Czerny i Jerzy Stanecki 
„Rosjo, żono moja" wg Aleksandra Błoka 
scenariusz - Ryszard Bigosiński i Andrzej Czerny 
reżyseria - Andrzej Czerny 
(spektakl pokazywany był poza konkursem) 
„Salon" R. Bigosiński 

14. Teatr PWST - Warszawa 



„Król Edyp" Sofoklesa 
reżyseria - Józef Jasielski 

15. Teatr Ivo Galla „Hybrydy" 
„Tryptyk 1* 3": 
„Ballada holenderska" Jerzy Lutowski 
„Smogi" Andrzej Markowski 
„Gabinety" Andrzej Barański 
„Tamta" Jerzy Falk 

Teatry zagraniczne 

1. Studencki Teatr Wyższej Szkoły Rolniczej - Debreczyn, Węgry 
„Gra fatalnej miłości" Josef i Karl Capek 
realizacja zespołowa 
„Requiem - Apassionato" Pamięci W. I. Lenina 
tekst - Istvan Balint 
scenariusz, reżyseria i choreografia - Józef Ruszt 

2. Studencki Teatr „Mirce Acev" - Skopje, Jugosławia 
„Vataska Tragedija" S. Dukowski 
inscenizacja i reżyseria - Samoił Dukowski 
„Lenin rzecze" - cytaty najważniejszych tez leninowskich 

3. Studencki Teatr Instytutu Budownictwa Okrętowego - Leningrad, 
ZSRR 
„Pieśni różnych lat" wg tekstów Majakowskiego, Jesienina, Swietłowa 
realizacja i reżyseria - A. Sucharów 

Teatry występujące poza konkursem 

1. Teatr Rozmaitości „Grupa Proscenium" - Kraków 
„Nos" Mikołaja Gogola 
przekład - Julian Tuwim 
adaptacja i reżyseria - Jan Łukowski 
scenografia - Jan Polewka 
muzyka - Roman Kowal 
„Sól" Jana Łukowskiego i Jana Polewki wg tekstów I. Babla, S. Jesienina, 
A. Łunczarskiego, W. Majakowskiego, A. Puszkina, M. Sałtykowa-
Szczedrina, W. Szymborskiej, anonimowe dumki kozackie; 
reżyseria- Jan Łukowski 
scenografia - Jan Polewka 
muzyka - Zbigniew Bujarski 

2. Teatr Dzieci Zagłębia - Będzin 
„Buda Jarmarczna - Dwunastu" Aleksandra Błoka 
reżyseria i inscenizacja - Jan Dorman 
scenografia - Jacek Dorman 
muzyka - Jan Dorman 

3. Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" - Lublin 
„Wyznania mordercy czyli Siegfried Muller opowiada" 
scenariusz i reżyseria - Andrzej Rozhin 
współpraca literacka i teksty piosenek - Frańciszek Piątkowski 
scenografia - Leszek Mądzik 
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muzyka - Marek Kruszyński 
światło i dźwięk - Czesław Dziemidok 
fotogramy - Andrzej Polakowski 
„Wietnam ukrzyżowany" 
scenariusz i reżyseria - Andrzej Rozhin 
scenografia - Elżbieta i Leon Barańscy 

ilustracja muzyczna - wg „Pasji św. Łukasza" Krzysztofa Pendereckiego 

(zprogramów V SWT) 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Seminaria 

1. Red. Andrzej Hausbrandt - „Wpływ teatru studenckiego na styl realizacji w 
teatrze profesjonalnym"; 
Dyskusja o prezentowanych spektaklach prowadzona przez mgr Stanisława 
Dziechciaruka. Przygotowane wypowiedzi kierowników artystycznych 
teatrów. 

2. Mgr Krzysztof Miklaszewski - „Literatura niedramatyczna na scenie 
studenckiej (problemy inscenizacji)"; 
Dyskusja o prezentowanych spektaklach prowadzona przez Stanisława 
Dziechciaruka. Przygotowane wypowiedzi kierowników artystycznych, 
reżyserów teatrów. 

3. Dyskusja o prezentowanych spektaklach zatytułowana „Studencki teatr -
polityka" prowadzona przez Stanisława Dziechciaruka. Przygotowane 
wypowiedzi twórców teatru studenckiego. 

4. Helmut Kajzar - „Teatr studencki - teatr zawodowy. Uwagi o konfrontacji z 
rzeczy wi stośc i ą"; 
Dyskusja o prezentowanych spektaklach prowadzona przez Stanisława 
Dziechciaruka. Przygotowane wypowiedzi kierowników artystycznych 
teatrów. 

5. Jerzy Krechowicz - „Teatr audiowizualny (impresje)". Dyskusja. 
6. Red. Edward Chudziński - „Miejsce polskiego teatru studenckiego w ruchu 

teatralnym studentów krajów socjalistycznych". Dyskusja. 
Wystawy 

1. „Teatr studencki w fotografii Andrzeja Polakowskiego" 
Realizacja - Andrzej Polakowski i Grzegorz Sądecki 

2. „Plakat Leszka Mądzika"; 

Filmy dokumentalne 

1. „Lenin żywy", reż. Michaił Romm 
2. „Tu żył Lenin", reż. Samuił Bubrik 
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Maraton filmów polskich 

1. „Popiół i diament", reż. Andrzej Wajda 
2. „Zezowate szczęście", reż. Andrzej Munk 
3. „Bariera", reż. Jerzy Skolimowski 
4. „Sól ziemi czarnej", reż. Kazimierz Kutz 

Koncerty 

1. Grupa Blusowa „Stodoła" - koncert zatytułowany „Blusełka" 

(zprogramów V SWT) 

JURY 

Doc. dr Bohdan Dziemidok 
Red. Andrzej Hausbrandt - przewodniczący jury 
Helmut Kajzar 
Jan Kłossowicz 
Jerzy Krechowicz 
Eugeniusz Mielcarek 
Stanisław Radwan 
Włodzimierz Sandecki 

(z „Biuletynu" z 07.05.); tu również informacja: Jury będzie punktowało nie 
tylko spektakle, ale także wypełnianie wszystkich punktów zawartych w 
regulaminie. 

- w „Biuletynie" z dnia 30.04. podany jest skład jury - 12 nazwisk, dodatkowo 
wymienieni zostali: S. Grochowiak, B. Hussakowski, K. Skuszanka i K. 
Swinarski; 

LAUREACI 

I nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki i ZG TPPR - Teatr 38 z Krakowa za 
wszystkie pokazane spektakle; 
II nagroda przewodniczącego PWRN w Lublinie - „Cytryna" z Łodzi za 
spektakl „Szymon Słupnik" 
III nagrody (równorzędne) ufundowane przez rektora UMCS oraz FSC - Teatr 
Ósmego Dnia z Poznania za „Wprowadzenie do..." i Teatr 77 z Łodzi za 
przedstawienie „Rosjo, żono moja"; 
wyróżnienia indywidualne: 
- Jerzy Cnota za inscenizację i reżyserię spektaklu „!!!" oraz za rolę w „Księdze 
Hioba"; 
- Włodzimierz Wieczorkiewicz z gdańskiego Teatru „ą" za całokształt 
działalności; 
- Jerzy Hutek z łódzkiego „Pstrąga" za reżyserię „Paternoster"; 
- Adam Plichta za rolę ojca w „Paternoster"; 
- Michał Krzysztof Para za rolę Szymona Słupnika; 
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-EwaMicyk za rolę Marzenki w „Składzie" Teatru 38; 
- Lech Raczak za kierownictwo arystyczne Teatru Ósmego Dnia; 
-Andrzej Marczewski za reżyserię „Szymona Słupnika"; 
-Zbigniew Rychlewski za muzykę do „Szymona Słupnika"; 
- Walery Sarych z Teatru Instytutu Budownictwa Okrętowego w Leningradzie 
za wokalne przygotowanie widowiska „Pieśni różnych lat"; 
- Leszek Kechel za rolę kościelnego w „Składzie" Teatru 38; 

- trzy teatry zagraniczne otrzymały kryształowe puchary. 
-Nagrody indywidualne ufundowali: wydziały kultury prezydiów MRN i WRN 
w Lublinie, ZG TPPR, Tow. Przyjaciół UMCS, AM, WSR, RO ZSP w 
Lublinie, WKZZ w Lublinie; 

(z artykułów: „Festiwal Teatrów Studenckich zakończony", (j) i „Festiwal 
zakończony", (gal)) 

REGULAMIN (fragmenty) 

1. W festiwalu mogą uczestniczyć zespoły studenckie (teatry) działające w 
krajach socjalistcznych. 
BO Festiwalu wysyłając zaproszenia zastrzega sobie prawo decyzji o 
przyjęciu zespołu, informując, że maksymalna ilość zespołów 
uczestniczących w Festiwalu nie może przekraczyć 16 teatrów. 
Przyjęcie zespołów polskich do udziału w Festiwalu nastąpi po 
zakwalifikowaniu proponowanych spektakli przez Komisję Oceniającą 
podaną przez BO Festiwalu. Termin przeglądu wyznacza się w miesiącu 
marcu 1970 roku. BO Festiwalu zastrzega sobie możliwość dopuszcznenia 
niektórych spektakli bez w/w przeglądu. Przewiduje się udział w FTSKS -
maksimum 10 teatrów polskich. 
Termin nadsyłania zgłoszeń do 3 marca 1970 roku. 

2. Koszty podróży i transpotu dekoracji z własnego kraju do Lublina, także z 
powrotem, pokrywają zespoły same. W nielicznych, uzasadnionych 
wypadkach Biuro Organizacyjne Festiwalu może pokryć koszty przejazdu 
od granicy do Lublina i z powrotem. Grupy zagraniczne otrzymują 
kieszonkowe w czasie pobytu na Festiwalu. 

3. Wydatki związane z pobytem w Lublinie pokrywa w całości Biuro 
Organizacyjne Festiwalu gwarantując: 
- zakwaterowanie w hotelach 
- wyżywienie (obiady, kolacje) 
- koszty transporu na terenie Polski i przejazdu 
- inne wydatki związane z przyjęciem, program turystyczny, artystyczny, 
opiekę lekarską, spotkania itd. 
Biuro Organizacyjne Festiwalu pokryje koszt pobytu grupy, której 
maksymalna liczba osób nie przekroczy 25, przy czym liczba osób 
towarzyszących spoza zespołu aktorskiego nie może być większa niż cztery 
osoby. 

4. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu musi zawierać szczegółową informację o 
zespole i spektaklu, który teatr chce zaprezentować na Festiwalu. 
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5. Każdy zespół jest zobowiązany do zaprezentowania dwóch różnych 
przedstawień (sztuk). 

I. Organizatorzy nie ograniczając charakteru pierwszego spektaklu, 
informują, że Jury będzie jednak preferowało w swoich ocenach repertuar 
współczesny, sztuki autorów młodych poruszające aktualne problemy 
polityczne, społeczne, gospodarcze, bliskie własnemu narodowi, problemy 
młodzieżowe, interpretacje wydarzeń politycznych na świecie, odwieczne 
problemy wojny, walki o pokój i dobrobyt, walki o wolność, równość, 
sprawiedliwość, walki o godność człowieka i szczęście człowieka. 

II. Każdy uczestniczący w Festiwalu zespół ma obowiązek 
przygotowania drugiego - specjalnego programu, który byłby manifestacją 
teatralną wydarzenia w historii ludzkości jaką jest 100 rocznica urodzin 
Włodzimierza Iljicza Lenina. 

Organizatorzy są przekonani, że manifestacje teatralne zespołów będą wyrazem 
pamięci i hołdu dla Lenina - Człowieka, którego myśl zmieniła bieg rozwoju 
ludzkości. Maksymalny czas przedstawienia - 30 minut, minimalny - 15 minut. 
Każdy zespół jest obowiązany do pokazania pierwszego i drugiego programu w 
trakcie jednego wystąpienia, przy czym czas trwania obydwu nie może być 
dłuższy niż 120 minut (z przerwami). 
6. Inne obowiązki zespołów: 
- uczestniczenie w dyskusji, w czasie której będzie analizowany prezentowany 
przez teatr program; 
- przygotowanie wypowiedzi obrazującej pracę teatru, kierunki poszukiwań 
formalnych i repertuarowych, metody pracy z aktorem - do 30 minut; 
-uczestniczenie w pochodzie 1-szo majowym, występując, jeżeli to możliwe, w 
kostiumach, prezentując swoje osiągnięcia, reklamując swoje spektakle. 
- przysłanie na adres biura: 10 fotografii (50 na 50 cm.), dwóch projektów 
scenograficznych, minimum 5 plakatów lub afiszy, programów, ewentualnie 
kostiumów ze sztuk, które to materiały będą eksponowane na trwającej w czasie 
festiwalu wystawie „Plastyka teatralna studentów". 
7. Festiwal ma charakter konkursu i będzie oceniany przez 12 - osobowe Jury 

składające się z wybitnych osobistości polskiego teatru, muzyki, plastyki, 
krytyki teatralnej. 
Jury będzie punktowało nie tylko spektakle, ale także wypełnienie 
wszystkich punktów zawartych w regulaminie. 

8. Nagrody: 
- Grand Prix Festiwalu Teatrów Studenckich Krajów Socjalistycznych -

nagroda pieniężna - 20.000 zł. 
- nagrody i wyróżnienia zespołowe i indywidualne np. za reżyserię, 

scenografię, muzykę, interpretację, wymowę ideową spektaklu i inne; 
- przewiduje się także nagrodę dziennikarzy i krytyki teatralnej; 

(z dokumentu „ FTSKS - informacja i regulamin Festiwalu ") 

KRYTYCY O FESTIWALU 

1. „Zacznijmy więc od wyjaśnienia, że chodzi o V Lubelską Wiosnę Teatralną, 
przekształconą w tym roku w Festiwal Teatrów Studenckich Krajów 
Socjalistycznych. Czy zmiana nazwy okazała się w pełni uzasadniona - to 
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już inna sprawa, fakt pozostaje faktem, że przybyła nam kolejna 
międzynarodowa impreza teatralna, która w zamierzeniu inicjatorów 
stanowić ma nie tyle przeciwwagę, co dopełnienie festiwalu wrocławskiego. 
(...) 
Ruch teatralny - poza Jugosławią - nie jest wprawdzie tam (w krajach 
socjalistycznych - przyp. mój) tak rozwinięty , jak u nas, ale przynajmniej 
kilka zespołów na wysokim poziomie zawsze się znajdzie. Toteż jeśli 
festiwal lubelski ma ambicję stać się rzeczywiście największą imprezą 
teatralną studentów krajów socjalistycznych, musi bezwzględnie zapewnić 
sobie udział tych właśnie zespołów. W przeciwnym razie zdeprecjonuje się 
jego międzynarodowy szyld." 
E. Chudziński „Wrowadzenie do... festiwalu" 

2. „Zaledwie 3 zespoły z trzech krajów socjalistycznych (oprócz licznej - jak 
zawsze - reprezentacji własnej): Związku Radzieckiego, Węgier i 
Jugosławii - przysłużyły się dziełu internacjonalizacji lubelskiej Wiosny. W 
każdym razie początek zrobiono i to chyba początek ciekawego pomysłu, 
mimo wszystkich uwag krytycznych jakie dałoby się powiedzieć o tym co ta 
pierwsza konfrontacja przyniosła. Reprezentacje narodowe uformowane 
zostały jeszcze nie na zasadach sportowych i do rozgrywek weszły drużyny 
bardzo różnych klas, ale i to chyba ma jakieś znaczenie, dla poprawienia w 
przyszłości szans festiwalowych gości." 
A. Hausbrandt „Lubelski festiwal studencki" 

3. „Siedem dni i siedem nocy, kilkadziesiąt obejrzanych spektakli, nowi 
ciekawi i nudni znajomi - to wszystko dla teatru i przez teatr. 
Niepowtarzalna atmosfera, złe chwile zagubi czas, dobre urosną do 
wymiarów pewników. Ciężka, wielogodzinna praca zespołu teatru Gong 2, 
jako Biura Organizacyjnego - ten trud się chyba opłacił. Lubelska V Wiosna 
Teatralna, w tym roku przekształcona na Festiwal Teatrów Studenckich 
Krajów Socjalistycznych, stała się okazją do kolejnych, na wysokim 
krajowym szczeblu konfrontacji różnorodnych koncepcji teatru 
studenckiego, zaś w przyszłych latach dopiero stanie się, miejmy nadzieję, 
konfrontacją na wysokim szczeblu międzynarodowym (w festiwalu tym 
wzięły udział tylko 3 zagraniczne i to słabe trupy teatralne). (...) 
Wszystko kręciło się, jak w dobrym zegarku, tyle tylko, że czas jego był 
wypełniony do maksimum i wielu uczestników festiwalu pewnie 
odchorowało (i odespało) po powrocie do domu zmęczenie aktywnym 
uczestnictwem w spektaklach, imprezach towarzyszących, no i po tych 
nigdy nie kończących się dyskusjach." 
B. Łojkówna „Uwaga: teatr!" 

4. „Plan bowiem pokazów miał to do siebie, że właściwie człowiek nie był 
pewien festiwalowego dnia ni godziny. Program wydrukowany i 
udostępniony w porę wprowadzał tyło zamęt w prostodusznych umysłach 
Studenckiej Melpomeny. Kto nazbyt zawierzył słowu drukowanemu w tym 
periodyku, musiał potem ponosić tej łatwowierności konsekwencje. Do 
przypadków bowiem wyjątkowych należało, że wybierając się na upatrzony 
spektakl i konkretną oznaczoną w programie godzinę, trafiłeś człeku akurat 
na to, czegoś się spodziewał. (...) 
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Ogólnie biorąc - oryginalniej szych rzeczy niewiele tu było. Sporo natomiast 
pseudo - grotowszczyzny, dużo wrzasku, bełkotu, chrypienia, rzężenia, a 
więc - ciężkiego fizycznego wysiłku." 
W. Korneluk „Młodzież w maju" 

5. „Bo lubelski festiwal teatrów studenckich przebiegał jakby w trzech 
płaszczyznach: teatry krajowe, teatry zagraniczne i programy 
przygotowywane specjalnie z okazji setnej rocznicy urodzin Lenina." 
Gal „Finał..." 

6. „Tegoroczna Lubelska Wiosna Teatralna nie miała wszakże szczęścia do 
wydarzeń artystycznych wielkiej rangi. Nie oznacza to, że w Lublinie 
zabrakło przedstawień wartościowych, wartych dyskusji i zapamiętania." 
E. Chudziński „Wprowadzenie do..." 

7. „Zgłoszone dotychczas zastrzeżenia, obnażające Festiwalu Lubelskiego 
najsłabsze strony, nie mogą jednak przesłonić jego niewątpliwych osiągnięć, 
do których - obok znakomitej wprost roboty organizacyjnej gospodarzy — 
zaliczyć trzeba z pewnością dwa spektakle wybitne, a także kilka mniej lub 
więcej udanych poszukiwań formalnych i repertuarowych." 
K. Miklaszewski „Myślenie ma kolosalną przyszłość" 

8. „W uroczystym zakończeniu, w czasie którego swój program powtarzał 
zwycięzca festiwalu Teatr 38 z Krakowa, uczestniczyli przedstawiciele 
władz wojewódzkich i miejskich, a Ministerstwo Kultury i Sztuki 
reprezentował wiceminister Zygmunt Garstecki." 
Gal „Festiwal zakończony" 

9. „Za chwilę przed trybuną pochylą się znowu sztandary. To pierwsza 
uczelnia Polski Ludowej - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Idą 
pracownicy nauki i studenci. Młodzież akademicka intonuje „Sto lat!". 
Prezentują swój dorobek studenckie zespoły artystyczne. Dziś wieczorem w 
„Chatce Żaka" rozpoczyna się V Festiwal Teatrów Studenckich Krajów 
Socjalistycznych. A teraz wspólnie z lubelskimi studentami idą uczestnicy 
Festiwalu - ich koledzy z bratnich krajów socjalistycznych." 
B. Har. „Pod 1 - majowym sztandarem" 
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10. (j), „Dzisiejsze spektakle i imprezy towarzyszące", [w:] „Sztandar Ludu", nr 
104, 04.05.1970, s. 4; 

11. (j), „Festiwal Teatrów Studenckich zakończony", [w:] „Sztandar Ludu", nr 
109,10.05.1970, s.4; 

12. W. Korneluk, „Młodzież w maju", [w:] „Sztandar Ludu", nr 115, 16-
17.05.1970, s. 2; 

13. B. Łojkówna, „Uwaga: teatr", [w:] „Politechnik", nr 26, 28.06.1970; 
14. K. Miklaszewski. „Myślenie ma kolosalną przyszłość", [w:] „Scena", nr 10, 

1970, s. 10-11; 
15. J. Włodowski, „Festiwalowe opinie", [w:] „Kurier Lubelski", nr 107, 8-

9.05.1970, „Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 
16. (zp), „Prezentujemy teatry studenckie: Szkodagadać, Biesiada II", [w:] 

„Kurier Lubelski", nr 103, 04.05.1970, „Konfrontacje" - dodatek studencki, 
s. 4; 

17. (zp), „Prezentujemy teatry studenckie: Kontrasty", [w:] „Kurier Lubelski", 
nr 104, 05.05.1970, „Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 

18. (zp), „Prezentujemy teatry studenckie: Studio Pantomimy", [w:] „Kurier 
Lubelski", nr 105, 06.05.1970, „Konfrontacje" - dodatek studencki, s.4; 

19. bez autora, „Zimno, ale miło..." [w:] „Kurier Lubelski", nr 104, 05.05.1970, 
„Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 

20. bez autora, „Przedostatni dzień festiwalu", [w:] „Kurier Lubelski", nr 106, 
06.05.1970, s. 4; 

21. bez autora, „Na zakończenie festiwalu", [w:] „Kurier Lubelski", nr 107, 
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INNE DOKUMENTY 

1. „Program - Festiwal Teatrów Studenckich Krajów Socjalistycznych. V 
Studencka Wiosna Teatralna. Lublin 1 - 7 maja 1970r", Druk. UMCS, IV. 
70; 

2. „Informacja i regulamin", Drukarnia Uniwersytecka, Lublin 24 -70; 
3. „Biuletyn Informacyjny z dnia 30.04.1970", Druk. UMCS, IV 70; 
4. „Biuletyn Informacyjny z dnia 03.05.1970", Druk. UMCS, V 70; 
5. „Biuletyn Informacyjny z dnia 07.05.1970", Druk. UMCS, V 70; 
6. Afisz - „Festiwal Teatrów Studenckich Krajów Socjalistycznych. Spektakle 

konkursowe", LPWPT 1772, 27.04.70; 
7. Afisz - „Festiwal Teatrów Studenckich Krajów Socjalistycznych. Spektakle 

pozakonkursowe i imprezy towarzyszące", LPWPT 1772, 27.04.70; 
8. Znaczek - „FTSKS Lublin 1 -7.V. 1970" 
9. List do rektora UMCS Z. Lorkiewicza z 06.02.1970r. (informacja o 

przekształceniu SWT w imprezę międzynarodową, prośba o pomoc w 
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organizacji np. w wydrukowaniu biuletynów), [w:] Archiwum UMCS w 
Lublinie; 

10. List do rektora UMCS Z. Lorkiewicza z 06.04.1970 r. (prośba o 
ufundowanie jednej z nagród, informacja, iż organizatorzy przewidują 
łącznie około 30 nagród zespołowych i indywidualnych), [w:] Archiwum 
UMCS w Lublinie; 

11. List do rektora UMCS Z. Lorkiewicza z 22.04.1970 r. (prośba o wyrażenie 
zgody na zorganizowanie uroczystej kolacji i balu na zakończenie festiwalu 
w sali stołówki w Chatce Żaka, w godz. 21 - 3), [w:] Archiwum UMCS w 
Lublinie; 

12. List do A. Rozhina z 23.04.1970 r. (rektor UMCS nie wyraził zgody na 
udostępnienie stołówki), [w:] Archiwum UMCS; 

13. List do rektora UMCS Z. Lorkiewicza z 28.04.1970 r. (prośba o przyjęcie 
uczestnictwa w Komitecie Honorowym), [w:] Archiwum UMCS w 
Lublinie; 

14. List od rektora UMCS Z. Lorkiewicza z 29.04.1970 r. (zgoda rektora na 
uczestniczenie w Komitecie Honorowym), [w:] Archiwum UMCS w 
Lublinie; 

* * * 

V Studencka Wiosna Studencka, przemianowana decyzją Komisji 
Kultury Rady Naczelnej ZSP na Festiwal Teatrów Studenckich Krajów 
Socjalistycznych, była niewątpliwie najdłuższą i największą imprezą spośród 
wszystkich edycji lubelskiego festiwalu. Trwała 7 dni, w czasie których 21 
zespołów, w tym 3 zagraniczne i 3 występujące poza konkursem, 
zaprezentowało 39 spektakli. 

Przygotowano też szeroki program imprez towarzyszących, w ramach 
których odbywały się seminaria i dyskusje, pokazy filmowe, wystawy oraz 
koncert blusowy. Seminaria prowadzili sprzymierzeńcy, działacze i twórcy 
studenckiego ruchu kulturalnego: Andrzej Hausbrandt, Krzysztof Miklaszewski, 
Helmut Kajzar, Jerzy Krechowicz, Edward Chudziński. 

Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa fotografii teatralnej 
Andrzeja Polakowskiego, związanego z lubelskim „Gongiem 2": „Jak życie 
studenckie jest ona rozwichrzona i pełna niepokoju, zaskakuje też sposób jej 
eksponowania, bo obok fotogramów wiszących wyświetla się tu przezrocza, a w 
specjalnej kabinie intymnie zasłoniętej znajduje się kilka aktów -
powiedziałbym - pozateatralnych."1 

Poza umiędzynarodowieniem wprowadzono także drugą innowację dotyczącą 
repertuaru występujących zespołów. Każdy z nich miał przygotować „program 
specjalny" związany z 100 rocznicą urodzin Lenina. Obserwatorzy festiwalu 
zgodni byli, iż ów regulaminowy wymóg nie doprowadził do powstania - poza 
nielicznymi wyjątkami - ciekawych spektakli: „Na żenujące to świadectwo 
bezmyślności, powielającej najgorsze, pieniące się, niestety, nagminnie w 
naszym amatorskim ruchu rocznicowe schematy, złożyły się co najmniej dwie 

1 (gal), " N a fes t iwalowej giełdzie"; 

47 



przyczyny. Pierwsza to naiwność, artystyczna bezradność i myślowa 
infantylność, szukające łatwych sukcesów. Druga - to po prostu cyniczno -
drwiący stosunek do regulaminu nakazujący „zapchać" tę regulaminową 
„dziurę" naprędce upieczonym zakalcem tylko po to, by w ogóle wziąć udział w 
imprezie."1 Odejściem od „rocznicowych schematów" były przedstawienia: 
„Wprowadzenie do..." Teatru Ósmego Dnia, „Rosjo, żono moja" Teatru 77 oraz 
„!!!"-widowisko Teatru 38. 

W czasie trwania festiwalu ukazały się 3 numery „Biuletynu 
Informacyjnego" z 30 kwietnia oraz 3 i 7 maja, przy czym pierwszy numer 
wydany został w dwóch językach - polskim i rosyjskim. Biuletyny te zawierały 
m.in.: krótką historię wcześniejszych Wiosen, informacje o występujących 
zespołach, spisywane na gorąco recenzje i wrażenia z festiwalowych prezentacji 
oraz adresy i informacje przydatne uczestnikom festiwalu. 

V Studencka Wiosna wzbudziła ogromne zainteresowanie w Lublinie 
oraz w środowisku ogólnopolskim. Do Lublina przyjechali znawcy teatru 
studenckiego, aby wziąć udział w pracach jury, pomagać przy redagowaniu 
biuletynu lub prowadzić seminaria. W prasie lokalnej codziennie ukazywały się 
dokładne programy imprez i krótkie sprawozdania przygotowywane przez 
stałych korespondentów, ukrywających się pod pseudonimami „gal" czy , j " . 
Wiele artykułów ukazało się także w prasie ogólnopolskiej - „Studencie", 
„Politechniku", „Teatrze" i „Scenie". 

Festiwal Teatrów Studenckich Krajów Socjalistycznych zakończył się 
Balem Przyjaźni, w czasie którego odczytano werdykt jury i wręczono nagrody. 
Wszystkie zagraniczne zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki. 

Studencka Wiosna Teatralna 1970 była pierwszą i ostatnią imprezą o 
charakterze międzynarodowym. 

VI STUDENCKA WIOSNA TEATRALNA 

Lublin, 29 .04 -02 .05 . 1971 

ORGANIZATORZY 

Zrzeszenie Studentów Polskich 
Akademicki Teatr UMCS Gong 2 

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU 

Dyrektor BO - Andrzej Rozhin 
Zastępca do spraw finansowych - Stanisław Winiarczyk 
Recepcja, hotele, wyżywienie - Grażyna Stelmaszyńska, Anna Kwaśniewska, 

1 K. Miklaszewski . '"Myślenie ma kolosalną przyszłość"; 
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Anna Seweryn 
Sekcja programowa - Elżbieta Orzechowska 
Jury - goście - Anna Skoczkowska, Danuta Kowalska-Bryk 
Imprezy towarzyszące - Tadeusz Kwiatkowski, Marek Paprocki 
Biuro prasowe - biuletyn - Ewa Łabuńska, Andrzej Molik 
Organizacja widowni - Katarzyna Mackiewicz 
Oprawa plastyczna, reklama - Leon Barański, Kazimierz Nuckowski, Zbigniew 
Żebracki 
Sekcja techniczna, transport - Jerzy Filip, Tomisław Czuchraj 
Bezpośrednia strona organizacyjna festiwalu spoczywa w rękach zespołu 
Akademickiego Teatru „Gong 2". 

(z„Biuletynu Festiwalowego - VISWT") 

KOMITET HONOROWY 

Prof. dr Jarosław Billewicz - Stankiewicz - Rektor Akademii Medycznej w 
Lublinie 
Stanisław Ciosek - Przewodniczący Rady Naczelnej ZSP 
Kazimierz Gieroń - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Młodzieży Socjalistycznej w Lublinie 
Łucja Jakubowska - Kierownik Wydziału Kultury PWRN w Lublinie 
Edward Machocki - Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie 
Prof. dr Zbigniew Lorkiewicz - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Płk. dypl. Filip Majewski - Przedstawiciel Wojska Polskiego 
Mieczysław Martyn - Przewodniczący Prezydium MRN w Lublinie 
Doc. inż. Stanisław Podkowa - Rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w 
Lublinie 
Doc. dr Ewald Sasimowski - Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie 
Prof. dr Wiesław Skrzydło - Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Prof. dr Irena Sławińska 

Jerzy Wolniak - Przewodniczący Rady Okręgowej ZSP w Lublinie 

(z „ Biuletynu ") 

ZESPOŁY I SPEKTAKLE 

1. Teatr „ ą " PWSSP - Gdańsk 
„Węzeł" 
realizacja zespołowa 
„Nazwa" 
realizacja zespołowa 

2. Teatr 38 - Kraków 
„Koncert" Antoni Szosek (debiut dramaturgiczny) 
reżyseria - Antoni Szosek 
„Lot" 
scenariusz i realizacja zespołowa 
(brak w programie) 
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3. Studencki Teatr „Gliwice" - Gliwice 
„Podróżni" 
scenariusz i scenografia - Roman Nowotarski 
inscenizacja i reżyseria - Stanisław Mołek i Roman Nowotarski 

4. Studencki Teatr „Nawias" - Wrocław 
„Publiczność zwymyślana" Peter Handke 
opracowanie tekstu i inscenizacji - zespół 
reżyseria - Marian Kraczek 
oprawa plastyczna - Wojciech Jankowiak 
„Etiuda" 
(brak w programie) 

5. Studencki Teatr „Pstrąg" - Łódź 
„Unibos" 
scenariusz i reżyseria - Jerzy Hutek 
scenografia - Tadeusz Bańkowski 
opracowanie muzyczne - Jacek Wesołek 

6. T e a t r 7 7 - Ł ó d ź 
„Spisek" Zdzisław Hejduk 
inscenizacja i reżyseria - Z. Hejduk i A. Podgórski 
„Hommage Apollinaire" 
scenariusz, inscenizacja i reżyseria - Andrzej Czerny 
scenografia - Ryszard Bigosiński 
opracowanie muzyczne i piosenki - Eugeniusz Ponczek 
światło i dźwięk - Andrzej Krzepkowski 

7. Studencki Teatr „Stern" - Warszawa 
„Cztery twarze wolności" Grzegorz Walczak (debiut dramaturgiczny) 
„Szewcy" Witkacy 
opracowanie, inscenizacja i reżyseria - Jakub Zygmunt Ruciński 
scenografia - Jacek Sowicki 

8. Studencki Teatr „Szkodagadać" - Częstochowa 
„Przyrost naturalny" wg Tadeusza Różewicza 
opracowanie i reżyseria - G. Lewandowski 
scenografia - G. Lewandowski i Z. Leszczyniak 
muzyka - Eugeniusz Sleziak 
światło - Z. Olszewski 
dźwięk - G. Badowski 

9. Studencki Teatr „Pleonazmus" - Kraków 
„Teatr Pana Białoszewskiego" 
reżyseria - Ryszard Major 

10. Teatr Akademii Medycznej - Kraków 
„Wyprawy krzyżowe" wg Mirona Białoszewskiego 
opracowanie tekstu i reżyseria - Leszek Swigoń 
scenografia - Urszula Kenar 
muzyka - Maciej Uliński 
„Zwierzęta hrabiego Cagliostro" Andrzej Bursa 
inscenizacja i reżyseria - Tadeusz Huk 
scenografia - Urszula Kenar 
muzyka - Zbigniew Sierpiński 
(spektakl pokazywany poza konkursem) 
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11. Akademicki Teatr KUL - Lublin1 

„Narodzenia" 
widowisko plastyczne Leszka Mądzika 

12. Teatr Grupa Ubogich KUL - Lublin2 

„Hiob" Mac Leish 
adaptacja i reżyseria - Joachim Lodek 

13. Studencki Teatr Małych Form „Sala 10" - Poznań 
„Bajeczka o tym, czy warto myć zęby, czyli nauszniki zausznika" 
scenariusz-J. W. Paluchowski. A. Czarnecki 
inscenizacja i reżyseria - J. W. Paluchowski 
scenografia - J. Gąsiarek 
„Zabawa" S. Beckett 
adaptacja, inscenizacja i reżyseria - J. W. Paluchowski 

14. Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" - Lublin 
„Każdy" 
scenariusz i reżyseria - Andrzej Rozhin 
realizacja - Andrzej Rozhin i Leon Barański 
scenografia - Elżbieta i Leon Barańscy 
„Senator lecący i dwaj donatorzy" Marek Żenni (debiut dramaturgiczny) 
realizacja - Andrzej Rozhin i Leon Barański 
reżyseria - Andrzej Rozhin 
scenografia - Leon Barański 
ilustracja muzyczna - Zbigniew Boratyński 
oświetlenie - Emeryk Bojakowski 
„Laor albo posłuchajcie mandolin" St. Czycz 
scenariusz, reżyseria i realizacja - Andrzej Rozhin 
muzyka - Jan Pilecki 

współpraca - Barbara Michałowska - Rozhin 

Teatry występujące poza konkursem 

1. Teatr PWST - Kraków 
„Koncert na głos kobiecy" Jerzy Niemojewski 
(wg programu - Teatr Elżbiety Fediuk) 

2. Teatr przy Zakładach Azotowych - Puławy 
„Misterium Buffo" Włodzimierz Majakowski 

(z „ Biuletynu "i programu VI SWT) 

1 W 1969 roku przy Teatrze Akademickim K U L powstała "Scena Plastyczna" (zob. "Tea t r 
bezsłownej prawdy", pod red. W. Chudego, Lublin 1990, s. 162), dlatego prawidłowa nazwa 
zespołu powinna brzmieć: "Scena Plastyczna" Teatru Akademickiego KUL; powyższą nazwę 
potwierdzają: Leszek Mądzik i Krystyna Chruszczewska - aktorka, a potem kierownik 
organizacyjny Teatru Akademick iego KUL; 
2 Według K. Chruszczewskie j powinno być: Grupa Ubogich Teatru Akademick iego KUL; 
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Seminaria i dyskusje 

1. Seminarium - Krzysztof Miklaszewski „Starty i falstary czyli o kłopotach 
drugiego rzutu teatrów studenckich"; 

2. Dyskusja - „Rozmowy o spektaklach"; 
3. Dyskusja - „Czy wiosna w teatrze studenckim?"; 
4. Dyskusja zamykająca VI SWT - „Realizacja założeń programowych 

festiwalu: debiuty,prapremiery, scenariusze"; 

(zprogramu VI SWT) 

JURY 

Prof. dr Julian Lewański 
Maria Bechczyc-Rudnicka 
Andrzej Władysław Krall 
Andrzej Hausbrandt 
Jan Błoński 
Marek Okopiński - przewodniczący jury 
Janusz Głowacki 
Władysław Hasior 
Adam Natanek 

(z „ Biuletynu ") 

LAUREACI 

I nagroda - ex aequo:„Gong 2" za „Każdego" 
Teatr 77 za „Spisek" i „Hommage a Apollinaire" 

- oba po 15 tys. złotych z przeznaczeniem na stypendia; 
II nagroda dla Teatru „Nawias" za przedstawienie „Publiczność zwymyślana" 
- nagroda 10 tys. złotych (na sprzęt) rektora UMCS; 

- dla Teatru „Pleonazmus" za „Teatr pana Białoszewskiego" - nagroda 
wydziału kultury Prez. WRN w Lublinie w postaci magnetofonu; 
- dla Teatru „ą" za muzykę do spektaklu „Węzeł" - nagroda rektora KUL w 
wysokości 2 tys. złotych; 
- dla Zdzisława Hejduka - nagroda Wydziału Kultury Prez. MRN w Lublinie za 
debiut dramaturgiczny („Spisek"); 
- dla Antoniego Szoski z Teatru 38 nagroda za debiut autorski i reżyserski; 
- dla Eugeniusz Pączka - za muzykę do „Hommage a Apollinaire" (Teatr 77); 
- dla Jacka Paluchowskiego - nagroda ZMS za rolę główną w „Bajeczce" (Teatr 
„Sala 10"); 

„Jury podkreśliło jeszcze wybitne wartości spektakli Teatru STG „Podróżni" i 
TAM „Zwierzęta hrabiego Cagliostro". 
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(z artykułu „ Gong 2" i Teatr 77 z Łodzi zdobyły I nagrodą ex aequo", bez 
autora) 

REGULAMIN (fragmenty) 

1. W festiwalu mogą uczestniczyć teatry studenckie działające w Polsce pod 
patronatem ZSP. 
Przyjęcie zespołów do udziału w festiwalu nastąpi po zakwalifikowaniu 
proponowanych spektakli przez Komisję Oceniającą powołaną przez BO 
festiwalu. Termin przeglądu wyznacza się w m-cu kwietniu 1971 roku. 
Maksymalna ilość zespołów - 12 grup; 

2. Każdy zespół zobowiązany jest do przedstawienia dwóch programów: 
- p i e r w s z y specjalnie przygotowany na festiwal - prapremiera utworu 

scenicznego polskiego autora współczesnego; regulamin zakłada 
całkowitą dowolność w odniesieniu do autora (może nim być zarówno 
amator jak i członek Związku Literatów Polskich czy innych 
stowarzyszeń twórczych). 
Jury festiwalu będzie preferowało w swoich ocenach debiuty 
dramaturgiczne autorów polskich, za które zostanie przyznana specjalna 
nagroda. Szczególnie będzie się wyróżniać autorów ze środowiska 
studenckiego. 
Organizatorzy pozostawiają całkowitą swobodę wyboru form i środków 
wyrazu scenicznego; minimalny czas trwania spektaklu 15 minut. 
Przygotowane przez teatry premiery i debiuty określą zasadniczą 
koncepcję festiwalu, który w przyszłości zostanie ściśle związany z 
organizowanym przez Komisję Kultury RN ZSP „Konkursem na 
scenariusz teatralny". 

- d r u g i z własnego wyboru, spełniający następujące warunki: data 
premiery nie wcześniej niż 1 września 1970 roku, przedstawienie nie 
mogło uczestniczyć w żadnym festiwalu czy przeglądzie ogólnopolskim 
o charakterze konkursu (punkt ten dotyczy również pierwszego 
spektaklu). 
Jury festiwalu będzie preferowało szczególnie te spektakle przy 
opracowaniu których teatr wykazał inicjatywę w zakresie formy 
scenicznej i tekstu (własne scenariusze, opracowania dramaturgiczne, 
adaptacje). 

3. Zespół ma obowiązek uczestniczyć w dyskusji, w czasie której będzie 
analizowany prezentowany przez teatr spektakl. Należy przygotować 
wypowiedź obrazującą pracę teatru, kierunki poszukiwań formalnych, 
repertuarowych, metody pracy z aktorem. 

4. Każdy zespół ma obowiązek wzięcia udziału w pochodzie 
pierwszomajowym występując w kostiumach, prezentując swoje 
osiągnięcia, reklamując swoje spektakle. 

5. W trakcie trwania festiwalu oprócz prezentowanych spektakli zespoły 
odwiedzą wyższe uczelnie Lublina, fabryki, zakłady pracy, szkoły itp., gdzie 
nastąpią spotkania z młodzieżą i środowiskiem robotniczym, z 
pracownikami nauki, ze środowiskiem twórczym Lublina. 

6. Nagrody 
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- zespołowe: Wielka Nagroda w kategorii przedstawień prapremierowych 
polskich autorów współczesnych, Grand Prix za najlepszy spektakl VI SWT, 
Specjalna Nagroda za debiut dramaturgiczny; 
- indywidualne: specjalna nagroda dla autora debiutu, nagrody za reżyserię, 
scenariusz, scenografię, muzykę itp.; 
Jury może zdecydować inny podział nagród, zmienić ich kolejność lub w 
określonym przypadku nie przyznać wszystkich nagród. 

(z „Biuletynu") 

KRYTYCY O PRZEGLĄDZIE 

1. „Gong" zaś... szykuje się właśnie do szóstej „Wiosny Teatralnej", krajowej 
tylko, wbrew obietnicom kolportowanym na ostatniej i pierwszej imprezie 
międzynarodowej, która miała tylko o rok wyprzedzać następną, kosztowne 
to jednak przedsięwzięcie, gdzieś w granicach pół miliona złotych, więc na 
razie nierealne, ale tylko na razie." 
I. J. Kamiński „Od Samsary do Gongu" 

2. „LWT ten trzeci - obok Łódzkich Spotkań i „Startu" najważniejszy 
ogólnopolski przegląd konkursowy teatralnych zespołów studenckich, nie 
potrafił dotąd dopracować się konsekwentnego profilu. Andrzej Rozhin nie 
zrezygnował jednak z poszukiwań, świadom zarówno ogólnopolskiej 
akceptacji Wiosny przez środowiska młodych twórców, jak i rzadko 
spotykanego, fanatycznego niemal zainteresowania ze strony lubelskiej 
widowni. I trzeba od razu przyznać, że po raz drugi wysunął Rozhin 
propozycję „bez pudła". 
K. Miklaszewski „W poszukiwaniu autora" 

3. „Lubelska „Wiosna" miała dać nam odpowiedź, czy upadek studenckiego 
ruchu teatralnego (jakościowy upadek oczywiście) jest całkowity, czy poza 
kilkoma teatrami jeszcze coś się dzieje, czy nie?... Założenia regulaminowe 
„VI SWT" dawały przekonanie, że odpowiedź taką uzyskamy. Żądanie 
przedstawień premierowych, debiutów dramaturgicznych i preferowanie 
autorów polskich ze środowiska studenckiego pozwalały przypuszczać, że 
festiwal bądź zabrzmi jak podzwonne dla ruchu, bądź też stanie się jego 
rzeczywistą wiosną... (...) 
Przed werdyktem jury odbyła się zamykająca „VI SWT" dyskusja na temat 
„Realizacja założeń programowych festiwalu", która przebiegała jednak 
obok niego. Niemniej jednak słusznie postulowano, by nie 
przeformalizować teatru studenckiego... Słusznie również zwrócono uwagę 
organizatorom na fakt, że strona organizacyjna może położyć spektakl, bo w 
wyniku ciężkiej walki o wejście na salę widzowie są do pewnego stopnia 
rozdrażnieni, że rozdrażnienie to wyładowują w czasie przedstawienia..." 
T. Kwiatkowski „A jednak się kręci..." 

4. „Lubelska Wiosna Teatralna posiada tak bogatą tradycję, że w tym roku 
mogła się odbyć właściwie z rozpędu. A mimo to rodziła się w mąkach. 
Spory dotyczyły regulaminu. Po doświadczeniach ubiegłorocznych, kiedy 
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Wiosna była międzynarodowym festiwalem „na zadany temat" - zgromadził 
się materiał do dość smutnych obrachunków... Dlatego tegoroczna zasada, iż 
każdy z uczestników Wiosny przywozi - jako zadanie - inscenizację 
debiutu dramaturgicznego - wywołała zdecydowane sprzeciwy... 
Szczęściem jednak, dzięki przekorze i pewności końcowego sukcesu, jakie 
wykazali organizatorzy - to znaczy Teatr Gong 2 - Wiosna Lubelska doszła 
do skutku. (...) 
Nie zmienia to świetnej opinii o Lubelskiej Wiośnie. Ani obecność kilku 
złych przedstawień ani fakt, że najciekawszą po „Każdym" prezentacją 
Wiosny było pozakonkursowe „Misterium buffo" w zawodowym teatrze 
Puławskich Azotów, nie przesłania radości z tego powodu, że w teatrze 
studenckim coś zaczyna się dziać." 
K. Mroziewicz „Wiosna teatralna nie tylko z nazwy" 

5. „Muszę powiedzieć, że jury znalazło się przy podziale nagród w dość 
kłopotliwym położeniu: nie było z czego obdarzyć poszczególnych 
reżyserów, scenografów, aktorów bez wątpienia na nagrody zasługujących. 
Rzecz w tym, że największe rozporządzalne kwoty zostały obwarowane 
specjalnymi warunkami regulaminu konkursowego... Mówię to jedynie 
gwoli wyjaśnienia sytuacji sądu konkursowego, bo skądinąd założeniom 
autorów regulaminu przyświecał cel nader godziwy: pragnęli oni, by 
przygotowane przez teatry premiery i debiuty określiły zasadniczą 
koncepcję festiwalu..." 
M. Bechczyc-Rudnicka „Wiosenny zlot teatralny" 

6. „No, chociażby ta frekwencja. Na każdym przedstawieniu, bez względu na 
porę - w dzień czy w nocy (niektóre spektakle rozpoczynały się o godz. 23, 
a nawet 24) - zawsze pełna sala. Ani jednego pustego krzesła, wszystkie 
schodki w przejściach, większe gzymsy i występy w ścianach oraz wszelkie 
inne miejsca nadające się do roli tymczasowego siedziska - zawsze 
oblężone. Rzecz zdawałoby się naturalna, a jednak - nie zawsze tak było. 
Przypomnijmy sobie pierwsze „Wiosny", tę samą salę z trudem zapełnianą 
obojętnymi i zdezorientowanymi widzami... Na taką publiczność pracował 
„Gong" i przez niego organizowane ,,Wiosny"(...) 
Bo Studencka Wiosna Teatralna stała się zjawiskiem ważnym w życiu 
kulturalnym Lublina. Bez względu na jej plon - raz bogatszy, innym razem 
mniej zasobny w pomysły. Ale zawsze cenny." 
W. Korneluk „Po szóstej wiośnie" 

BIBLIOGRAFIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH 

1. (an), „Nim zgasną światła na widowni", [w:] „Kurier Lubelski", nr 99, 
28.04.1971, s. 4; 

2. (an), „Dziś początek festiwalu", [w:] „Kurier Lubelski", nr 100, 29.04.1971, 
s .4 ; 

3. (an), „W festiwalowym kieracie", [w:] „Kurier Lubelski", nr 101, 
30.04.1971, s. 4; 

4. (an), „Ostatni dzień festiwalu", [w:] „Kurier Lubelski", nr 102, 02.05.1971, 
s. 4; 
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5. M. Bechczyc-Rudnicka, „Wiosenny zlot teatralny", [w:] „Kamena", nr 12, 
06.06.1971, s. 8,10; 

6. J. Błoński, „Studencka wiosna teatralna", [w:] „Dialog", nr 7, 1971, s. 168-
170; 

7. I. J. Kamiński, ..Od Samsary do Gongu", [w:] „Kamena", nr 10, 09.04.1971, 
s . l ; 

8. W. Korneluk, „Po szóstej wiośnie", [w:] „Sztandar Ludu", nr 114, 15-
16.05.1971, s. 2; 

9. A. W. Kral, „Czy wiosna w teatrze studenckim?", [w:] „Teatr", nr 16, 16-
31.08.1971, s. 10-11; 

10. T. Kwiatkowski, „W Lublinie wiosna...?!", [w:] „Politechnik", nr 22, 
30.05.1971, s. 6-7; 

11. K. Miklaszewski, „W poszukiwaniu autora", [w:] „Scena", nr 9, 1971, s. 15; 
12. K. Miklaszewski, „Starty i falstarty (O kłopotach z „drugim rzutem" teatrów 

studenckich", [w:] „Teatr", nr 16, 16-31.08.1971, s. 6-7; 
13. A. Molik, „Po Wiośnie", [w:] „Kurier Lubelski", nr 106, 7-8.05.1971, 

„Konfrontacje" - dodatek studencki, s. 4; 
14. S. Mrazek, „Wiosna i debiuty", [w:] „Student", nr 6, 1971, s. 21; 
15. K. Mroziewicz, „Wiosna teatralna nie tylko z nazwy", [w:] „ITD", nr 22, 

30.05.1971, s. 13; 
16. (w), „VI Studencka Wiosna Teatralna zakończona", [w:] „Sztandar Ludu", 

nr 104, 04.05.1971, s. 2; 
17. bez autora, „Gong 2 i Teatr 77 z Łodzi zdobyły I nagrodę ex aequo", [w:] 

„Kurier Lubelski", nr 103, 03.05.1971, s. 4; 
18. bez autora, „Dziś początek VI Studenckiej Wiosny Teatralnej", [w:] 

„Sztandar Ludu", nr 100, 29.04.1971, s. 4; 
19. bez autora, „Dzień drugi - VI Studencka Wiosna Teatralna", nr 101, 

30.04.1971, s. 4; 

INNE DOKUMENTY 

1. „Program - 6 Studencka Wiosna Teatralna"; 
2. „Biuletyn", Druk. UMCS, 19.04.71; 
3. List do rektora UMCS Z. Lorkiewicza z 16.04.71 (prośba o udostępnienie 

40 miejsc w Hotelu Asystenckim w czasie trwania festiwalu), [w:] 
Archiwum UMCS w Lublinie; 

4. List do A. Rozhina od rektora UMCS z 17.04.1971 (zgoda rektora na 10 
miejsc), [w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 

* * * 

VI Studencka Wiosna Teatralna - ponownie o charakterze 
ogólnopolskim - trwała 4 dni. W tym czasie 16 zespołów, z których 2 
występowały poza konkursem, pokazało 25 spektakli (3 poza konkursem). 
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Organizatorzy festiwalu, podobnie jak rok wcześniej, wprowadzili do 
regulaminu punkty dotyczące repertuaru występujących zespołów. Tym razem, 
każda grupa zobowiązana została do przygotowania prapremierowego spektaklu 
polskiego autora współczesnego, ze szczególną preferencją debiutów 
studenckich twórców. Ten regulaminowy wymóg ogłoszony został zbyt późno, 
dlatego nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Jednak obserwatorzy festiwalu 
zgodnie podkreślali, iż sam pomysł jest ciekawy, zmierza do „uzdrowienia 
bardzo kiepskiego dorobku młodej i najmłodszej dramaturgii"1 i wart jest 
kontynuacji w latach następnych. Tymczasem pokazano „zaledwie cztery 
debiuty dramaturgiczne, jedną próbę scenicznej interpretacji debiutanckiej 
poezji i dwa ujawniające duży stopień ingerencji twórców, scenariusze, 
bazujące na znanych tekstach"2. Autor tych słów - Krzysztof Miklaszewski -
miał na myśli: „Spisek" Z. Hejduka w wykonaniu Teatru 77, „Senatora lecącego 
i dwóch donatorów" St. Czycza „Gongu 2", „Koncert" A. Szoski Teatru 38, 
„Bajeczkę o tym, czy warto myć zęby, czyli nauszniki zausznika" J. W. 
Paluchowskiego i A. Czarneckiego Studenckiego Teatru Małych Form „Sala 
10" oraz adaptację poezji G. Walczaka w przedstawieniu „Cztery twarze 
wolności" Studenckiego Teatru „Stern". Jeżeli chodzi o dwa scenariusze, 
bazujące na znanych tekstach, były to „Każdy" „Gongu 2" i „Przyrost 
naturalny" według T. Różewicza Studenckiego Teatru „Szkodagadać". 

Do Lublina nie przyjechały zespoły z „przedstawieniami 
pokoleniowymi"3 - „Spadanie" Teatru STU i „W rytmie słońca" Teatru 
„Kalambur", których premiery odbyły się w 1970 roku.4 Spektakle pokazane w 
czasie VI Wiosny powstały już po wydarzeniach grudniowych, dlatego - jak 
twierdzi Krzysztof Mroziewicz - „nastąpiło jakościowe przesunięcie akcentów 
w stounku do trzech najciekawszych i najbardziej politycznych spektakli -
„Spadania", „W rytmie słońca" i „Wprowadzenia do...", które nadały ton 
Spotkaniom w Lodzi. Tam dosyć wyraźnie dominowało formułowanie i 
stawianie problemu, tutaj zrodziła się na temat problemu refleksja." Za 
najważniejsze spektakle festiwalu uznał Mroziewicz „Każdego" lubelskiego 
„Gongu 2", „Spisek" Teatru 77 oraz „Misterium buffo" W. Majakowskiego 
pokazywane w ramach imprez towarzyszących przez zawodowe Studio 
Teatralne „Puławy" przy Zakładach Azotowych.6 

1 K. Miklaszewski , " W poszukiwaniu autora"; 
2 K. Miklaszewski , op. cit.; 
3 T. Nyczek, " W stronę teatru pokolen iowego" , [w:] "S tudent" , nr 1-2, 1971; 
4 Pemiera " S p a d a n i a " Teatru STU - wrzesień 1970, Rotterdam, premiera " W rytmie s łońca" 
Teatru " K a l a m b u r " - czerwiec 1970; 
5 K. Mroziewicz , " W i o s n a teatralna nie tylko z nazwy" ; 
6 " „ . w piątek o godz. 12 specjalny autokar zawiezie uczestników festiwalu do Puław, gdzie 
obejrzą spektakl Teatru Azo tów "Mister ium B u f f o " Włodzimierza Majakowsk iego" , z artykułu 
"Dziś począ tek fest iwalu", (an); 
Studio Teatra lne " P u ł a w y " założyła w 1970 roku trójka absolwentów warszawsk ie j P W S T -
Małgorzata Dziewulska , Piotr Cieślak i Ryszard Peryt - która postanowiła " w y j ś ć " poza krąg 
zbiurokratyzowanego teatru profes jonalnego. Ich program artystyczny w dużym stopniu 
określiła fascynac ja teatrem, techniką aktorską i metodą pracy Grotowskiego . Natomias t 
"program społeczny" był wynikiem chęci porozumienia się z młodą, surową widownią , którą 
mieli tworzyć przede wszystkim robotnicy Zak ładów Azotowych i młodz ież z miasta. Studio 
przetrwało dwa lata. 
Zob. K. Puzyna, "Precedens" , [w:] "Pó łmrok" , Warszawa 1982; artykuł o Teatrze w Puławskich 
Azotach z redagowany przez cz łonków zespołu, bez tytułu, [w:] "Kul tu ra i Życie" , nr 2, 1971, s. 
20-21; 
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Biuro prasowe Wiosny zapowiadało wydanie co najmniej 4 numerów 
biuletynu informacyjnego. Tymczasem ukazał się tylko jeden „Biuletyn 
Festiwalowy. VI SWT", który został złożony jeszcze przed rozpoczęciem 
festiwalu - 19 kwietnia. Biuletyn zawierał regulamin, skład komitetu 
honorowego i komitetu organizacyjnego, wykaz zespołów startujących w 
poprzednich Wiosnach oraz krótkie charaktrystyki poszczególnych teatrów, 
biorących udział w obecnym festiwalu. 

Mimo braku „wypowiedzi pokoleniowych" VI Wiosna Teatralna była 
chyba najbardziej udaną edycją lubelskiego festiwalu. Takie przypuszczenie 
potwierdzają autorzy artykułów, których wiele ukazało się zarówno w prasie 
lokalnej jak i ogólnopolskiej - w „Dialogu", „Teatrze", „Scenie", „Studencie", 
„Politechniku", „ITD". Krzysztof Mroziewicz podsumował, że VI Studencka 
Wiosna, dzięki swoim rezultatom, „wpisała się z miejsca na listę 
najciekawszych wydarzeń teatralnych, z jakimi w ostatnich latach mieliśmy do 
czynienia. Jej sukcesem była nie tylko znacznie wyższa niż zazwyczaj liczba 
przedstawień znakomitych czy interesujących, jej sukcesem była także 
znakomita atmosfera, która towarzyszyła festiwalowi przez cały czas trwania." 

VII STUDENCKA WIOSNA TEATRALNA 

Lublin, 28 .04 . -01 .05 . 1972 

ORGANIZATORZY 

Zrzeszenie Studentów Polskich 
Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" 

BIURO ORGANIZACYJNE 

Dyrektor BOF - Andrzej Rozhin 
Zastępca d/s finansowych - Edward Chanaj 
Recepcja, hotele, wyżywienie - Anna Kwaśniewska, Grażyna Stelmaszyńska 
Sekcja programowo - organizacyjna - Elżbieta Orzechowska, Maria 
Boratyńska, Marek Paprocki 
Imprezy towarzyszące - Urszula Jaroszek, Andrzej Persona, Wiesław 
Dunkiewicz 
Organizacja widowni, kasa - Jan Warenycia, Anna Mościcka 
Biuro prasowe, foto - Andrzej Molik, Mieczysław Sachadyn, Maciej Tefelski, 
Anita Nowak, Tomasz Kalita 
Jury, goście - Anna Skoczkowska, Marek Kalinowski 

1 K. Mroziewicz , op. cit.; 
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Oprawa plastyczna, reklama - Leon Barański, Kazimierz Nuckowski 
Sekcja techniczna, transport - Jerzy Filip, Tomisław Czuchraj 
Seminaria, dyskusje - Irena Filus 
Inspicjent dużej sceny - Joanna Morawska 
Piloci - Barbara Kaźmierczak 
oraz: Grażyna Stefanek, Barbara Zbiciak, Ewa Leziak, Jerzy Leziak, Elżbieta 
Skrętkowska, Małgorzata Jawor 

(zprogramu VII SWT) 

KOMITET HONOROWY 

Maria Bechczyc-Rudnicka 
Prof. dr Jarosław Billewicz-Stankiewicz - Rektor Akademii Medycznej 
Stanisław Ciosek - Przewodniczący Rady Naczelnej ZSP 
Paweł Dąbek - Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności 
Narodu 
Dr Piotr Karpiuk - I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
Prof. dr Zbigniew Lorkiewicz - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Doc. inż. Stanisław Podkowa - Rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
Prof. dr Ewald Sasimowski - Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej 
Prof. dr Wiesław Skrzydło - Rrorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Jerzy Wolniak - Przewodniczący Rady Okręgowej ZSP 
Ryszard Wójcik - Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

(z programu VII SWT) 

ZESPOŁY I PRZEDSTAWIENIA 

1. Teatr „Etam" - Kraków 
„Wiwisekcja - rzecz o duszy polskiej" 
scenariusz i reżyseria - M. Żelechowski 
scenografia - T. Łukasz 
muzyka - P. Zygadło 

2. Teatr „Gong 2" - Lublin 
„Spojrzenie Tadeusza Różewicza - przygotowanie do wieczoru 
autorskiego" 
scenariusz, reżyseria i realizacja - A. Rozhin 

3. Teatr „Pstrąg" - Łódź 
„Zaplecze" 
realizacja zespołowa pod kierunkiem J. Hutka 
opracowanie muzyczne - J. Janyst 

4. Teatr „Studio Miniatur" - Szczecin 
„XXX . . .X" 
reżyseria - Z. Zdanowicz 
muzyka - A. Ptak 

5. Teatr „Humbug" - Gdańsk 
„Więc idziemy" 
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autor - L. Lisiecka 
reżyseria - L. Lisiecka 

6. Teatr „ą" - scena I - Gdańsk 
„Dążenie" 
reżyseria, scenografia i opracowanie muzyczne - W. Wieczorkiewicz 
„Orfeusz i Eurydyka" 
scenariusz i reżyseria - W. Wieczorkiewicz 

7. Teatr „ą" - scena II - Gdańsk 
„Demiorg" 
scenariusz i reżyseria - L. Arłukiewicz 

8. Teatr STG - Gliwice 
„Jasełka Moderne" I. Iredyński 
reżyseria - S. Mołek 
scenografia - R. Nowotarski 
m u z y k a - J . Matula 

9. Kabaret dramatyczny „Stem" - Warszawa 
„Wojna i spokój" M. Domański 
inscenizacja - M. Domański 
reżyseria - J. Ruciński 
scenografia - Mitko Petrov-Vacev 

10. Teatr Elizejski - Warszawa 
„Wieczerza" J. Wiśniewski 
reżyseria - M. Grzesiński 

11. Teatr „?!" 
„Sen Jakuba" 
reżyser ia -J . W. Paluchowski 

12. Teatr „Pleonazmus" - Kraków 
„Szłość samojedna" 
scenariusz własny 

13. Teatr 3 8 - K r a k ó w 
„Surrealiści" wg surrealistów francuskich 
scenariusz i reżyseria - G. Zając 
muzyka - P. Scierański i G. Zając 
„Protokół" J. M. G. le Clezio 
„Niobe 43" 

14. Teatr KUL - Lublin1 

„Wieczerza" L. Mądzik 
reżyseria i scenografia - L. Mądzik 
muzyka - St. Dąbek 

15. Teatr „Misterium" - Wrocław 
„Bramy raju" J. Andrzejewski 
scenariusz i reżyseria - J. Potężny 

Teatry występujące poza konkursem 

1. Teatr Satyry „Cytryna" - Łódź 
„Rycerz Andrzej" H. Kajzar 
reżyseria - T. Walendowski 

1 Powinno być: "Scena Plas tyczna" Teatru Akademick iego KUL; 
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scenografia - J. Skalski 
2. Teatr PWST - Kraków 

„Gyubal Wahazar" S. I. Witkiewicz (spektakl dyplomowy) 
reżyseria - B. Hussakowski 

(zprogramu VII SWT) 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

1. Seminarium - dyskusja 
Józef Szajna - „Teatr otwarty" 

2. Dyskusja o spektaklach VII SWT z udziałem jury festiwalu; 
3. Dyskusja o spektaklach zamykająca VII SWT; 
4. Maraton filmowy DKF; 

(z programu VII SWT) 

JURY 

Doc. dr Bogdan Dziemidok 
Andrzej Hausbrandt 
Lech Hellwig-Górzyński 
Jerzy Krechowicz 
Doc. dr Julian Lewański 
Eugeniusz Mielcarek - przewodniczący jury 
Tadeusz Nyczek 
Jan Pilecki 
Roman Szydłowski 

(spisane wg „ Protokołu ") 

- w biuletynie VII SWT pt. „VII SWT. Recenzje, opinie, informacje" znajduje 
się lista członków jury, która zawiera dwa dodatkowe nazwiska: doc. dr Jan 
Błoński i Krzysztof Mroziewicz; 

LAUREACI 

I. Dwie równorzędne Pierwsze Nagrody: 
Teatrowi „Gong 2" za przedstawienie „Spojrzenia Tadeusza Różewicza -

przygotowanie do wieczoru autorskiego" (nagrody „Sztandaru Ludu" i „Ruchu" 
w Lublinie); 

Teatrowi „Pleonazmus" z Krakowa za przedstawienie „Szłość samojedna" 
(nagrody Rektora UMCS w Lublinie i Rektora WSI w Lublinie); 
II. 6 poniższych nagród (w kolejności alfabetycznej) 
- Stanisławowi Dąbkowi za muzykę do spektaklu „Wieczerza" Teatru KUL z 
Lubl ina-3.500 zł. 
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- Maciejowi Domańskiemu za debiut dramaturgiczny „Wojna i spokój" w 
wykonaniu Teatru „Stern" z Warszawy - 3.500 zł. 
- Leszkowi Mądzikowi za realizację spektaklu „Wieczerza" w Teatrze KUL z 
Lublina-3.500 zł. 
- zespołowi Teatru „Pleonazmus" z Krakowa za scenariusz „Szłości 
samojednej" - 3.500 zł. 
- Andrzejowi Rozhinowi za inscenizację „Spojrzeń Tadeusza Różewicza" w 
Teatrze „Gong 2" - nagrodę RO ZSP - 4.000 zł. 
- Włodzimierzowi Wieczorkiewiczowi za realizację przedstawień w Teatrze „ą" 
- scena I w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem spektaklu „Dążenia" -
3.500 zł. 
III. Ponadto przyznano następujące wyróżnienia: 
- Jackowi Paluchowskiemu z Teatru „?!" z Poznania za realizację spektaklu 
„Sen Jakuba" - nagroda WDK w Lublinie - 1.000zł. 
- Włodzimierzowi Margowniczemu odtwórcy roli Heroda w spektaklu „Jasełka 
Moderne" w STG z Gliwic - nagroda rzeczowa Zarządu Wojewódzkiego ZMS 
w Lublinie oraz PSP w Lublinie; 

(spisane wg „ Protokołu ") 

Jury przyznało również 5 anty-nagród za szczególnie niski poziom 
przedstawień. Otrzymali je: 

Teatr „Humbug" 
Teatr „Pstrąg" 
Teatr 38 
II Scena Teatru „ą" 
Studio Miniatur 

(z artykułu „ Mały kontestatorek rodzinny ", T. Nyczek) 

REGULAMIN 
Żadne materiały nie zachowały się. 

KRYTYCY O PRZEGLĄDZIE 

1. „Tegoroczna 7 lubelska Studencka Wiosna Teatralna (28.04-01.05) 
udowodniła niezbicie, że stan euforii i szczyt twórczych dokonań jest już 
daleko za nami. Mało: że kryzys, który był stanem immanentnym w 
latach sześćdziesiątych, nawracać zaczął w końcu roku 1971, by obecnie 
sięgnąć ostatniego dna. (...) Na kilkanaście teatrów - i to nie tylko 
debiutujących, bo w większości przyjechały do Lublina sceny zasłużone, 
oraz niegdyś, nie tak dawno jeszcze - wiodące, naprawdę tylko jeden 
(krakowski Pleonazmus) potrafił stworzyć dzieło autentycznie 
przekonywujące. Reszta - z większymi lub mniejszymi efektami -
prezentowała myślowy chaos i formalną wtórność, bezwład koncepcji i 
naiwność nieledwie dziecięcą." 
T. Nyczek „Mały kontestatorek domowy" 
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2. Wniosek, jaki nasuwa się po Wiośnie, brzmi dość lakonicznie: trzecie 
wyjście - to znaczy nie publicystykę na odlew i nie estetyczne figurki 
wybrały w tej chwili tylko te dwa nagrodzone teatry. 
Oczywiście pojawiły się także teatry nijakie..., ale jest to zupełnie 
normalne i nie ma się czym przejmować. Ważne, że w teatrze 
studenckim, w którym bardzo trudno w tej chwili kontynuować linię 
programową Łódzkich Spotkań, znalazły się nietuzinkowe propozycje 
wyjścia z sytuacji. Trzeciego wyjścia..." K. Mroziewicz „Trzecie 
wyjście" 

3. „... zaczynam myśleć, iż właśnie ta impreza Gongu i Rozhina (...) jest 
chyba osiągnięciem największym. (...) Wynikała z tego podwójna 
korzyść: z jednej strony udało się Gongowi to, o co długo zabiegał 
bezskutecznie teatr zawodowy - przełamanie obojętności lubelskiego 
środowiska akademickiego dla teatru w ogóle, z drugiej strony - zespoły 
przyjezdne uczestniczące w spotkaniach lubelskich uzyskały jeszcze 
jeden teren do emulacji artystycznych, rzecz nie do pogardzenia." 
M. Bechczyc-Rudnicka „Pochwała wiosny" 

4. Wiosna popadała w przeróżne wiry, raz nawet odbyła się jesienią, a raz 
nieudatnie rozrosła do Festiwalu Teatrów Studenckich Krajów 
Socjalistycznych. Już w ubiegłym roku powróciła do normalnego profilu 
- pierwszej konfrontacji premier nowego roku. I chyba dobrze, bo w 
kraju, gdzie teatr studencki rozrósł się ilościowo - potrzeba 
sprawdzianów jakościowych, a i łatwiej o kryteria oceny niż w zbliżeniu 
z teatrami innych krajów." 
A. Molik „Wiosna teatralna" 

5. „Tradycyjne bowiem, przydrzwiowe mecze pięściarskie publiczności, 
rozszerzone w tym roku zostały o terytorium całej sali widowiskowej. 
Nie było więc obecnie żadnych miejsc numerowanych. Posiadacze 
biletów i kart uczestnictwa walczyli o krzesła, ignorując niestety, 
wszelkie zasady sportowego i towarzyskiego savoir - vivru. (...) Ale 
widz był tu w swej masie traktowany raczej jak intruz, nie gość, w czym 
nie wszyscy w porę się zorientowali, a co powodowało sporo 
nieporozumień." 
W. Korneluk, „Zapiski z marginesu wiosny" 

BIBLIOGRAFIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH 

1. M. Bechczyc-Rudnicka, „Pochwała wiosny", [w:] „Kamena", nr 12, 
04.06.1972, s. 8; 

2. W. Korneluk. „Zapiski z marginesu wiosny", [w:] „Kurier Lubelski", nr 
106, 06.05.1972, s. 4; 

3. A. Molik, „Wiosna teatralna", [w:] „Kurier Lubelski", nr 100, 27.04.1972, s. 
4; 

4. K. Mroziewicz, „Trzecie wyjście", [w:] „ITD", nr 22, 28.05.1972, s. 13; 
5. T. Nyczek, „Mały kontestatorek domowy", [w:] „Student", nr 11, 22.04.-

04.06.1972, s. 13; 
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6. T. Nyczek, „VII Lubelska Wiosna Teatralna", [w:] „Scena", nr 8, 1972, s. 9; 
7. F. Piątkowski, „Dzisiaj - Wiosna", [w:] „Sztandar Ludu", nr 100, 

28.04.1972, s. 4; 
8. f.p. (F. Piątkowski), „7 Wiosna Teatralna zakończona", [w:] „Sztandar 

Ludu", nr 104, 03.05.1972, s. 4; 
9. bez autora, „Laureaci VII Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie", [w:] 

„Kurier Lubelski", nr 103, 02.05.1972, s. 4; 

INNE DOKUMENTY 

1. Program - „7 Studencka Wiosna teatralna", Druk. UMCS; 
2. Biuletyn - „VII Studencka Wiosna Teatralna. Recenzjie, opinie, 

informacje", ukazały się 3 numery; 
3. Protokół zawierający skład jury i listę laureatów, [w:] Archiwum UMCS w 

Lublinie; 
4. List do rektora UMCS z 03.05.1972 (podziękowanie za opiekę nad 

festiwalem), [w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 
5. List do członków TA „Gong 2" od rektora UMCS Z. Lorkiewicza z 

10.05.1972 (gratulacje za otrzymanie pierwszej nagrody na VII SWT), [w:] 
Archiwum UMCS w Lublinie; 

6. List do A. Rozhina od rektora UMCS Z. Lorkiewicza z 10.05.1972 
(gratulacje za otrzymanie nagrody indywidualnej za „Spojrzenia" wg T. 
Różewicza), [w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 

7. List do rektora UMCS Z. Lorkiewicza od przewodniczącego RU ZSP UJ -
Jana Błaszczyka z 27.05.1972 (wykaz sprzętu, jaki Teatr „Pleonazmus" ma 
zamiar zakupić w ramach nagrody rektora UMCS przyznanej w czasie VII 
SWT), [w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 

* * * 

VII Studencka Wiosna Teatralna odbywała się w ramach V Festiwalu 
Kultury Studentów Polski Ludowej i stanowiła rodzaj eliminacji do Konkursu 
Teatrów Studenckich, którego finał miał się odbyć we Wrocławiu. 

Festiwal trwał 4 dni, w czasie których 17 zespołów, w tym 2 
występujące poza konkursem, pokazało 20 spektakli (dwa poza konkursem). 

Podobnie jak rok wcześniej, organizatorzy festiwalu przewidzieli w 
regulaminie kategorię debiutu dramaturgicznego - o czym dowiadujemy się z 
artykułu Tadeusza Nyczka - „Prawdę powiedziawszy, w teatrach studenckich 
robiono już wszystko, najmniej przy tym chętnie podejmując próby 
dramaturgiczne. Chcąc wypełnić i tę lukę, organizatorzy przewidzieli w 
regulaminie Wiosny Lubelskiej kategorię debiutu dramaturgicznego. Przez 
wiele lat plon konkursu był dość mizerny... Ale dwie ostatnie Wiosny 
przyniosły rezultat godny uwagi." Autor artykułu miał tu na myśli: „Spisek" Z. 

1 T. Nyczek , "VII Lubelska Wiosna Teatralna"; 
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Hejduka w wykonaniu Teatru 77 z Łodzi - nagrodzony na VI Studenckiej 
Wiośnie oraz laureatów VII edycji - „Wojnę i spokój" M. Domańskiego 
Kabaretu Dramatycznego „Stern" z Warszawy i „Szłość samojedną" pokazaną 
przez Teatr „Pleonazmus" z Krakowa. Szczególnie wysoką ocenę wystawił 
Nyczek temu ostatniemu spektaklowi. 

W czasie lubelskiej Wiosny jury przyznało również 5 anty - nagród -
Teatrowi „Humbug" z Gdańska, Teatrowi „Pstrąg" z Łodzi, Teatrowi 38 z 
Krakowa, II scenie Teatru „ą" z Gdańska oraz Studiu Miniatur ze Szczecina. 
Krzysztof Mroziewicz napisał, iż przyznanie anty - nagród spowodowało 
zamieszanie i rozgoryczenie, gdyż uczestnicy nie byli uprzedzeni o nagrodach 
negatywnych - „Kary wprowadzono jako środek prewencyjny mający na 
uwadze skrajne niebezpieczeństwo myślowej stabilizacji, pusty estetyzm oraz 
pseudofilozoficzny bełkot." 

Nie tylko ten werdykt jury wzbudził protesty i zamieszanie. Także 
przyznanie lubelskiemu zespołowi „Gong 2" jednej z dwóch głównych nagród -
razem z Teatrem „Pleonazmus" - za „Spojrzenia Tadeusza Różewicza -
przygotowanie do wieczoru autorskiego" spotkało się z głośną dezaprobatą. 
Krzysztof Mroziewicz wyjaśniał: „Awanturę łatwo wytłumaczyć. Był czas, 
kiedy dziesięcioletni dziś „Gong 2" królował w teatrze studenckim 
niepodzielnie. I brał w tym czasie „Gong" wszystkie nagrody z rąk tych, którzy 
później napisali, że w „Gongu" uprawia się koniunkturalizm... Od tej pory ludzi 
odważnych - takich, co to potrafią zaatakować „Gong" bez względu na rodzaj 
przedstawienia - namnożyło się bez liku. Są to akurat ci sami hipokryci, co tak 
cmokali na „Wietnamie".2 Autor artykułu nie zgadzał się z powszechną 
dezaprobatą, stwierdzając, że jedynie dwa nagrodzone zespoły miały coś 
ważnego do zakomunikowania i potrafiły znaleźć „trzecie wyjście" poza 
„publicystykę na odlew" i „estetyczne figurki". 

Poza tymi dwoma teatrami, reszta zespołów prezentowała bardzo niski 
poziom, na co skarżyło się wielu krytyków, pisząc - jak chociażby Tadeusz 
Nyczek - o kolejnym kryzysie w teatrze studenckim. 

Inną słabością festiwalu była jego organizacja. Szczególnie dużo na ten 
temat pisała lubelska dziennikarka - Wiera Korneluk, a o bitwach przed 
wejściem na salę widowiskową wspominali także inni sprawozdawcy. Z drugiej 
strony te komentarze świadczą o ogromnym powodzeniu, jakim w dalszym 
ciągu cieszył się lubelski festiwal wśród młodzieży akademickiej. 

W czasie VII Wiosny ukazały się 3 numery biuletynu pt. „VII Studencka 
Wiosna Teatralna. Recenzje, opinie, informacje", które zawierały krótkie 
prezentacje poszczególnych teatrów, recenzje, programy i informacje przydatne 
przyjezdnym gościom. 

VII Wiosna Teatralna po raz ostatni miała charakter studenckiego 
festiwalu młodych teatrów. W roku następnym zmieniła się nie tylko nazwa, ale 
także główne założenia imprezy. 

1 K . Mroziewicz, "Trzecie wyjście" ; 
2 K. Mroziewicz, op. cit.; 
3 T . Nyczek, "Mały kontestatorek d o m o w y " ; 
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VIII LUBELSKA WIOSNA TEATRALNA 
WARSZTAT MŁODEGO TEATRU 

Lublin, 30.04.-06.05. 1973 

ORGANIZATORZY 

Zrzeszenie Studentów Polskich 
Środowisko lubelskie 
Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" 

przy współpracy i pomocy: 

Wydziału Kultury Prez. WRN 
Wydziału Kultury Prez. MRN 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Teatru im. Juliusza Osterwy 

(z dokumentów - „Założenia organizacyjne Festiwalu" - dołączonych do 
„Regulaminu VIIILWT") 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
Żadne dane nie zachowały się. 

ZESPOŁY I PRZEDSTAWIENIA 

1. Studio 73 - Szczecin 
„Mniszki" Eduardo Maneta 
reżyseria - Z. Zdanowicz, A. Kurtycz, J. Podlaszewski 
„Warianty" 

2. Studio Pantomimy - Szczecin 
„Temat z wariacjami" 
reżyseria - Jerzy Kubicki 

3. Teatr 38 - Kraków 
„Ukrzyżowanie" 

4. Teatr Kalambur - Wrocław 
„Gdzie są zapałki?" 
kompozycja i reżyseria - A. Krupski, P. Załuski 

5. Gdańska Scena Eksperymentalna - Gdańsk 
„Kłamstwa duszy ludzkiej wg H. Boscha" 
scenariusz - P. Lejman 
inscenizacja, reżyseria i scenografia - W. Wieczorkiewicz 

6. Akademicki Teatr KUL -Lub l in 1 

„Włókna" 
scenografia - Leszek Mądzik 

1 Powinno być: "Scena Plastyczna" Teatru Akademickiego KUL; 
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7. Teatr Eksperymentalny Oko - Kraków 
„Inwazja posągów" wg Sartre'a 
reżyseria - Maksymilian Szoc 
muzyka - Paweł Bi rui a 

8. Akademia Ruchu - Warszawa 
„Fragment większej całości" 
reżyseria - W. Krukowski 
„Collage" 
reżyseria - W. Krukowski 

9. Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" - Lublin 
„Życie jawą" Ernest Bryll 
reżyseria - Andrzej Rozhin 

10. Teatr „Szkodagadać" - Częstochowa 
„Człowiek" 
reżyseria - Grzegorz Lewandowski 

11. Teatr z Jasy - Rumunia 
„Ci smutni aniołowie" 
reżyseria - Catalina Buzoisnu 

(zespoły i spektakle zostały opracowane na podstawie artykułów prasowych) 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Warsztaty: 
1. Małgorzata Dziewulska z Puławskiego Studia Teatralnego: 

- cykl omówień i demonstracji dotyczących pracy nad tekstem poetyckim 
w sposób, „który wydaje się wskazywać drogę przywrócenia teatrowi 
nowoczesnemu słowa jako ważnego środka wyrazu"; 

2. Władysław Wieczorkiewicz i Grupa „ą" - warsztat pt. „Litery": 
- etiudy „na bazie materiałów, elementów przestrzennych i przeźroczy" 

oraz ekspozycja plastyczna w sali BWA, połączona z akcją; 
3. Jerzy Kubicki - kierownik artystyczny Studia Pantomimy Politechniki 

Szczecińskiej: 
- temat - „Teoria i praktyka aktora we współczenym teatrze ruchu"; 

4. Włodzimierz Borowski - warsztat pt. „Percepcja percepcji" 
5. Lech Hellwig-Górzyński - młody aktor i reżyser, absolwent warszawskiej 

PWST: 
- omawianie przyszłości teatru i dróg rozwoju aktorstwa światowego; 
- w celu „ustalenia elementów techniki aktora, które są stałe dla różnych 

stylistyk aktorskich", zaproponowano: ćwiczenia oparte na podstawach 
yogi i pantomimy, mające na celu harmonijny rozwój psychofizyczny; 
etiudy aktorskie; ćwiczenia w czystości mowy i prawidłowym 
funkcjonowaniu aparatu artykulacyjnego aktorów; określenie słowa jako 
jednego z elementów wyrazu; ustalenie przestrzeni scenicznej i 
kompozycji aktora w przestrzeni; 

Oraz dodatkowy warsztat: 
6. Maksymilian Szoc i Teatr Eksperymentalny „Oko" 
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Akcje: 
1. Akcja 1 - Zbigniew Warpechowski 
2. Akcja 2 - Jerzy Bereś (pt. „Zdarzenie") 
3. Akcja 3 - Andrzej Bereziński 
4. Akcja 4 - Andrzej Dłużniewski 
5. Akcja 5 - Giovanni Lucci 

Imprezy teatralne: 
1. Teatr Jednego Aktora Wojciecha Krzyszczaka ze sztuką „Stary" wg J. 

Kawalca; 
2. Studio Wizji i Ruchu J. Leszczyńskiego z Lublina ze spektaklem 

„Warianty" 
3. Teatr im. J. Osterwy w Lublinie z „Wyzwoleniem" w reżyserii Kazimierza 

Brauna; 
4. Teatr Lalki i Aktora im. Andersena z przedstawieniem „Tryptyk 

staropolski"; 
Inne imprezy towarzyszące: 
1. Wystawa fotografiki teatralnej Andrzeja Polakowskiego; 
2. Wystawa - „Plakat młodego teatru"; 
3. Pokaz prac i dyskusja ze studentami Studium Scenografii ASP w Warszawie 

prowadzonego przez Józefa Szajnę; 
4. Prezentacje etiud filmowych Warsztatu Formy Filmowej „Treść" przy 

PWST i TV w Łodzi; 
5. Sympozjum - „Teatr w środowisku" - TKKT i ZSP; 

(program imprez towarzyszących opracowany został na podstawie artykułów 
prasowych) 

JURY I LAUREACI 

- VIII LWT nie miała charakteru konkursu; 
- funkcje jury przejęła publiczność, która za najlepsze spektakle uznała : 

„Inwazję posągów" Teatru Eksperymentalnego „Oko" 
„Włókna" Akademickiego Teatru KUL 

- równocześnie publiczność przyznała nagrody indywidualne: 
Maksymilian Szoc - za reżyserię „Inwazji posągów"; 
Leszek Mądzik - za scenografię do przedstawienia „Włókna"; 
Paweł Lejmon - za za scenografię do „Kłamstw duszy ludzkiej"; 
Paweł Birula - za muzykę do „Inwazji posągów"; 
Krzysztof Gordon - za rolę w „Kłamstwach duszy ludzkiej"; 

- nagrodę Biura Prasowego LWT - „Grubą rurę" otrzymała Akademia Ruchu z 
Warszawy za „Fragmenty większej całości"; 

(z artykułu „ Widzowie rozdali nagrody", (ba)) 
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REGULAMIN (fragmenty) 

VIII Lubelska Wiosna Teatralna odbędzie się pod hasłem „Warsztat Młodego 
Teatru. Cele. Zadania. Środki." 
Do udziału w Festiwalu będą zaproszone przedstawienia, które wyrażają w 
zakresie treści i formy nowe tendencje współczesnego młodego teatru. 
Zaproszeni zostaną także indywidualnie aktorzy, reżyserzy, scenografowie, 
muzycy i inni twórcy teatru. 

1. Udział maksymalnie 10 teatrów studenckich - ze spektaklami już 
sprawdzonymi i ocenionymi (m.in. na Łódzkich Spotkaniach) oraz 
przedstawieniami nowymi, zakwalifikowanymi przez Komisję Oceniającą 
powołaną przez Radę Artystyczną i BOF VIII Wiosny. 

2. Będą rozpatrywane kandydatury przedstawień, których premiera odbyła się 
po 01.09.1972 roku. 

3. Nie przewidujemy przyjęcia spektakli o formule: kabaretu, estrady, form 
baletowych. 

4. Zaproszone teatry i grupy twórcze będą zobowiązane do: 
- zagrania 3 przedstawień w terminie wyznaczonym przez organizatorów; 
jeden ze spektakli będzie poddany ocenie publiczności i uczestników 
„Warsztatu" w formie otwartej dyskusji po przedstawieniu; 
- przyjazdu do Lublina 30.04. i pobytu przez cały okres trwania „Warsztatu" 
do 06.05.; 
- uczestniczenia w dyskusjach, seminariach i imprezach towarzyszących; 

5. VIII Wiosna nie będzie miała charakteru konkursu i spektakle nie będą 
oceniane przez jury. Zostanie ogłoszony plebiscyt na najciekawszy spektakl 
wśród uczestników „Warsztatu" i widzów. 

6. Wszystkie zespoły uczestniczące w VIII LWT otrzymają pamiątkowe 
statuetki. 

7. Najważniejszą częścią VIII LWT jest „Warsztat Młodego Teatru". 
Zadaniem głównym „Warsztatu" jest wzajemna wymiana doświadczeń, 
technik teatralnych i próba rozbudzenia świadomości artystycznej poprzez 
inspirację twórczą. Ogólnie określamy tematy: 
I. „Człowiek jako instrument teatru" - problemy szeroko pojętego 

warsztatu aktorskiego (ekspresja ciała, głos, oddech, mimika, gest 
itp.) w kontekście potrzeb młodego (czytaj „nowego") teatru. 

II. „Magnetyzm przestrzeni" - zagadnienie formy; rola plastyki; 
kostium, dekoracja, rekwizyt; teatr otwarty; teatr form wizualnych, 
teatr happeningowy; 
W zajęciach warsztatowych powinni wziąć aktywny udział 
członkowie teatrów i grup twórczych przy czym BOF 8 LWT 
przyznaje każdemu zespołowi limit 7 miejsc. Tych 7 osób zostanie 
wytypowane przez kierownictwa poszczególnych teatrów. 
Przewidujemy poprowadzenie 3 warsztatów (liczba grup 
warsztatowych może jeszcze ulec zmianie). 
Warsztaty będą miały charakter zajęć zamkniętych prowadzonych w 
specjalnych salach w wymiarze 5-6 godzin przez okres 5 dni (1-5 
maja). Szczegółowe tematy poszczególnych warsztatów - nazwiska 
prowadzących - rozkład ćwiczeń itp. zostanie podany w oddzielnym 
materiale. 
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Prace warsztatów będą ściśle dokumentowane (fotografia, film, 
nagrania) a materiał, który powstanie zostanie opracowany i wydany 
w formie wydawnictwa. 

8. W 8 LWT wezmą udział teatry zagraniczne (maximum 3) zaproszone przez 
BOF a także zaproszeni zostaną krytycy, teatrolodzy, twórcy teatru z poza 
ruchu studenckiego. 

9. Zgłoszenie do udziału w 8 LWT wymaga podania: 
- tytułu i opisu przedstawienia; 
- czasu trwania spektaklu, opisu wymaganych warunków scenicznych oraz 

szkicu sytuacyjnego sceny i widowni; 
- nazwiska autora i realizatorów; 
- opis metod pracy zespołu, przysłanie materiałów reklamowych (afisze, 

zdjęcia, programy); 
- podanie terminów (do 15.04.) obejrzenia spektakli przez Komisję 

Oceniającą; 
- ilości osób zespołu (razem z ekipą techniczną), imiennej listy i zdjęć do 

karty uczestnika; 
BOF 8 LWT przyjmuje liczbę zespołu na 15 osób. Większą liczbę osób z 
jednego teatru możemy przyjąć po wcześniejszym uzgodnieniu z BOF. 

10. Do dyspozycji teatrów zostaną oddane 3 sale o tradycyjnej scenie 
pudełkowej (200, 400, 600 miejsc) oraz 3 sale na dowolny układ sceny i 
widowni. 

11. W czasie trwania 8 LWT będzie ralizowany bogaty program imprez 
towarzyszących (w załączeniu). 

12. BOF 8 LWT gwarantuje zespołom i osobom zaproszonym: 
- pokrycie kosztów przejazdu w jedną stronę (np. Lublin - miejsce 
zamieszkania); 
- pokrycie kosztów pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie); 
- bezpłatną kartę wstępu na wszystkie imprezy 8 LWT; 
- opiekę lekarską; 

(z regulaminu VIII L WT) 

KRYTYCY O PRZEGLĄDZIE 

1. „Po ubiegłorocznej Wiośnie, kiedy werdykt jury raczej spostponował, niż 
nagrodził zebrane zespoły, koncepcja imprezy uległa zasadniczej zmianie. 
Główny „boss", Andrzej Rozhin, wpadł na pomysł lepszy: sprowadzić do 
Lublina na bity tydzień po siedmiu aktorów z kilku wytypowanych 
uprzednio teatrów studenckich, urządzić im artystyczne kurso - konferencje, 
czyli Twórcze Warsztaty Teatralne - niech się dokształcą pod okiem 
fachowców. (...) Tym sposobem impreza została jakby podzielona na część 
kształcącą i część wykonawczą, przy czym na tę ostatnią składały się nie 
tylko pokazy „normalnych" przedstawień, ale i częściowo efekty prac 
warsztatowych. Taka koncepcja Wiosny wydaje się całkiem sensowna. Do 
konkursu mogą bowiem poszczególne teatry stawać bądź to na Starcie (...), 
bądź to z końcem roku na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych. 
Jak na pierwszy raz - i tak tegoroczna Wiosna wypadła niemal udanie. 
Tochę szwankowała organizacja; czas albo się zagęszczał do niemożliwości, 
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albo leniwie rozrzedzał, nie wszystkie warsztaty spełniły pokładane w nich 
teoretyczne nadzieje - ale są to na szczęście mankamenty dosyć łatwe do 
wyeliminowania." 
T. Nyczek „Teatr ukrzyżowany" 

2. Tegoroczna Wiosna jeżeli chodzi o poziom prezentowanych spektakli, była 
może nawet słabsza od wielu poprzednich. Za to była inna i na pewno 
ciekawsza. Zorganizowana jak zwykle bardzo dobrze (...), różniła się 
zasadniczo od swoich poprzedniczek i od innych festiwali w ogóle." 
J. Kłossowicz „Ósma wiosna" 

3. „W co drugim bez mała przedstawieniu tegorocznej Wiosny ktoś kogoś za 
coś krzyżuje. Taki ludzie ludziom zgotowali los?" 
T. Nyczek „Teatr ukrzyżowany" 

4. „Nie da się ukryć, że nadzwyczjną rewelacją przegląd teatrów studenckich 
się nie okazał. Widzowie pokątnie przypominali sobie spektakle sprzed 
kilku lat i kontestowali nowy nurt w upodobaniach awangardy teatralnej, 
który krótko, a zwięźle podsumował samorodny zespół widzo-artystów." 
„Wiosna teatralna - zakończona", (ba) 

5. „Dobrze się stało, że tegoroczna Studencka Wiosna Teatralna w Lublinie nie 
miała charakteru konkursu. Przyznanie nagród byłoby sprawą kłopotliwą dla 
jury. Na festiwalowych scenach panowała bowiem smutna przeciętność. 
Widzieliśmy kilka przedstawień, w których mania mówienia prawd 
ostatecznych, uniwersalnych i ponadczasowych była wprost proporcjonalna 
do pretensjonalności i bezładu intelektualnego u ich twórców. 
„Ukrzyżowanie" Teatru 38 z Krakowa i „Człowiek" Teatru „Szkodagadać" 
z Częstochowy są tu najjaskrawszymi przykładami. (...) 
Gdyby uznać Lubelską Wiosnę Teatralną za reprezentatywny przegląd 
rocznego dorobku teatru studenckiego- nasuwałyby się wnioski 
pesymistyczne." 
B. Osterloff „Wiosna czy jesień w Lublinie?" 

6. „W Lublinie krzyżowano z zapałem wszystkich i wszystko, co się tylko 
dało. Nie krzyżowały się jedynie sensowne poglądy w ożywionych 
dyskusjach. (...) 
Z powyższych refleksji widać wyraźnie, że VII LWT wraz z Warsztatem 
Młodego Aktora była imprezą ponurą, a to głównie z powodu ambiwalencji 
naszych twórców." 
J. Płoński „Wiosna ukrzyżowana" 
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9. T. Nyczek, „Teatr ukrzyżowany", [w:] „Student", nr 11, 31.05.-13.06.1973, 

s. 13; 
10. B. Osterloff, „Wiosna czy jesień w Lublinie?", [w:] „Teatr", nr 12, 16-

30.06.1973, s. 8-9; 
11. J. Płoński, „Wiosna ukrzyżowana", [w:] „ITD", nr 23, 10.06.1973, s. 7; 
12. M. Szpakowska, „Wiosna ukrzyżowana i niema", [w:] „Dialog", nr 7, 1973, 

s. 181; 
13. bez autora, „8 Lubelska Wiosna Teatralna pod hasłem „Warsztat 73", [w:] 

„Kurier Lubelski", nr 102, 02.05.1973, s. 4; 
14. bez autora, „Ostatni dzień Wiosny Teatralnej", [w:] „Kurier Lubelski", nr 

104, 06.05.1973, s. 3 
15. bez autora, „VIII Lubelska Wiosna Teatralna", [w:] „Sztandar Ludu", nr 

102,01.05.1973, s. 8; 

INNE DOKUMENTY 

1. Biuletyn pt. „8 Lubelska Wiosna Teatralna. Warsztat Młodego Teatru", 
ukazały się 4 numery; 

2. Regulamin 8 LWT, [w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 
3. Lista teatrów uczestniczących w 8 LWT, [w:] Archiwum UMCS w 

Lublinie; 
4. Lista imprez towarzyszących, [w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 
5. List do rektora UMCS W. Skrzydło z 28.02.1973 r. (prośba o pomoc w 

wymienionych w liście problemach organizacyjnych i częściowe pokrycie 
kosztów imprezy), [w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 

6. List do rektora UMCS W. Skrzydło z 06.04.1973 r.( prośba o udostępnienie 
samochodu UMCS typu Nysa),[w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 

7. List do rektora UMCS W. Skrzydło z 03.04.1973 r. (prośba o uczestnictwo 
w Komitecie Honorowym), [w:] Archiwum UMCS w Lublinie; 

* * * 

W 1973 roku festiwal po raz drugi w swojej historii zmienił nazwę -
tym razem na Lubelską Wiosnę Teatralną. Ową zmianę odnotowały dwie 
lubelskie dziennikarki, z których jedna - Maria Bechczyc-Rudnicka - uważała, 
że świadczy to podniesieniu rangi imprezy, natomiast druga - Wiera Korneluk -
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zadawała pytanie „ale po co?".1 Andrzej Rozhin odpowiadał: „Jeżeli się robi 
imprezę środowiskową ma się ograniczoną ilość sponsorów. W związku ze 
zmianą formuły na Lubelską Wiosnę Teatralną, chcieliśmy w jakiś sposób 
pokazać, że impreza ma charakter nie tylko środowiskowy, ale dotyczy całego 
miasta. Na pewno chodziło również o rozwinięcie imprezy. Nastąpiło 
poszerzenie wejścia do miasta m.in. poprzez reklamę, wykorzystanie różnych 
sal na terenie Lublina, warsztaty i akcje, które były prowadzone w wielu 
miejscach. Mogli w nich brać udział nie tylko studenci, ale także inni -
amatorzy lub zawodowcy. To jedno. A po drugie - współorganizatorami, czyli 
patronami medialnymi, jak to się teraz mówi, były organizacje spoza 
środowiska np. Teatr im. Osterwy. Wciągnęliśmy do współpracy Biuro Wystaw 
Artystycznych, Beresia i innych przedstawicieli polskiej plastyki 
konceptualnej." 

Nie była to jedyna - i chyba nie najważniejsza - zmiana, jaka została 
wprowadzona. Przede wszystkim zmienił się charakter Wiosny z konkursowego 
na warsztatowy - „Organizatorzy główny nacisk kładą nie na festiwalowy 
przebieg imprez, ale na spotkania robocze. Nie jest więc najważniejszy 
ostateczny kształt widowiska teatralnego, ale właśnie proces jego tworzenia i 
powstawania. Stąd miejsce na dyskusje i spory, dlatego też większość 
przedstawień teatrów studenckich ma charakter propozycji." 

W czasie VII Wiosny odbyło się 6 warsztatów, prowadzonych przez 
Małgorzatę Dziewulską, Włodzimierza Wieczorkiewicza, Jerzego Kubickiego, 
Włodzimierza Borowskiego, Lecha Hellwiga-Górzyńskiego i Maksymiliana 
Szoca. 

W czasie spotkań z Małgorzatą Dziewulską z Puławskiego Studia 
Teatralnego punkt wyjścia stanowiły fragmenty „Pana Tadeusza" recytowane 
przez Ewę Benesz. Warsztat miał charakter seminaryjny, uczestniczący w nim 
ochotnicy dyskutowali na tematy poświęcone współczesnej wrażliwości, roli 
poezji romantycznej i znaczenia tekstu w teatrze. Warsztat ten - jak napisała 
Barbara Osterloff - bardzo ciekawie się zapowiadał, ale po dwóch dniach zmarł 
śmiercią naturalną, gdyż uczestnicy nie byli do niego dostatecznie 
przygotowani."' 

Kolejne spotkania, prowadzone przez W. Wieczorkiewicza i Grupę „ą", 
nosiły tytuł „Litery" i jak czytamy w artykule B. Osterloff należały do 
„najjaśniejszych punktów lubelskiego przeglądu. Wieczorkiewicz zaaranżował 
na pół happeningową zabawę, bezpretensjonalne działanie plastyczne w 
plenerze, nawiązujące do tradycji „teatru ulicznego".4 

O warsztatach kierownika artystycznego Studia Pantomimy Politechniki 
Szczecińskiej - Jerzego Kubickiego - niewiele można powiedzieć, poza tym że 
dotyczyły teatru ruchu i pantomimy. Natomiast w czasie spotkań z W. 
Borowskim ochotnicy mieli w praktyce badać zależności między 
odczytywaniem znaku a powstawaniem znaków nowych. Jednak publiczna 
orezentacja tego warsztatu została z niewiadomych przyczyn przerwana. 

Najwyżej oceniony został warsztat prowadzony przez Lecha Hellwiga-
jórzyńskiego. Zaproponował on uczestnikom szereg ćwiczeń praktycznych, 

M. Bechczyc-Rudnicka "Potrzeba rozwagi" i W. Korneluk "Wiosna - Wiosna" ; 
2 bez autora, "8 L W T pod hasłem "Warszta t 73"; 
3 B. Oster loff , "Wiosna czy jes ień w Lublinie?"; 
4 B. Oster loff , op. cit.; 
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dzięki którym studenci - amatorzy mogli rozwijać swoje umiejętności w 
ekspresji ciała i grze aktorskiej. 

W praktyczny sposób zrozumiał i wykorzystał ideę warsztatów 
Maksymilian Szoc, który wraz z Teatrem Eksperymentalnym „Oko", przyjechał 
do Lublina z nie ukończonym jeszcze spektaklem, aby go w trakcie spotkań z 
uczestnikami i publicznością zmieniać i kształtować - „ostateczna forma 
przedstawienia miała być zmaterializowanym efektem dyskusji nad teatrem 
studenckim, w tym konkretnym przypadku nad „Inwazją posągów". 

Oprócz warsztatów organizatorzy festiwalu przewidzieli także akcje, 
które odbywały się w salonie Biura Wystaw Artystycznych. W prasie 
znajdziemy różne opinie na ich temat, niektórzy sprawozdawcy uznali je za 
duży skandal, szczególnie ze względu na eksponowaną w ich trakcie goliznę. 
Dla Barbary Osterloff jednak to właśnie akcje, a nie spektakle czy jałowe 
dyskusje, stanowiły najciekawszy punkt festiwalu.2 Natomiast Janusz Płoński 
pisał i komentował zupełnie w innym tonie: „... prowadzący (przedstawiający?) 
przemawiał czułymi słowy do rybki leżącej na podłodze. Artysta leżał koło niej, 
a rybka była żywa, dopiero co wyjęta ze słoika. Akcja została brutalnie 
przerwana przez jedną z obecnych dam, która z wyraźną wściekłością 
rozdeptała rybkę, uniemożliwiając tym samym doprowadzenie całego 
zamierzenia artystycznego do końca. Nie była to jedyna tragedia, jaka się 
wydarzyła podczas VIII Lubelskiej Wiosny Teatralnej. (...) Być może moje 
zdanie nie będzie zbyt popularne w „środowisku", ale uważam, że bezczelność 
niektórych artystów przekracza najśmielsze granice. Doprowadzili oni do 
paradoksalnej sytuacji, w której widz lub uczestnik ich „akcji" znajduje się 
wobec imperatywu nakazującego wszystko przyjmować jako twór działań 
artystycznych. Bo taka jest wola artysty."3 

Warto chyba przytoczyć jeszcze jeden opis akcji zanotowany przez Wierę 
Korneluk: „Artysta wygłaszał swoje credo, a drugi artysta rozebrany do 
pryszcza na pośladku łaził po sali z tulipanem w dłoni, nie osłaniając nim 
bynajmniej (dość sfatygowanego) przyrodzenia. Jedna oburzona pani 
wychodząc z sali wołała na schodach „Tu by trzeba zrobić porządek". 

Zmiana charakteru imprezy wpłynęła także na sposób wyboru laureatów 
festiwalu. Organizatorzy nie powołali jury, oddając decyzje w ręce 
publiczności. Przy zakupie karnetu, każdy z uczestników otrzymywał specjalny 
„formularz ankietowy", który wypełniał i oddawał w ostatnim dniu festiwalu. W 
ten sposób publiczność, jako swoich faworytów, wytypowała: Teatr 
Eksperymentalny „Oko", który przedstawiał „Inwazję posągów" wg Sartre'a i 
Akademicki Teatr KUL pokazujący spektakl pt. „Włókna". 

Dodatkowo, po obejrzeniu „Ukrzyżowania" Teatru 38, „powołało" się 
tzw. „społeczne jury", które wyróżniło przedstawienia: „Gdzie są zapałki?" 
Teatru „Kalambur" i „Kłamstwa duszy ludzkiej" Gdańskiej Sceny 
Eksperymentalnej, a za najgorszy spektakl uznało właśnie występ Teatru 38. 

„Społeczne jury" było także inicjatorem widowiska pt. „Inwazja 
Chrystusów", które miało charakter parodii tendencji i stylów dominujących w 
czasie festiwalu. Inspiracją był spektakl Teatru 38, później okazało się, że z 
każdym nowym przedstawieniem przybywa krzyży i symboli męczeństwa. Po 

1 J . Grun, "Doczekać następnej wiosny"; 
2 B. Oster loff , op. cit.; 
3 J. Płoński, "Wiosna ukrzyżowana"; 
4 W. Korneluk, "Wiosna - Wiosna"; 
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kilkunastominutowych naradach widzowie weszli na scenę - z krzyżami na 
plecach - po której zaczęli biegać pytając zgromadzonych: „Którędy na 
Golgotę?". Dał im odpowiedź recenzent „Sztandaru Ludu" stwierdzając: „teraz 
już pewne, że droga na Golgotę wiedzie przez Lublin." 1 

Mimo że organizatorzy festiwalu chcieli największy nacisk położyć na 
zajęcia warsztatowe, dla obserwatorów i uczestników Wiosny w dalszym ciągu 
najważniejsze były prezentacje zespołów. Krytycy poświęcili im wiele miejsca, 
podkreślając bardzo niski poziom pokazywanych spektakli. Niektórzy uważali, 
że winę za to ponoszą organizatorzy, którzy nie dokonali właściwej selekcji. 
Janusz Płoński wręcz pisze o braku rozeznania organizatorów w studenckim 
ruchu teatralnym." Również Barbara Osterloff stwierdziła, że nic nie może 
usprawiedliwić zakwalifikowania takich przedstawień jak: „Ukrzyżowanie" 
Teatru 38, „Człowiek" Teatru „Szkodagadać", „Mniszki" i „Warianty" Studia 
73.3 

W czasie festiwalu - tradycyjnie już - ukazały się 4 numery biuletynu 
zatytułowanego „8 Lubelska Wiosna Teatralna. Warsztat Młodego Teatru". 

W podsumowaniu ósmej edycji festiwalu należy chyba podkreślić fakt, 
że sam pomysł warsztatowego charakteru imprezy - mimo wielu niedociągnięć 
organizacyjnych i braków artystycznych - spotkał się z dużym 
zainteresowaniem i aprobatą większości obserwatorów i uczestników Wiosny. 

IX LUBELSKA WIOSNA TEATRALNA 
WARSZTAT MŁODEGO TEATRU 

Lublin. 15.05 - 1 9 . 0 5 . 1974 

ORGANIZATORZY 

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich 
Akademicki Teatr UMCS „Gong 2" 
Rada Uczelniana SZSP UMCS 

przy współpracy i pomocy: 
Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego w Lublinie 
COMUK (Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury - w W-wie) 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Państwowego Teatru Lalki i Aktora 
Teatru im. J. Osterwy 

(z dokumentu „ Założenia programowe i regulamin ") 

1 (ba), "Wiosna teatralna - zakończona"; 
2 J. Płoński, op. cit.; 
3 B. Oster loff , op. cit.; 
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BIURO ORGANIZACYJNE 
Żadne dane nie zachowały się. 

ZESPOŁY I PRZEDSTAWIENIA 

1. Akademicki Teatr „Gong 2" - Lublin 
„Życie jawą" Ernest Bryll 
reżyseria - A. Rozhin 
„Droga" (druga wersja) 
reżyseria - W. Wieczorkiewicz 

2. Akademicki Teatr KUL -Lub l in 1 

„Ikar" 
scenariusz, reżyseria i scenografia - L. Mądzik 

3. Teatr Panoptykon - Toruń 
„Epifanie" wg Jamesa Joycea 
scenariusz - Waldemar Jasiński 

4. Studio Baletu Nowoczesnego „Kontrast" - Kraków 
„Etiudy" 
„Kompozycje" 
„Wizje" 

5. Środowiskowy Teatr Studencki „Parady" - Białystok 
„Słowo o Jakubie Szeli" Bruno Jasieński 
reżyseria - Stanisław Miedziewski 

6. Teatr „Pleonazmus" 
„Straż pożarna by nie zmogła jedna, druga, trzecia" 
realizacja zespołowa 

7. Warszawska Grupa Teatralna - Warszawa 
„Fragmenty z życia rodziny" 
kierownik zespołu - Bohdan Cybulski 

8. Teatr PWST im. L. Solskiego - Kraków 
„Thermidor" S. Przybyszewska 
reżyseria - Jerzy Krasowski 
„Na pełnym morzu" Sławomir Mrożek 

9. Olsztyńska Pantomima Głuchych - Olsztyn 
„Apokalipsa" 
reżyseria - Bohdan Głuszczak 

10. Teatr „Misterium" - Wrocław 
„Versuchte Pferde" wg T. Borowskiego 
scenariusz i reżyseria - Janusz Potężny 

11. Studencka Grupa Teatralna PZ 12 - 07 - Wrocław 
„Przez pryzmat siebie" 
autor - Tadeusz Zielniewicz 

12. Teatr Maja - Poznań 
„Telewizja" Kazimierz Grochmalski 

13. Theatre Limited - Uganda 
„Płomienne drzewa" 
reżyseria - Robert Suvamage 

1 Powinno być: "Scena Plastyczna" Teatru Akademickiego KUL; 
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(z biuletynów 9 LWT i artykułów prasowych) 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Akcje 

1. Akcja plastyczna Zbigniewa Warpechowskiego „Stagnacja ciemności" 
zatytułowana „10 minut", pierwsze publiczne czytanie traktatu „Zbiór 
aksjomatów do traktatu o sztuce czyli traktat"; 

2. Akcja Kazimierza Beresia pt „Toast na cześć wiosny" z towarzyszeniem 
muzyki krakowskiej grupy „Ossjan"; 

3. Akcja Ewy Partum pt. „Tekst"; autorka przedstawi również materiały 
„Galerii Adres", którą prowadzi; 

4. Andrzej Partum zaprezentuje materiały „Biura Poezji" i akcję „Jesteś 
ignorantem kultury i sztuki"; 

5. Akcja Andrzeja Kostołowskiego pt. „Konteks Muzeum"; 
6. Akcje Lecha Dymarskiego; 

Inne imprezy towarzyszące 

1. Wykład prof. dr J. Lewańskiego pt. „Aspekty złożoności i aspekty realizacji 
znaku teatralnego"; 

2. Dyskusje prowadzone m.in. przez T. Nyczka; 
3. Spotkanie z reżyserem filmu „Na wylot" Grzegorzem Królikiewiczem oraz 

Krzysztofem Zarębskim; 
4. A. Polakowski i G. Sądecki - fotograficzny „Zapis 5" prezentowany na 

Starym Mieście (uliczka Ku Farze); 
5. Występ Teatru Provisorium - „Najważniejsze części człowieka: głowa, 

zęby"; 

(z biuletynów 9 L WT i artykułów prasowych) 

WARSZTATY 

1. Jerzy Kronhold - w oparciu o scenariusz H. Kajzara „+ + +" proponuje 
wyszukiwanie ukrytych możliwości kreacyjnych i prowokowanie artykulacji 
gustycznych [sic!]u uczestników; próby będą miały charakter zbiorowej 
analizy tekstu, a ich celem finalnym powinno być ukazanie w 
przedstawieniu kierunków ewolucji, jakim podlegało tworzywo literackie; 

2. Jacek Tomasik poruszy sprawę kompozycji baletu jako widowiska opartego 
na tekście; 

3. Wojciech Muller wraz z grupą „Od nowa"przeprowadzi spotkanie mające 
na celu przetworzenie określonej zaprogramowanej sytuacji, w której 
elementy przestrzeni odgrywają najważniejszą rolę; 

4. Bohdan Głuszczak - zagadnienie wyboru tematu i znaczenie scenariusza w 
widowisku pantomimicznym; pojęcia pantomimy, dramaturgii i scenariusza; 

5. Krzysztof Szwajgier - „Muzyka w teatrze"; na przykładach „Spadania" i 
„Sennika polskiego" Teatru „STU"; 
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6. Olga Szwaj gier - „Funkcja głosu w technice aktorskiej"; 
7. Włodzimierz Wieczorkiewicz z grupą „ą"; 
8. Małgorzata Szpakowska - „Krytyka teatralna wobec teatru studenckiego"; 
9. Lech Hellwig-Górzyński - podstawowe elementy warsztatu aktora: ruch, 

gest, głos; cykl zajęć warsztatowych zamkną etiudy oparte o elementarne 
zadania aktorskie; 

10. Ryszard Major z teatrem „Pleonazmus" - w trakcie pracy uczestnicy przez 3 
- stopniową korektę przywiezionej przez zespół etiudy, będą analizowali, 
oceniali i ustalali pojęcie „kreacji zbiorowej" w teatrze; 

11. Bogusław Litwiniec - siły i środki teatru studenckiego; 
12. Julian Lewański - „Aspekty złożoności i aspekty realizacji znaku 

teatralnego"; 
13. PWST im. L. Solskiego - pokazy przedstawień dyplomowych; dyskusja o 

szkolnictwie artystycznym, przygotowaniu aktora w aspekcie nowych zadań 
i praktyki scenicznej awangardowego teatru; 

14. Marta Roszkopfowa - „Passywna - aktywna przestrzeń", „akcja - reakcja" 
- scenografia w teatrze; 

15. Rejmund Klechot - „Warsztat aktora pantomimy"; 
16. Ryszard Żuromski - „Messmer. Promieniści i współczesne koncepcje 

magnetyzmu a budowanie przestrzeni teatralnej"; 
17. Krzysztof Knittel - warsztat muzyczny; 
18. Zygmunt Konieczny - warsztat muzyczny; 
19. Zbigniew Osiński - teoria teatru; 
20. Henryk Izydor Rogacki - teoria teatru; 

(z biuletynu 9 LWT) 

- z artykułów wynika, że odbyło się tylko 11 lub 12 warsztatów; 
- m.in. zostały wymienione: 
1. warsztat pt. „Mesmera" [sic!], na którym próbowano badać i 

wykorzystywać najnowsze zdobycze telekinezji, psychotroniki, telepatii do 
budowania przestrzeni teatralnej; 

2. warsztat pt. „Litery" w wykonaniu „grupy interwencyjnej" z Poznania; 
3. warsztat pt. „Podstawowe elementy pracy aktora"; 
4. zajęcia z pantomimy; 
5. warsztat muzyczny prowadzony przez Krzysztofa Szwajgiera i Krzysztofa 

Knittla; 

- Andrzej Rozhin stwierdził1, że na pewno odbyły się warsztaty prowadzone 
przez: W. Mullera, K. Szwajgiera, O. Szwajgier, W. Wieczorkiewicza, L. 
Hellwiga-Górzyńskiego, R. Majora, J. Lewańskiego, K. Knittla, Z. Osińskiego. 
H. I. Rogackiego. 

1 W czasie rozmowy z autorką pracy, która odbyła się 23 .08 .2000: 
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I REGULAMIN (fragmenty) 

1. Będą istniały dwa główne nurty prezentacj i: 
- prezentacje wybitnych spektakli powstałych przed 01.09.1973 i 
pokazywanych na innych festiwalach; 
- prezentacje spektakli odpowiadających założeniom regulaminu tzn. 
przedstawienia premierowe powstałe po 11.09.1973; 

2. Główne założenie LWT - Warsztat Młodego Teatru pozostaje bez zmian i 
stanowi punkt centralny zainteresowań organizatorów i uczestników 
Festiwalu. Warsztat Młodego Teatru przyjmuje hasło robocze „Od idei do 
realizacji" i skupi się na zagadnieniach analizy poszczególnych elementów 
przedstawienia teatralnego (analiza tekstu; problemy gry aktorskiej: gest, 
mimika, głos, ruch sceniczny; budowanie przestrzeni - architektura 
spektaklu; muzyka i ilustracja dźwiękowa; formy audiowizualne 
praktyczne wykorzystanie itp.). 
Hasła „Człowiek jako instrument teatru" i „Magnetyzm przestrzeni" 
stwarzają szerokie tło do poszukiwań i eksperymentu artystycznego, które to 
cele Warsztatu w pełni są akceptowane. 
Poza specjalnie wybranymi przedstawieniami o dużych walorach 
poznawczych i artystycznych pokazywanych szerokiej publiczności w 
nurcie „Prezentacje", wszystkie pozostałe spektakle powinny stanowić 
materiał do analizy i dyskusji w gronie uczestników Warsztatu. Powinny te 
przedstawienia warsztatowe reprezentować różne konwencje i formuły 
młodego teatru np. teatry ruchu, pantomimy, teatry poetyckie, teatry -
wypowiedzi polityczne, sceny dramatu, teatry muzyki i wizji itp. 

3. Selekcji i kwalifikacji teatrów do udziału w 9 LWT dokona Komisja 
powołana z grona Rady Artystycznej Teatrów Studenckich ZG SZSP przy 
współudziale BOF i Dyrektora Artystycznego 9 LWT. 

4. Zakłada się udział w 9 LWT: 
- maximum 10 teatrów studenckich (ilość przedstawień może być większa); 
- 2 teatrów (grup twórczych) reprezentujących ruch amatorski przy czym 
najlepiej by to były teatry robotnicze; 
- 2 przedstawień dyplomowych PWST (Kraków, Łódź, Warszawa) przy 
czym może to być ten sam rok IV PWST np. Kraków; 
- 1 zespołu muzycznego o charakterze eksperymentującym; 
- grupy plastyków „Od nowa" z Poznania; 
- grupy plastycznej „ą" z Gdańska; 
- krytyków i dziennikarzy zaproszonych imiennie (ok. 20 osób); 
- fotografików zaproszonych imiennie (10 osób); 
- aktorów teatrów studenckich zgłoszonych indywidualnie lub przez 
macierzyste teatry, którzy wezmą udział w warsztacie (40 osób); 
Ogólna liczba uczestników Festiwalu nie powinna przekraczyć 320 osób. 

5. Warsztaty będą prowadzone przez 6 dni w specjalnie przeznaczonych salach 
(lub w plenerze) w godzinach od 9 - 1 3 i uczestnictwo w pracach będzie 
obowiązkowe. 

6. Warsztaty będą prowadzone przez: (propozycje) 
- reż. Helmut Kajzar 
- reż. Lech Hellwig-Górzyński 
- reż. Ryszard Major 
- Paweł Rouba (pantomima) 
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- Leon Górecki (ruch sceniczny) 
- Danuta Wodyńska (dykcja) 
- Józef Szajna (warsztat scenograficzny) 
- Włodzimierz Wieczorkiewicz (scenograf) Litery II 
- Wojciech Miller (artysta plastyk) 
- Andrzej Dziedziul - warsztat aktora - lalkarza połączony z prezentacją 
spektaklu wg S. Witkiewicza oraz dwóch przedstawień Teatru im. J. Ch. 
Andersena pt. „Tryptyk staropolski" (scenariusz M. Jurkowski) i 
„Ojczyzna" Krystyny Miłobędzkiej; przewidziane jest spotkanie 
seminaryjne z Zenobiuszem Strzeleckim - scenografem i reż. Stanisławem 
Ochmańskim; 
- Krzysztof Knittel, Andrzej Zarycki, Stanisław Radwan, Krzysztof 
Szwajgier, zespół MV - 2 z Krakowa przy współpracy Polskiego Radia w 
Lublinie - warsztat muzyczny; 
- reż. Jan Skotnicki, reż. Jerzy Jarocki - pokazy przedstawień 
dyplomowych; dyskusja „Szkolnictwo artystyczne (przygotowanie aktora) 
w aspekcie nowych zadań i praktyki scenicznej awangardowego teatru. 
Teoria i praktyka."; 
- Conrad Drzewiecki, Jacek Tomasik - warsztat teatru tańca; 
- reż. Bogusław Litwiniec - „Siły i środki teatru studenckiego - stan na 
dzisiaj"; 

7. Festiwal 9 LWT nie ma charakteru konkursu. 
Istnieje możliwość przyznania specjalnych nagród przez społeczne jury 
(powołane z grona prowadzących warsztaty). O powołaniu jury zadecyduje 
Rada Artystyczna Teatrów, Wydział Kultury ZG SZSP i BOF 9 LWT w 
trakcie trwania festiwalu. 
Wszystkie zespoły uczestniczące w 9 LWT otrzymają pamiątkowe statuetki 
projektu artysty plastyka. 

8. BOF 9 LWT będzie wydawał „Biuletyn" redagowany przez dziennikarzy 
studenckich i zaproszonych krytyków. 

9. BOF LWT wyda specjalny „Zeszyt" zawierający ciekawe scenariusze i 
sztuki powstałe od 1970 roku min. „W rytmie słońca", „Spadanie", „Sennik 
polski", „Jednym tchem" Barańczaka, „Straż pożarna" Majora itp. 

10. W ramach 9 LWT odbędą się wystawy i akcje: 
- Leon Barański - „Propaganda wizualna" - projekty 

„Mój teatr marzeń" - wystawa projektów scenicznych 
niezrealizowanych 

- Grzegorz Sądecki - „Plakat autorski" 
- „Hipernaturaliści" 
- Andrzej Polakowski - „Zapis 4" (fotografia) 

11. BOF 9 LWT planuje organizację masowej imprezy plenerowej (amfiteatry 
LSM i Park Ludowy) pt. „Urodzeni po wojnie" będącej manifestacją 
artystyczną pokolenia. 

12. BOF 9 LWT gwarantuje zespołom i osobom zaproszonym: 
- zakwaterowanie (hotele, domy studenta) 
- wyżywienie (obiad i kolacja) 
- zwrot kosztów podróży (w jedną stronę) 
- opiekę lekarską 
- bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy 9 LWT 

13. Obowiązki zespołów zakwalifikowanych do udziału w 9 LWT: 
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- formalnego zgłoszenia zawierającego szczegółowe dane o spektaklu; 
koniecznym jest przesłanie materiałów reklamowych i minimum 100 afiszy, 
300 sztuk folderów, 15 fotografii, ocenzurowanego scenariusza; 
- zagrać obowiązkowo 3 przedstawienia (przy ilości widzów do 200 osób) 
lub wg ustaleń z BOF 9 LWT; 
- uczestniczenia w zajęciach warsztatowych; nieuczestniczenie w zajęciach 
spowoduje niewypłacenie zwrotu kosztów podróży i obciążenie finansowe 
za pobyt na Festiwalu; do zajęć warsztatowych każdy zespół (kierownik 
artystyczny) obowiązany jest wytypować minimum 10 aktorów; 
- uczestniczenia w zbiorowych akcjach 9 LWT i w imprezie plenerowej; 

14. Wszystkie decyzje w w/w sprawach podejmuje Dyrektor Artystyczny 
Andrzej Rozhin. 

15. Termin zgłoszeń do 31 marca 1974 roku. 

(z dokumentu ,, Założenia programowe i regulamin ") 

KRYTYCY O PRZEGLĄDZIE 

1. „Weterani i znawcy uznali, że spektakle pokazane na IX LWT, a i sama 
impreza także, były najgorsze z dotychczasowych. Oskarżono młode 
teatry o mętniactwo. megalomanię, profesjonalne ciągoty, o 
nieautentyczność, powtarzanie swoich i cudzych chwytów sprzed lat. o 
permanentny brak ważkiej wypowiedzi na tematy aktualne. (...) 
W ogóle modne było w Lublinie zbliżanie się do sensu od strony 
bezsensu, organizowanie metafizycznych wibracji duszy drogą 
mechanicznego skandowania egzystencjalno - strukturalnych banałów. 
(...) 
M. Parowski „Posucha w Lublinie" 

2. „Gotowiśmy tedy przyjść do wniosku, że efekt z warsztatami raczej 
osłonił niepokojący fakt, iż LWT straciła nieco na popularności wśród 
przybywających na nią przedtem wybitnych teatrów studenckich. (...) 
Słyszało się „w kuluarach" zdanie, iż nie ma na 9 LWT dawnej 
atmosfery. Dlaczego?... Kursują uporczywie pogłoski (plotki?), jakoby 
spiritus movens lubelskich „wiosen" teatralnych, Andrzej Rozhin. miał 
objąć stanowisko dyrektora teatru zawodowego, może więc w czasie 9 
„wiosny" myśli jego szybowały hen poza Lublinem, na czym musiała 
niemało ucierpieć organizacja festiwalu." 
M. Bechczyc-Rudnicka „O wiośnie bez lakiernictwa" 

3. „Przegląd nie spełniał co prawda warunku reprezentatywności w 
stosunku do całego ruchu teatralnego i zabrakło tych właśnie 
najgłośniejszych zespołów: STU, Ósmego Dnia, Teatru 77. Ale w 
teatrze, szczególnie studenckim, ci co milczą, po prostu nie istnieją." 
J. Płoński „Dziewiąta Lubelska Wiosna Teatralna" 

4. „Tak, serce mi się raduje na myśl o potrzebie i ważności tej imprezy. 
Dzięki niej nasze miasto zyskuje co roku blasku. I pomimo tego, co się o 
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niej mówi i pisze (wyżej) - zyskuje także młody teatr. A tym więcej 
zyskuje, im wyraźniej takie spotkanie ujawnia mu jego słabości." 
M. Kusiba „Teatr się zająknął" 
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82 



IX Lubelska Wiosna Teatralna po raz drugi odbyła się pod hasłem 
„Warsztat Młodego Teatru". Organizatorzy przewidzieli 20 różnych spotkań 
warsztatowych Jednak z artykułów prasowych wynika, że odbyło się jedynie 11 
- 12 zajęć. Były także przedstawienia - 13 grup, w tym Theatre Limited z 
Ugandy, zaprezentowało 17 spektakli; poza tym akcje, wykłady, dyskusje oraz 
inne imprezy towarzyszące, w ramach których wystąpił m.in. Teatr 
„Provisorium" z Lublina. Duża ilość różnorodnych zdarzeń, ich rozproszenie -
bądź nakładanie się - w czasie i przestrzeni miasta, spowodowały 
dezorganizację i dezorientację uczestników i widzów. Barbara Michałowska-
Rozhin tłumaczyła1, że w czasie tej ostatniej Wiosny organizatorzy próbowali 
zrealizować koncepcję imprezy totalnej, obejmującej całe miasto i złożonej z 
różnych, także parateatralnych, wydarzeń - „Tak się zaczęło dziać w sztuce i w 
tym kierunku szły nasze zainteresowania. Chcieliśmy to pokazać innym. Sala 
teatralna w Chatce Żaka przestała nam i przyjeżdżającym artystom wystarczać." 

Według Marii Bechczyc-Rudnickiej warsztaty teatralne, które dla 
organizatorów stanowiły najważniejszą część festiwalu, traktowano^ po 
macoszemu, głównie z powodu przeładowania programu festiwalowego. Na 
pewno wpływało to na obniżenie ich poziomu. Dodać trzeba, że warsztaty były 
zamknięte dla obserwatorów, a tym samym bardzo ograniczono pole ich 
oddziaływania. Jedynie w czasie ostatniego dnia festiwalu odbywały się pokazy 
ćwiczeń w poszczególnych grupach warsztatowych dostępne dla widzów. 

Do końca nie jest jasne, które warsztaty odbyły się, a które nie i z jakich 
powodów zostały odwołane. Wiemy natomiast, że dużą popularnością cieszył 
się warsztat „Mesmera", w czasie którego próbowano wykorzystywać 
najnowsze zdobycze telekinezji, psychotroniki i telepatii w budowaniu 
przestrzeni teatralnej. W opozycji do relacji Marii Bechczyc-Rudnickiej -
Janusz Płoński napisał, że warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem, co 
świadczło o potrzebie tego typu pracy wśród młodych twórców teatralnych. 

W drugim numerze biuletynu, wydawanego przez biuro prasowe 
festiwalu, czytamy: „Tegoroczne działania plastyczne rozpoczęły się w Galerii 
Labirynt od totalnej manifestacji tego kierunku w sztuce, który nazwać by 
można „Impossible art". Otóż 15 bm, o godz. 17, więc według planu, grupa 
osób zebranych w galerii stwierdziła po długim oczekiwaniu absolutną 
nieobecność artystów oraz sztuki." 

Z innych relacji zamieszczanych w prasie dowiadujemy się, że niektóre 
akcje i imprezy towarzyszące jednak się odbyły. Dwie z nich opisuje Maciej 
Parowski: „Mam w ręku dwa karteluszki: „jeśli chcesz coś powiedzieć, mów 
językiem języka" napisano na jednym, „jestem ignorantem w dziedzinie sztuki" 
- na drugim. Pod spodem to samo w języku francuskim, niemieckim, 
angielskim i węgierskim. Na samym dole podpis - Ewa Partum (rzecz całą 
zresztą prowadził Andrzej Partum). Czy rzeczywiście grupowe skandowanie 
takich rewelacji otwiera człowieka na jakieś nowe sprawy, przeżycia, czy zbliża 
go do czegokolwiek? Poprzestańmy na tym życzliwym pytaniu. (...) W dniu 
ostatnim, w ramach doświadczeń nad scenografią i budowaniem przestrzeni, nie 
zidentyfikowana grupa pod kierownictwem pani scenograf (asystentka Szajny z 
Czechosłowacji) zaczęła sznurować wejście do Chatki Żaka - wytworzył się 

1 W czasie rozmowy z autorką pracy, która odbyła się 12.09.2000; 
2 M. Bechczyc-Rudnicka , " O wiośnie bez lakiernictwa"; 
3 J. Płoński, "Dziewią ta Lubelska Wiosna Teatralna"; 
4 Biuletyn "9 Lubelska Wiosna Teatralna - 15-19.05.1974"; 
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wewnątrz mały labirynt sznurków, płótna i papieru. Prowokowano reakcję 
wchodzących i wychodzących, reakcji praktycznie nie było. W końcu papiery 
ktoś podpalił i wygłup (artystyczna prowokacja?) zmienił się w drobny 
wandalizm. Sprowokowano tylko interwencję sprzątaczek."1 Ale były również 
udane imprezy np. akcja grupy plastycznej „Od Nowa" z Poznania, której 
uczestnikiem był Jan Tasak: „Tym razem jesteśmy w „Muzeum Teatru". Sala 
pełna podwieszonych gablot - mumii z plastikowej folii; wewnątrz - jak to 
objaśnia przewodnik po muzeum, znany awangardowy reżyser telewizyjny i 
konceptualista literacki, Lech Dymarski - znajdują się autentyczne dary: 
ofiarowane przez różne teatry fragmenty scenografii i kostiumów ze znanych i 
głośnych spektakli (m.in. „Apocalipsis cum figuris" w Laboratorium 
Grotowskiego, coś z „Tanga" Mrożka, z „Sennika polskiego" w Teatrze STU 
itp.). Intencja jasna: oto znajdujemy się w muzeum gestów i słów zamkniętych, 
historycznych, istniejących w zbiorowej świadomości jako „relikty" teatru. Bo 
po byłym spektaklu pozostaje tylko legenda - i ewentualnie zbiór martwych 
przedmiotów. Członkowie grupy „Od Nowa" zapraszają następnie do swojego 
„teatru". Widzowie zostaną zamknięci w kloszach foliowych, stamtąd mają 
obserwować to, co dzieje się „na zewnątrz": projekcję filmu, jakieś działania 
aktorów pod płachtą ekranu, słychać dźwięki melodii przechodzącej w bełkot." 

Mimo że organizatorzy Wiosny zapowiadali, iż jeden z nurtów 
prezentacji będą stanowiły wybitne spektakle zaproszone z innych festiwali, to 
co zostało pokazane na IX Wiośnie Teatralnej nikogo nie zadowoliło. Z 
artykułu Marka Kusiby dowiadujemy się, że w Lublinie nie pojawiły się 
oczekiwane Teatr Ósmego Dnia i Akademia Ruchu, a wręcz zlekceważyły 
festiwal Teatr STU i „Kalambur".3 Wszyscy obserwatorzy podkreślali bardzo 
niski poziom, za wyjątki uważając jedynie „Straż pożarną..." Teatru 
„Pleonazmus" - przedstawienie znane już z Łódzkich Spotkań Teatralnych -
oraz „Ikara" Akademickiego Teatru KUL. Swoją dezaprobatę i zniechęcenie 
szczególnie ostro zademonstrował Tadeusz Nyczek, który na pierwszej dyskusji 
podsumowującej lubelską imprezę, stwierdził, że dla niego najważniejszym 
wydarzeniem festiwalu było zwycięstwo Szozdy w Wyścigu Pokoju. Uczestnik 
tej dyskusji - Maciej Parowski - dodaje: „Entuzjaści piłki nożnej przeciwstawili 
temu sukces w meczu Polska - Grecja. No i tak się toczyły te rozważania na 
tematy teatralne. Jakie spektakle, taka dyskusja." 

Bardzo niepokojący wydawał się uczestnikom festiwalu również fakt 
zupełnego braku porozumienia między młodymi twórcami a widownią, oraz 
między tymi pierwszymi i starszymi nieco znawcami i byłymi liderami teatru 
studenckiego. O pierwszym przypadku pisał m.in. Jan Tasak, który stwierdził, 
że prawie każde przedstawienie prowadziło do polaryzacji stanowisk twórców i 
odbiorców: „Ci pierwsi - zadowolenie ze swych dzieł przedkładali nad 
satysfakcję rozumienia ich przez publiczność. Ta znowu - w niemożliwości 
pojęcia celu niezliczonych świec, gestów i gimnastycznych figur z jakich tkana 
była materia spektakli - negowała ich sens. '0 Zarazem żadna ze stron nie 
wydawała się chętna do podjęcia jakiejkolwiek dyskusji i prób porozumienia. 
Tym bardziej - jak zauważył Maciej Parowski - nie powtórzyła się sytuacja 

1 M. Parowski , "Posucha w Lublinie"; 
2 J. Tasak, "Wiosna Teatra lna"; 
3 M. Kusiba. "Tea t r się za j ąkną ł " ; 
4 M. Parowski , op. cit.; 
5 J . Tasak. op. cit.; 
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sprzed roku, kiedy dyskusja „weszła na scenę" w przedstawieniu „Inwazji 
Chrystusów' - jako spontaniczna reakcja widzów na „ewangelijno - mętniacko 
- mityczne ciągotki studenckiego teatru".1 

W artykule „Umilkły działa na teatralnym froncie" Janusz Płoński pisze 
natomiast o konflikcie pomiędzy młodymi twórcami a „starymi wujami", wśród 
których wymienia m.in.: Tadeusza Nyczka, Macieja Szybista, Macieja 
Domańskiego, Lecha Hellwiga-Górzyńskiego, Jana Poprawę oraz siebie. Ci 
przedstawiciele „stetryczałych trzydziestolatków", którzy pozwolili sobie na 
krytykę dokonań swoich młodszych kolegów, zostali oskarżeni o psychiczne 
odejście od młodzieży, brak zrozumienia dla jej problemów, konfliktów czy 
potrzeb. Janusz Płoński pisze także o zdumiewającej dla niego sytuacji 
rozerwania więzi w środowisku studenckich twórców: „Grupy teatralne są 
samowystarczalne nie tylko poprzez tworzenie specyficznych enklaw, ale także 
poprzez brak zainteresowania pracą innych zespołów."3 

W czasie IX Lubelskiej Wiosny ukazały się 4 numery festiwalowego 
biuletynu - „9 Lubelska Wiosna Teatralna - 15-19.05.1974" - w których m.in. 
zamieszczone zostały artykuły: Juliana Lewańskiego „Aspekty złożoności i 
aspekty realizacji znaku teatralnego", Mieczysława Abramowicza „Ku teatrowi 
wspólnemu" i Bogusława Litwińca „Siły i środki teatru studenckiego". 
Niezwykle ostro skrytykowała pracę biura prasowego Maria Bechczyc-
Rudnicka, która napisała, że biuletyn zamiast rzeczowych informacji zawierał 
„zakalcowate recenzyjki, sporo mętnawych medytacji tudzież dowcipasy dla 
„samych swoich". 

Z dniem 31 sierpnia 1974 roku zakończył swoją współpracę z 
uniwersytetem Andrzej Rozhin. Kilka miesięcy później wyjechał z Lublina, aby 
objąć dyrekcję Teatru im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Teatr „Gong 2" 
rozpadł się. Niektórzy jego członkowie przeszli do nowo powstałych zespołów 
„Provisorium" i „Scena 6".? Zabrakło głównych organizatorów, dlatego IX 
Wiosna była ostatnią edycją lubelskiego festiwalu. 

1 M. Parowski , op. cit.; 
2 J. Płoński , "Umi lk ły działa na teatralnym froncie" ; 
3 J. Płoński, op. cit.; 
4 M. Bechczyc-Rudnicka" , op. cit.; 
5 Teat r "P rov i so r ium" został założony w 1972 roku, "Scena 6" w 1975; 
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SYNTEZY: repertuar, formy wypowiedzi, organizacja, 
program 

Próbę sumowania najważniejszych elementów przedstawionego w tej 
pracy materiału zacznijmy od sprawy u c z e s t n i c t w a w Studenckiej 
Wiośnie Teatralnej. Otóż w ciągu dziewięciu edycji lubelskiego festiwalu 
zaprezentowało się w sumie 66 grup z Polski, 7 zespołów zagranicznych oraz 5 
teatrów, które występowały w czasie 8 i 9 Lubelskiej Wiosny w ramach imprez 
towarzyszących. Tę ostatnią grupę stanowiły zespoły, których nie możemy 
zaliczyć do grona teatrów studenckich, z wyjątkiem Teatru Provisorium, dlatego 
ich prezentacje nie zostały uwzględnione w poniższej analizie repertuaru i 
gatunków teatralnych. 

Także w czasie wcześniejszych spotkań występowały zespoły, które nie 
mieszczą się w definicji teatru studenckiego. Pokazywane były niejako imprezy 
towarzyszące, ale w ramach prezentacji pozakonkursowych. I tak - w czasie V 
Wiosny Teatralnej przyjechały do Lublina: Teatr Rozmaitości „Grupa 
Proscenium" z Krakowa ze spektaklami „Nos" M. Gogola i „Sól" (wg tekstów 
I. Babla, S. Jesienina, A. Łunczarskiego, W. Majakowskiego, A. Puszkina, M. 
Sałtykowa-Szczedrina, W. Szymborskiej) oraz Teatr Dzieci Zagłębia z Będzina 
ze spektaklem „Buda Jarmarczna - Dwunastu" A. Błoka; w czasie VI Wiosny 
występował Teatr Elżbiety Fediuk z Krakowa ze spektaklem „Koncert na głos 
kobiecy" J. Niemojewskiego i Teatr przy Zakładach Azotowych z Puław 
pokazujący „Misterium Buffo" W. Majakowskiego.2 Podobnie jak w wypadku 
spektakli prezentowanych w ramach imprez towarzyszących, wymienione 
przedstawienia również nie zostały włączone do analizy repertuaru teatru 
studenckiego. 

Po powyższych wyjaśnieniach pozostają nam 62 teatry polskie i 7 
zagranicznych, które pokazały w sumie 155 spektakli, w tym 9 programów 
gości z zagranicy.3 

Wiele spośród polskich zespołów uczestniczyło w kilku Studenckich 
Wiosnach - najwięcej bo aż sześć razy przyjeżdżał do Lublina Teatr 38 z 
Krakowa (III, IV, V, VI, VII, VIII), pięć razy występował Studencki Teatr 
Gliwice (I, III, IV, VI, VII), cztery razy Studio Miniatur ze Szczecina (II, III, 
IV. VII) oraz „Scena Plastyczna" Teatru Akademickiego KUL z Lublina 
prowadzona przez Leszka Mądzika (VI, VII, VIII, IX); poza tym po trzy razy w 
Lublinie występowały: Teatr Leniwego Widza z Opola Śląskiego, „Dren 59" 
oraz Teatr Akademicki KUL - oba z Lublina, Teatr STU z Krakowa, Teatr 

1 W czasie 8 Lubelskiej Wiosny Teatralnej występowały: Teatr Jednego Aktora Wojciecha 
Krzyszczaka ze sztuką "S ta ry" wg J. Kawalca, Studio Wizji i Ruchu J. Leszczyńskiego z 
Lublina ze spektaklem "Warianty" , Teatr im. Osterwy w Lublinie z " W y z w o l e n i e m " S. 
Wyspiańskiego oraz Teatr Lalki i Aktora im. Andersena z przedstawieniem "Tryptyk 
staropolski"; w czasie 9 Wiosny występował Teatr Provisorium ze spektaklem "Najważn ie j sze 
części człowieka: głowa, zęby" na podstawie tekstu K. Miłobędzkiej "Serdeczny, stary 
człowiek"; 
2 Inne teatry - oraz pojedyńcze spektakle - pokazywane były poza konkursem ze względu na 
wymogi regulaminowe (dotyczące np. daty powstania spektaklu), lub j ak w przypadku "Gongu 
2" w czasie V S W T ze względów "kur tuazyjnych" , a nie z powodu swojego nie - s tudenckiego 
charakteru. Dlatego ich przedstawienia zostały włączone do powyższej analizy. 
3 Spektakle zespołów zagranicznych omówione zostały oddzielnie na końcu rozdziału. 
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Ósmego Dnia z Poznania, Teatr „Szkodagadać" z Częstochowy, Studencki 
Teatr „Pstrąg" z Łodzi, Teatr „ą" z Gdańska oraz Teatr „Pleonazmus" z 
Krakowa. 

Polskie teatry studenckie przyjeżdżały do Lublina z 19 różnych 
ośrodków z całego kraju, przy czym niektóre miasta reprezentowane były kilka, 
a nawet kilkanaście razy w czasie dziewięcioletniej historii festiwalu. 

Zespoły zagraniczne występowały w czasie czterech Studenckich 
Wiosen. W 1967 roku przyjechał do Lublina Akademicki Teatr im. Kossutha z 
Debreczyna na Węgrzech. Rok później występował Teatr „Feniks" również z 
Debreczyna. W 1970 roku Studencka Wiosna Teatralna została przemianowana 
na Festiwal Teatrów Studenckich Krajów Socjalistycznych. Przyjechały wtedy 
do Lublina trzy zespoły: Studencki Teatr „Mirce Acev" z Jugosławii, Studencki 
Teatr Instytutu Budownictwa Okrętowego ze Związku Radzieckiego i Studencki 
Teatr Wyższej Szkoły Rolniczej z Węgier. Na VIII Wiośnie Teatralnej gościł 
Teatr z Jassy z Rumunii, a na ostatniej - IX - „Theatre Limited" z Ugandy. 

REPERTUAR 

Kręgi poszukiwań 

Na początku chciałabym się bliżej przyjrzeć wyborom literackim 
dokonywanym przez polskich twórców teatralnych. Na 155 spektakli 
zaprezentowanych przez teatry studenckie scenariusze aż 40 % oparto na 
tekstach pisarzy polskich. Niewiele mniej bo 28,5 % stanowią przedstawienia 
posiłkujące się literaturą powszechną, natomiast spektakle zbudowane zarówno 
w oparciu o teksty twórców polskich jak i obcych to około 6 % ogólnej liczby 
spektakli. Resztę - 25,5 % - stanowią widowiska, których scenariuszy nie 
możemy odnieść do konkretnego dzieła literackiego - będzie to m.in. teatr 
ruchu oraz widowiska plastyczne. Oczywiście i w tej grupie zdarzają się 
propozycje, które bezpośrednio nawiązują to konkretnych dzieł literatury 
polskiej czy obcej, dlatego też zostały uwzględnione w powyższych 
obliczeniach.1 

Lista p o l s k i c h a u t o r ó w, na podstawie twórczości których 
powstawały spektakle prezentowane w czasie lubelskich Wiosen Teatralnych, 
obejmuje 53 nazwiska. Najwięcej - bo aż sześć razy - pojawia się Tadeusz 
Różewicz. Młodzi twórcy teatralni korzystali zarówno z poezji, dramatów jak i 
utworów prozatorskich tego pisarza. Trzy razy odwoływano się do twórczości 

1 Chodzi mi w tym momencie o dwa widowiska pantomimiczne - spektakl Studia Pantomimy 
ze Szczecina pt. "Żołn ierz i śmierć" wg "Śmierci na gruszy" W. Wandurskiego pokazywany na 
V S W T i przedstawienie pt. "Mniszk i " w g E. Maneta Studia 73 również ze Szczecina, które 
było prezentowane na VIII LWT. 
2 1 S W T - S T "Dren 59" z Lublina przedstawił "Próbę rekonstrukcji" , widowisko zbudowane w 
oparciu o wiersze z tomu "Niepokó j " T. Różewicza; II S W T - S T "S tep" z Gliwic pokazał 
"Śmiesznego s taruszka" ; IV S W T - Teatr STU z Krakowa przedstawił " M o j ą córeczkę" wg T. 
Różewicza, natomiast S T "Szkodagadać" z Częs tochowy "Kartotekę"; ten ostatni teatr na VI 
S W T pokazał "Przyrost naturalny" - przedstawienie - collage z różnych sztuk Różewicza; VII 
S W T - lubelski " G o n g 2 " przygotował spektakl oparty na montażu poezji , d ramatów i prozy 
Różewicza zatytułowany "Spojrzenia Tadeusza Różewicza - przygotowanie do wieczoru 
autorskiego"; 
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Ernesta Brylla, sięgając po jego poezję i dramaty.1 Również po trzy razy 
inscenizowana była poezja i proza Stanisława Grochowiaka oraz dramaty 
Witkacego. Spośród nazwisk, które pojawiły się dwukrotnie w czasie 
dziewięcioletniej historii festiwalu należy wymienić: Brunona Jasieńskiego, 
Mirona Białoszewskiego i Sławomira Mrożka. 

Równocześnie pojawiały się nazwiska twórców - w różnym czasie -
związanych ze środowiskiem teatru studenckiego. I tak - dwa razy została 
wystawiona sztuka Andrzeja Bonarskiego pt. „Przyczynek do teorii 
uczłowieczenia w procesie edukacji" w czasie drugiej i piątej edycji festiwalu.4 

Również dwa razy odnajdujemy w programie Helmuta Kajzara, którego sztuki -
„Paternoster" i „Rycerz Andrzej" pokazywane były w czasie V i VII Wiosny.5 

Chociaż już z pobieżnego oglądu widać przewagę tekstów 
współczesnych, to jednak pojawiały się spektakle zbudowane na utworach 
należących do historii literatury. Najstarszym twórcą, do którego twórczości 
sięgnięto był Jan Kochanowski: w czasie III Wiosny Teatralnej Teatr Jednego 
Aktora z Gdańska wykonał adaptację „Trenów". Również w tym samym roku 
lubelski teatr „Gong 2" pokazał widowisko zatytułowane „Dialog na Święto 
Narodzenia Anno Domini 1647". Przedstawienie, które nawiązywało do teatru 
staropolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem XVII wiecznych jasełek, miało 
charakter żakowsko - rybałtowskiego misterium wzbogaconego kolędami, 
chorałami i intermediami. Kontynuacją zainteresowań teatrem staropolskim był 
spektakl „Każdy" pokazany przez lubelski zespół w czasie VI Studenckiej 
Wiosny. W ramę anglo-holenderskiego moralitetu „Everyman", w swoim 
własnym tłumaczeniu, wpisali młodzi twórcy fragmenty tekstów pochodzących 
z XVI i XVII wieku - m.in.: dialogu satyrycznego „Nędza z Biedą z Polski 
idą", „Odprawy posłów greckich" J. Kochanowskiego, „Kazań sejmowych" P. 
Skargi, „Satyr" K. Opalińskiego, dramatów rybałtowskich oraz pieśni 
religijnych. 

Chronologicznie następnym twórcą jest Cyprian Kamil Norwid, którego 
dramat „Wanda" przedstawił Teatr Akademicki KUL z Lublina w czasie II 

1II S W T - "Lekc ja polskiego" wg poezji E. Brylla i S. Grochowiaka ST " S T U L " z Lodzi; IV 
S W T - "Rzecz l is topadowa" przygotowana przez S T Gliwice; VIII i IX L W T - "Życie j a w ą " 
lubelskiego "Gongu 2" ; 
2 Utwory S. Grochowiaka były inscenizowane w czasie II S W T ("Lekcja polskiego" wg S. 
Grochowiaka i E. Brylla Teatru " S T U L " z Lodzi), III S W T ( inscen izac ja utworu "Derby" przez 
Teatr Leniwego Widza z Opola) i IV S W T ("Tr i smus" przygotowany przez " G o n g 2" z 
Lublina); dramaty Witkacego przedstawiały: S T "P rób" z Torunia w czasie II S W T 
("Pragmatyści") , S T "Stern" z Warszawy podczas VI S W T (akt I "Szewców") i Teatr P W S T z 
Krakowa w czasie VII S W T ("Gyubal Wahazar") ; 
1 "S łowo o Jakubie Szel i" B. Jasieńskiego pokazywane było w czasie I S W T przez ST 
" S y m b o l " z Rzeszowa i w czasie IX L W T przez Środowiskowy Teatr Studencki "Pa rady" z 
Białegostoku; Nazwisko M. Białoszewskiego pojawiło się w czasie VI S W T - ST 
"P leonazmus" z Krakowa pokazywał "Teatr Pana Białoszewskiego", a Teatr Akademii 
Medycznej również z Krakowa " W y p r a w y krzyżowe"; inscenizację "Na pełnym morzu" S. 
Mrożka pokazywał Teatru STU (I S W T ) i Teatr P W S T z Krakowa (IX LWT) ; 
4 I I S W T - dramat Bonarskiego w inscenizacji przygotowanej przez ST "P rób" z Torunia, V 
S W T - przedstawienie Teatru "Nur t " z Poznania; 
5 V S W T - "Paternoster" w wykonaniu Teatru "Ps t rąg" z Lodzi; VII S W T "Rycerz Andrze j " 
pokazywany przez Teatr Satyry "Cy t ryna" również z Lodzi ; 
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Wiosny Teatralnej. W dalszej kolejności mamy pisarzy Młodej Polski1 i XX -
lecia międzywojennego2, do których również sięgali studenccy reżyserzy. 

Największym powodzeniem cieszyła się literatura współczesna, której 
twórcy stanowią ponad 2/3 ogólnej liczby nazwisk. Właśnie z autorami 
współczesnymi łączą się cztery polskie prapremiery - „Przyczynku do teorii 
uczłowieczania w procesie edukacji" A. Bonarskiego w wykonaniu ST „Prób" z 
Torunia w czasie II SWT, „Szymona Słupnika" A. Marczewskiego 
Studenckiego Teatru „Cytryna" z Łodzi podczas V SWT, „Paternoster" H. 
Kajzara pokazywanego przez Studencki Teatr „Pstrąg" również z Łodzi w tym 
samym roku oraz „Laor albo posłuchajcie mandolin" S. Czycza w wykonaniu 
„Gongu 2" z Lublina w czasie VI SWT. 

W regulaminie VI SWT czytamy, iż każdy zespół zobowiązany jest do 
przygotowania programu będącego prapremierą utworu scenicznego polskiego 
autora współczesnego. Organizatorzy festiwalu zakładali dowolność w wyborze 
autora, jednocześnie zaznaczając, iż jury będzie preferowało debiuty 
dramaturgiczne pisarzy związanych ze środowiskiem studenckim. Wymóg 
regulaminowy zaowocował czterema debiutami dramaturgicznymi w czasie VI 
Wiosny Teatralnej i jednym w czasie VII. Były to: „Spisek" Z. Hejduka w 
inscenizacji Teatru 77 z Łodzi. „Senator lecący i dwaj donatorzy" M. Żenniego 
przygotowany przez lubelski „Gong 2", „Koncert" A. Szoski w Teatrze 38 z 
Krakowa, „Bajeczka o tym czy warto myć zęby, czyli nauszniki zausznika" J. 
W. Paluchowskiego i A. Czarneckiego w wykonaniu Studenckiego Teatru 
Małych Form „Sala 10" z Poznania oraz „Wojna i spokój" M. Domańskiego 
pokazywanego przez Kabaret Dramatyczny „Stern" z Warszawy. 

Jeżeli chodzi o drugi obszar - tzn. scenariusze oparte na l i t e r a t u r z e 
o b c e j to zdecydowanie najwięcej korzystano z twórczości naszych 
wschodnich sąsiadów. Na 43 nazwiska aż 15 pozycji to pisarze rosyjscy i 
radzieccy. W dalszej kolejności mamy twórców francuskich (F. Villon, G. 
Apollinaire, L. Aragon, J. P. Sartre, E. Ionesco), amerykańskich (M. Twain. A. 
MacLeish, W. Saroyan, E. Albee). niemieckich (B. Brecht, P. Handke, G. 
Grass), brytyjskich (J. Joyce. G. Green, S. Beckett), belgijskich (M. de 
Ghelderode, Ch. de Coster). Jest również przedstawiciel literatury hiszpańskiej 
(M. Cervantes), austriackiej (F. Kafka), szwedzkiej (P. Lagerkvist), czeskiej (B. 
Hrabal) i indyjskiej (R. Tagore). 

Natomiast w klasyfikacji indywidualnej na pierwszym miejscu znajduje 
się Bertolt Brecht. Z jego nazwiskiem łączą się cztery spektakle przygotowane 
przez młodych twórców. W czasie I Wiosny lubelski „Gong 2" pokazał „Pieśni 
i songi pana Brechta", a Studencki Teatr „Alternatywa" z Poznania sztukę 
„Wyjątek i reguła". Studencki Teatr „Argos" z Torunia wystawił w 1969 roku 
spektakl pt. „Karabiny" w oparciu o dwie sztuki Brechta - „Karabiny pani 
Carrar" i „Kariera Artura U i". Podczas VI Wiosny Teatralnej pokazywany był 
spektakl „Unibos" przez Studencki Teatr „Pstrąg" z Łodzi. Autor scenariusza -
Jerzy Hutek - wykorzystał m.in. fragmenty „Rozmów uchodźców" Brechta. 

Do najstarszych tekstów literatury powszechnej, w oparciu o które 
powstawały scenariusze sztuk, należy „Biblia". Była ona inspiracją dla czterech 
spektakli: „Księgi Hioba" zaprezentowanej przez Teatr 38 z Krakowa (V SWT), 
„Wieczerzy" Teatru Elizejskiego z Warszawy (VII SWT). „Snu Jakuba" 

1 Tadeusz Miciński , Stanisław Wyspiański , Bolesław Leśmian. Stanisław Witk iewicz (ojciec); 
2 Witkacy. Stanisława Przybyszewska. Stefan Żeromski , Bruno Jasieński, Witold Wandurski , 
Bruno Schulz; 
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przygotowanego przez Teatr „?!" (VII) oraz „Ukrzyżowania" Teatru 38 
pokazanego podczas ostatniej Wiosny. 

Młodzi twórcy sięgali również do drugiego z dwóch głównych źródeł 
naszej kultury - do antyku. Podczas drugiej edycji festiwalu Studencki Teatr 
„Kontrasty" z Białegostoku przygotował „Chmury" wg Arystofanesa, natomiast 
w czasie V Wiosny Teatr PWST z Warszawy pokazał „Króla Edypa" Sofoklesa. 

Lubelski Teatr „Gong 2", którego zainteresowania literaturą staropolską 
zostały już przedstawione, sięgnął także do średniowiecznej literatury 
powszechnej. Podczas III Wiosny Teatralnej przedstawił adaptację „Wielkiego 
testamentu" F. Villona w przedstawieniu zatytułowanym „Testament". Rok 
później Teatr 38 z Krakowa pokazał adaptację anonimowego tekstu z XVI 
wieku pt. „Żywot Łazika z Tormesu". 

Poza wymienionymi wyżej nazwiskami reszta twórców reprezentuje 
wiek XIX i XX - przy czym ten drugi prawie 2/3 całości. Uściślając, można 
jeszcze dodać, że prawie połowa wszystkich obcych twórców, u których 
inspiracji szukali polscy studenci, to pisarze tworzący po II wojnie światowej. 

Sceniczne formy, gatunki 

Jeżeli chodzi o strukturalizację rodzajową spektakli studenckich to 32 % 
z ogólnej liczby 155 spektakli stanowią inscenizacje utworów dramatycznych. 
Następne w kolejności to adaptacje prozy - 16 % i poezji - 9 %. Ostatnią grupę 
- 10,5 % - stanowią scenariusze zbudowane na zasadzie kompilacji (montażu) 
różnych tekstów - prozatorskich, poetyckich czy dramatycznych; mogą być one 
uważane za swego rodzaju przejście do grupy „scenariuszy własnych" w 
zależności od stopnia samodzielności, czy też - jak pisze Tadeusz Nyczek -
zależnie od tego, czy cudzy materiał jest jedynie podstawą czy pretekstem do 
własnych przemyśleń.1 

Pozostała część - 32,5 % - to bądź spektakle nie opierające się na 
konkretnym, dokładnie określonym tekście literackim, bądź scenariusze własne 
stworzone przez twórców studenckich. Do pierwszej grupy zaliczyłam 
„beztekstowe" spektakle pantomimiczne, parapantomimiczne i widowiska 
plastyczne, które stanowią prawie 20 % omawianych spektakli. Pozostałe 12 % 
stanowią przedstawienia będące efektem kreacji zbiorowej, tworzone na scenie 
przez wszystkich członków grupy. Wśród nich niewątpliwe zasługują na uwagę 
spektakle Teatru „Pleonazmus" z Krakowa - „Szłość samojedna" pokazywana 
na VII Studenckiej Wiośnie Teatralnej oraz „Straż pożarna by nie zmogła jedna, 
druga, trzecia" - widowisko, które było wydarzeniem ostatniego festiwalu. 

Dokładne omówienie form scenicznych wykorzystywanych przez teatry 
studenckie w czasie lubelskiego festiwalu jest zadaniem trudnym - przede 
wszystkim z powodu braku wystarczajacych danych na ten temat. Relacje, jakie 
pozostały po spektaklach pochodzą głównie z prasy i mają charakter bardziej 
lub mniej rzetelnych recenzji, z których niezwykle rzadko można odczytać 
kształty sceniczne opisywanych spektakli. Pozostaje więc poprzestać na bardzo 
ogólnych stwierdzeniach. 

W 1969 roku Edward Chudziński i Krzysztof Miklaszewski zasiadali w 
komisji kwalifikującej teatry studenckie do konkursu „Melpomena 69", który 

1 T. Nyczek , "Pe łnym głosem. Teatr studencki w Polsce 1970 - 1975", Wydawnic two 
Literackie, Kraków 1980, s. 96; 
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odbywał się w ramach IV Festiwalu Kultury Studentów Polski Ludowej.1 W 
artykule opublikowanym w „Studencie" zamieścili swoje spostrzeżenia na temat 
dominujących tendencji i zjawisk w studenckim ruchu teatralnym, które 
nasunęły im się po obejrzeniu ponad 50 spektakli. Napisali m.in.: 
„Bezsprzecznie typ widowiska dramatycznego, oparty bądź o gotowy tekst 
dramatyczny, bądź też o zaadoptowany dla potrzeb sceny utwór powieściowy 
lub montaż różnych tekstów, stanowi najsilniejszą broń studenckiego teatru." 
Powyższą opinię potwierdzają dane uzyskane po zestawieniu wszystkich 
produkcji pokazywanych w czasie lubelskich Wiosen. Oczywiście stosunek ten 
zmieniał się w czasie dziewięciu lat trwania festiwalu, jednak w ujęciu 
całościowym spektakle oparte na „cudzym słowie" mają znaczną przewagę 
ilościową. 

Widowiska te przybierały różne formy sceniczne. Odnajdziemy więc 
konwencję misterium („Dialog..." Teatru „Gong 2" z Lublina), moralitetu 
(„Każdy" Teatru „Gong 2"), szopki (Słowo o Jakubie Szeli" Środowiskowego 
Teatru Studenckiego „Parady" z Białegostoku), komedii delParte („Żywot 
Łazika z Tormesu" Teatru 38 z Krakowa), monodramu („Karzeł" Teatru STU z 
Krakowa i „Treny" Teatru Jednego Aktora z Gdańska), kabaretu („Listy z 
ziemi" Kabaretu „Skamp" z Białegostoku), teatru satyry („Chmury" 
Studenckiego Teatru „Kontrasty" z Białegostoku), komedii politycznej 
(„Spisek" Teatru 77 z Łodzi) i komedii obyczajowej („Szymon Słupnik" 
Studenckiego Teatru „Cytryna" z Łodzi), groteski („Pique - nique en campagne 
czyli majówka" Studenckiego Teatru „Stern" z Warszawy), widowiska 
poetyckiego („Cztery twarze" Studenckiego Teatru „Stern" z Warszawy) i 
poetycko - publicystycznego („Rosjo, żono moja" Teatru 77 z Łodzi). 

Niektóre zespoły starały się także podtrzymać tradycję satyrycznej 
składanki, która swoje triumfy święciła w okresie „burzy i naporu" teatru 
studenckiego. Taką formę sceniczną reprezentowały m.in. widowiska: „Unibos" 
Studenckiego Teatru „Pstrąg" z Łodzi, „Niobe 43" Teatru 38 z Krakowa, 
„Wiwisekcja - rzecz o duszy polskiej" Teatru „Etam" z Krakowa i „Gdzie są 
zapałki?" wrocławskiego Kalambura. 

Do swojego rodzaju wynaturzenia idei scenariusza budowanego w 
formie składanki (satyrycznej czy publicystycznej) doszło w czasie V Wiosny 
Teatralnej, kiedy organizatorzy ogłosili, iż każdy zespół musi przygotować 
„program specjalny" stanowiący „manifestację teatralną wydarzenia w historii 
ludzkości, jaką jest 100 rocznica urodzin wodza rewolucji socjalistycznej 
Włodzimierza Ilijicza Lenina."3 Równocześnie pozostawili swobodę wyboru 
formy scenicznej, ograniczając jedynie czas trwania spektaklu. Zbyt późne 
ogłoszenie regulaminowego wymogu, a może i niechęć twórców do tego 
rodzaju upolityczniania teatru, doprowadziły do powstania „rocznicowych 
składanek", które polegały głównie na odczytywaniu haseł, listów lub wierszy -
jak napisała Barbara Łojkówna.4 Jedynym wyjątkiem był spektakl Teatru 
Ósmego Dnia pt. „Wprowadzenie do...", który został zresztą odczytany jako 
„ironiczny komentarz do okazjonalnej produkcji przeglądu."'1 

1 IV S W T również odbywała się w ramach tego festiwalu; 
2 E. Chudziński , K. Miklaszewski , " T e a t r - j a k i jes t?" , [w:] "S tudent" , nr 4, 1969, s. 16-17; 
3 Z dokumentu "Fest iwal Teatrów Studenckich Krajów Socjal is tycznych - Informacja i 
regulamin fest iwalu"; 
4 B. Lojkówna , " U w a g a : teatr", [w:] "Poli technik", nr 26, 28.06.1970, s. 8; 
5 K. Miklaszewski , "Przeciw stereotypom", [w:] "Student" , nr 5, 1971, s. 23; 
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W czasie VI Wiosny Krzysztof Miklaszewski wygłosił referat 
zatytułowany „Starty i falstarty (O kłopotach z „drugim rzutem" teatrów 
studenckich)", który został opublikowany w „Teatrze".1 Wśród nowych form 
scenicznych najczęściej wykorzystywanych przez młodych twórców wymienia 
on m.in.: spektakle - meetingi, spektakle - dyskusje z widzami, spektakle -
prowokacje. Lubelskie festiwale potwierdzają, iż były to formy modne w kręgu 
studenckiej Melpomeny. Do „najczystszych" przykładów należą: spektakl -
dyskusja lubelskiego Teatru „Gong 2" pt. „Wyznania mordercy czyli Siegfried 
Muller opowiada" prezentowana w 1970 roku czy spektakl - prowokacja 
Studenckiego Teatru „Nawias" z Wrocławia pt. „Publiczność zwymyślana" wg 
sztuki Petera Handke pokazywana w czasie VI Wiosny. 

Niezwykle popularną formą sceniczną, począwszy od II Wiosny 
Teatralnej, był teatr ruchu. Widowiska pantomimiczne i parapantomimiczne, 
obok nielicznych spektakli opartych na tekstach autorów studenckich, stanowiły 
kontynuację tradycji samowystarczalności teatru studenckiego, w którym każdy 
element spektaklu - od scenariusza poczynając - był dziełem samych 
studentów. Jej najświetniejszym przedstawicielem wydaje się być Studio 
Miniatur ze Szczecina, które w czasie II Studenckiej Wiosny zdobywa trzecią 
nagrodę za „Parasol", natomiast rok później jedną z kilku równorzędnych 
głównych nagród za spektakl pt. „Alarm". Zespół szczeciński święcił triumfy 
również podczas IV Wiosny, w czasie której zajął pierwsze miejsce (razem z 
lubelskim „Gongiem 2") przedstawieniem „Orfeusz". 

Równie popularną, szczególnie w ostatnich latach lubelskiego festiwalu, 
była forma widowiska plastycznego. Została ona zapoczątkowana spektaklami 
Studenckiego Teatru Gliwice („Podróżni" i po części „Wiosna") i gdańskiego 
Teatru „ą" („Węzeł", „Nazwa", „Dążenie", „Orfeusz i Eurydyka"), aby 
przeżywać swój prawdziwy rozkwit w widowiskach „Sceny Plastycznej" Teatru 
Akademickiego KUL („Narodzenia" - VI SWT, „Wieczerza" - VII SWT, 
„Włókna" - VIII LWT. „Ikar" - IX LWT). 

W przywoływanym wyżej referacie K. Miklaszewski wspomina również 
o kreacji zbiorowej, stwierdzając iż dzięki niej sprawca, czyli twórca 
przedstawienia może się ukryć i rozdzielić odpowiedzialność na wszystkich 
członków grupy.2 W Lublinie kreacje zbiorowe - w liczbie aż sześciu -
pojawiły się w czasie V Wiosny, aby później uzyskać swojego rodzaju 
doskonałość w spektaklach „Pleonazmusa". Opinia Miklaszewskiego o 
„ucieczce" w realizację zbiorową w żaden sposób nie odnosi się do pracy tego 
krakowskiego zespołu. O jego pierwszej głośnej realizacji - „Szłości 
samojednej", z którą gościli w Lublinie podczas VII Wiosny (wcześniej 
„Pleonazmus" przygotował dwa spektakle: „Teatr Pana Białoszewskiego" 
pokazywany na VI SWT i „To, co teatralne" - adaptację tekstów L. Flaszena i 
K. Puzyny) Tadeusz Nyczek napisał, iż jest jedynym znanym przykładem 
debiutanckiego dramatu, który został napisany (i wyreżyserowany) kolektywnie 
przez cały zespół realizatorów.3 Podobną metodę twórczą członkowie 
„Pleonazmusa" zastosowali przy kolejnej premierze - „Straż pożarna by nie 

1 K. Miklaszewski , "Starty i falstarty", [w:] "Teatr" , nr 16, 16-31.08.1971; 
2 Natomiast S ławomir Magala w pracy pt. "Polski teatr studencki j a k o element kontrkul tury" 
stwierdzał , iż popularność " twórczości g rupowe j " w teatrze s tudenckim wynikała z chęci 
odbudowania zniekszat łconego i zakłócanego porozumienia między ludźmi; 
3 T. Nyczek, "VII Lubelska Wiosna teatralna", [w:] "Scena" , nr 8, 1972, s. 9; 
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zmogła jedna, druga, trzecia..." pokazywanej w czasie ostatniej Wiosny w 1974 
roku. 

Tworzywo i teatralizacja - łączenie wątków 

Rozpoczynając próbę podsumowania analizy repertuaru i form 
scenicznych zaprezentowanych w czasie Wiosen Teatralnych, należy podkreślić 
fakt. że do Lublina nie przyjechały zespoły ze spektaklami - według określenia 
Tadeusza Nyczka - pokoleniowymi.1 Mam tu na myśli: „Spadanie" i „Sennik 
polski" Teatru STU, „W rytmie słońca" Kalambura, „Jednym tchem" Teatru 
Ósmego Dnia, „Koło czy tryptyk" i „Retrospektywę" Teatru 77. A przecież to 
na ich podstawie kształtowały się obiegowe sądy o teatrze studenckim. Także 
krytycy na podstawie tych propozycji formułowali opinie o stanie i nurtach 
dominujących w młodym teatrze - świadomie zaznaczając, iż to właśnie one 
stanowią „większość jakościową" - w odróżnieniu do „mniejszości ilościowej" 
- kształtującą oblicze studenckiej Melpomeny. W pracy pt. „Polski teatr 
studencki jako element kontrkultury" Sławomir Magala stwierdzał: „Polskie 
teatry studenckie (...) takie jak Teatr 8 Dnia, to zdecydowana mniejszość na tle 
całego ruchu w dowolnym roku istnienia zespołu. A jednak kilkanaście osób 
wspomnianego teatru to absolutna większość moralna i estetyczna (...) -
„większość" przesądzająca o kierunku rozwoju sztuki teatru otwartego w Polsce 
i o szansach ekspresji przekonań moralnych."" Ważna wydaje się także inna 
kwestia, o której pisał przy okazji IX Wiosny Teatralnej Janusz Płoński: 
„Podczas tego rodzaju imprezy następuje sztuczne zagęszczenie rzeczywistości 
teatralnej, gwałtowny wzrost zainteresowania, rodzi się wrażenie niebywałej 
obfitości teatrów, ich ogromnej roli, a jednocześnie osobom mało 
zorientowanym w problematyce może się wydawć, że oto otrzymali koncentrat 
czegoś, co naprawdę istnieje i funkcjonuje."3 Dlatego wnioski płynące z analizy 
repertuaru mogą być tylko wnioskami dotyczącymi pewnej części teatru 
studenckiego - co prawda „zagęszczonego" ale tylko „wycinka rzeczywistości 
teatralnej". 

Młodzi twórcy teatralni w swoich wyborach repertuarowych głównie 
opierali się na tekstach pisarzy polskich i obcych, przy czym ich przeważającą 
część stanowili twórcy współcześni. Wynik ten nie wydaje się zaskakujący, 
gdyż zarówno forma jak i treści utworów powstałych po II wojnie światowej 
musiały być bliskie studentom - opowiadały o problemach współczesnego im 
świata ich własnym językiem. Wiele też tłumaczy postulat, wysuwany nie tylko 
przez krytyków ale i samych studentów, zaangażowania młodej sceny w 
problemy teraźniejszości. 

We wspomnianej wcześniej pracy S. Magala pisze o czerpaniu z 
repertuaru romantycznego, często w wersji neoromantycznej, o inspiracji 
twórczością Witkacego, Mrożka, poetów lingwistów, najwięcej miejsca 
poświęcając zainteresowaniu twórczością Gombrowicza.4 Tymczasem wśród 
nazwisk pisarzy, do których odwoływali się młodzi twórcy przyjeżdżający do 

1 T. Nyczek . " W stronę teatru pokoleniowego" , [w:] "Student" , nr 1-2, 1971; 
2 S. Magala . "Polski teatr studencki j a k o element kontrkultury", Młodzieżowa Agenc ja 
Wydawnicza , 1988; 
:> J. Płoński, "Umi lk ły działa na teatralnym froncie czyli wst rząsająca opowieść Starego Wuja" , 
[w:] " I T D ' \ nr 24, 1974, s. 18; 
4 S. Magala. op. cit.; 
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Lublina znajdziemy: Norwida, Wyspiańskiego, Żeromskiego, Witkacego, 
Białoszewskiego i Mrożka, natomiast ani razu nie pojawia się nazwisko Witolda 
Gombrowicza. 

Z drugiej strony twórczość studentów potwierdza jednak inną tezę 
Magali - o inspiracji kulturą chrześcijańską. Mamy więc spektakle oparte na 
tekstach biblijnych: „Księgę Hioba" i „Ukrzyżowanie" Teatru 38 z Krakowa, 
„Wieczerzę" Teatru Elizejskiego z Warszawy i „Sen Jakuba" Teatru „?!". 
Mamy wreszcie spektakle Teatru Akademickiego KUL, Leszka Mądzika. 
Nadużywanie symboliki chrześcijańskiej doprowadziło w czasie VIII 
Studenckiej Wiosny do spontanicznego wejścia widzów na scenę i 
sparodiowania występujących zespołów w przedstawieniu zatytułowanym 
„Inwazja Chrystusów". 

Właściwie prawie przy każdej edycji festiwalu w prasie pojawiały się 
głosy o braku tekstów własnych, tworzonych przez twórców studenckich 
bezpośrednio związanych z młodym teatrem. Powyższe opinie potwierdza 
analiza repertuaru lubelskich Wiosen. Prawie 70 % to spektakle posiłkujące się 
„cudzym słowem". Dalsze 20% tworzą „beztekstowe" widowiska plastyczne i 
teatry ruchu. Na teksty własne pozostaje więc około 10 % wszystkich 
pokazywanych spektakli. Jedną z prób zmiany tego stanu rzeczy był wymóg 
regulaminowy festiwalu w 1971 roku - „Tegoroczny regulamin Wiosny 
domagał się od uczestniczących zespołów prapremierowego spektaklu 
polskiego autora współczesnego, ze szczególną preferencją studenckiego 
debiutu. (...) jest to druga próba zmierzająca do uzdrowienia bardzo kiepskiego 
dorobku młodej i najmłodszej dramaturgii."1 Celem tej próby było - jak 
twierdził Andrzej Władysław Kral - zachowanie tego, co w teatrze studenckim 
najcenniejsze - własnej, oryginalnej wypowiedzi twórczej.2 

Przyglądając się kolejnym Wiosnom Teatralnym można prześledzić 
bardzo wyraźną linię rozwojową, związaną z nurtem poszukiwań formalnych w 
teatrze studenckim. W czasie pierwszego festiwalu wszystkie spektakle oparte 
były na materiale literackim, z czego połowę stanowiły teksty dramatyczne. 
Jeden z obserwatorów - Franciszek Piątkowski - pisał nawet o zawodzie 
spowodowanym brakiem nowatorstwa twórczego, eksperymentów i pomysłów 
inscenizatorskich.3 Rok później pojawiają się dwa widowiska pantomimiczne 
Studia Miniatur ze Szczecina, ale reszta spektakli cały czas opiera się na 
tekstach literackich. W prasie znajdujemy głosy o zacieraniu się granicy 
pomiędzy teatrem studenckim a teatrem zawodowym.4 Podobna sytuacja miała 
miejsce w czasie III Wiosny Teatralnej. Kiedy prześledzimy repertuar okaże się, 
że prawie wszystkie zespoły, oprócz Studia Miniatur, pracują na tekstach 
niescenicznych, ale cudzych. Andrzej Hausbrandt podsumował tę Wiosnę 
stwierdzeniem, iż teatry studenckie „biorą z teatru zawodowego to co najlepsze 
i przetwarzają odważnie, twórczo i ambitnie na własny użytek."' Bardzo 
symptomatyczny wydaje się być również referat wygłoszony przez Krzysztofa 
Miklaszewskiego, a zatytułowany „Z problemów adaptacji w teatrze 
studenckim". 

1 K. Miklaszewski , " W poszukiwaniu autora", [w:] "Scena" , nr 9, 1971, s. 15; 
2 A. W. Kral, "Czy wiosna w teatrze s tudenckim?" , [w:] "Teatr" , nr 16, 16-31.08.1971, s. 10-11; 
3 F. Piątkowski , "Lis t z sali widowiskowej" , [w:] "Kur ier Lubelski", nr 124, 27-28.05.1966, 
Konf ron tac je - dodatek studencki, s. 4; 
4 R. Berberys, "S tudencka Wiosna teatralna", [w:] "Sztandar Ludu", nr 101, 24.04.1967, s. 4; 
5 A. Hausbrandt , "Trochę wiosny jes ienią" , [w:] "Teatr" , nr 22 , 13-30.11.1968, s. 24; 
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V Wiosna obok siedmiu realizacji dramatów polskich i obcych 
przyniosła sześć inscenizacji teatru ruchu. Według Krzysztofa Miklaszewskiego 
to właśnie widowiska pantomimiczne i parapantomimiczne wyznaczały w tym 
czasie kierunek poszukiwań nowych form scenicznego wyrazu, posiłkując się 
zarówno pantomimą, tańcem, baletem, jak i efektami audiowizualnymi.1 

W roku 1971 ogłoszono konkurs na debiut dramaturgiczny, którego 
efektem była spora liczba inscenizacji utworów dramatycznych, ale nadal trwała 
ekspansja teatru ruchu i form plastycznych. Zaprezentowano dwa spektakle 
pantomimiczne - „Węzeł" i „Nazwę" Teatru „ą" z Gdańska oraz dwie 
propozycje teatru plastycznego - „Podróżnych" Studenckiego Teatru Gliwice i 
„Narodzenia" Teatru Akademickiego KUL. Jan Błoński w relacji z Wiosny, 
zamieszczonej w „Dialogu" napisał: „Mnie, nieobytego zupełnie ze studenckim 
ruchem teatralnym uderzyło zainteresowanie dla wszelkiej cielesnej ekspresji 
(pantomimy itp.) i gust do efektów technicznych (...)."2 

Przy okazji VII Wiosny Franciszek Piątkowski starał się umiejscowić 
lubelski festiwal w historii studenckiego ruchu teatralnego. Stwierdził, iż 
urodził się on mniej więcej w połowie drogi młodego teatru, w czasie kiedy 
zaczął odchodzić od formy kabaretowej składanki w kierunku spektaklu stricte 
teatralnego. Później natomiast nastąpił zwrot w kierunku „teatru plastyki".3 

Prawdziwość ostatniego wniosku - z uzupełnieniem o teatr ruchu - potwierdziły 
dwie ostatnie edycje lubelskiego festiwalu. W czasie VIII Wiosny na 12 
spektakli połowa to widowiska plastyczne lub pantomimiczne. Podobne 
proporcje wystąpiły w czasie ostatniej Wiosny w 1974 roku. 

Podczas ostatnich edycji lubelskiego festiwalu wobec młodego teatru 
pojawiają się zarzuty o płytkie naśladownictwo Grotowskiego i teatru 
okrucieństwa, pusty estetyzm, obrastanie rekwizytami i scenografią, zapatrzenie 
w nowinki techniczne i ucieczkę w formę - „Widowiskowy teatr bez słów jest 
tylko jeszcze bardziej niemy od tego mówiącego, ale również nie mającego nic 
do zakomunikowania, komukolwiek. Na równi zapatrzony w siebie, nie 
dostrzegający własnej pustki."4 Małgorzata Szpakowska w relacji z VIII 
Wiosny napisała, iż pokazane spektakle zawierały wszystkie nowoczesne 
chwyty opisane przez Konstantego Puzynę w szkicu „Wiosna w konfekcji"5. 
Wiera Korneluk dodawała, że kiedyś teatr studencki był inspiracją dla teatru 
zawodowego, teraz zaistniała sytuacja odwrotna. I wreszcie pojawił się 
najpoważniejszy zarzut - o niezrozumiałość przedstawień i brak chęci 
porozumienia z widzami: „Wielokrotnie z zażenowaniem opuszczałam głowę 
stwierdzając ze smutkiem, że nic nie rozumiem. Zamykałam oczy aby słuchać, 
„wyłączałam" słuch aby lepiej widzieć, z natężeniem „uruchamiałam" obydwa 
receptory jednocześnie... i nic. (...) Wymienieni zapewne za ten brak 
porozumienia winić będą mnie widza, zaś ja śmiem twierdzić, że to oni nie 
mieli mi nic do zakomunikowania" - pisała w 1974 Barbara Bobecka. 

Niestety młodzi twórcy nie mieli okazji do rehabilitacji na X Lubelskiej 
Wiośnie Teatralnej. 

K. Miklaszewski , "Myślenie ma kolosalną przyszłość", [w:] "Scena" , nr 10, 1970, s. 10-11; 
2 J. Błoński, "Studencka Wiosna Teatralna", [w:] "Dialog" , nr 7, 1971, s. 168-170; 
3 F. Pią tkowski , "Dzis ia j - Wiosna" , [w:] "Sztandar Ludu", nr 100, 28.04.1972, s. 4; 
4 H. I. Rogacki, "Teatry s tudenckie na VIII Lubelskiej Wiośnie", [w:] " 9 L W T - Biuletyn", s. 5; 
5 Małgorzata Szpakowska , "Wiosna ukrzyżowana i n iema", [w:] "Dialog" , nr 7, 1973, s. 181; 
6 B. Bobecka, "Warszta t Młodego Teatru", [w:] "Radar" , nr 9, 1974, s. 17; 
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Goście z zagranicy 

W ciągu dziewięciu lat trwania lubelskiego festiwalu wystąpiło 7 
teatrów zagranicznych. Pierwszy raz gościł Lublin grupę z Debreczyna 
(Akademicki Teatr im. Kossutha) w czasie II Wiosny Teatralnej. Węgierscy 
studencki przywieźli sztukę Moliera pt. „Świętoszek". Rok później inny zespół 
z Debreczyna, noszący nazwę Teatr „Feniks", również zaprezentował 
inscenizację klasyki dramatu - „Ifigenię w Taurydzie" Eurypidesa. W relacji z 
festiwalu zamieszczonej w „Teatrze" Andrzej Hausbrandt napisał, iż bardzo 
szkolny zespół węgierski wyraźnie odbiegał od poziomu i charakteru festiwalu. 

Równie nieszczęśliwe były wybory dokonane przez organizatorów V 
Studenckiej Wiosny Teatralnej - przemianowanej zresztą na Festiwal Teatrów 
Studenckich Krajów Socjalistycznych. Z artykułu Wiery Korneluk 
dowiadujemy się, iż zespół węgierski zaprezentował „Grę fatalnej miłości" -
widowisko w konwencji komedii delParte i etiudę pantomimiczno - oratoryjną 
pt. „Requiem - Apassionato". Studencki Teatr Instytutu Budownictwa 
Okrętowego z Leningradu przygotował składankę wokalną pt. „Pieśni dawnych 
lat", natomiast jugosłowiański Studencki Teatr „Mirce Acev" inscenizację 
dramatu „Vataska Tragedija" oraz składankę „Lenin rzecze".2 K. Miklaszewski 
podsumował, że międzynarodową obsadę reprezentowały bardzo kiepskie, 
wydziałowe zespoliki.3 Podobną opnię podzielali inni obserwatorzy lubelskiego 
festiwalu. 

W 1973 roku orgnizatorzy zaprosili rumuński Teatr z Jasy, który 
zaprezentował spektakl pt. „Ci smutni aniołowie". Głosy w prasie brzmiały 
podobnie, jak te przytoczone wyżej. W artykule „Wiosna ukrzyżowana" J. 
Płoński pytał: „Do Lublina zaproszono (kto to zrobił ?!) rumuński teatr z Lasy 
[sic!]. Gotów byłbym ten fakt wytłumaczyć najdziwaczniejszymi układami 
towarzyskimi, ale na pewno nie względami artystycznymi."4 

Na ostatniej Wiośnie w Lublinie wystąpił Theatre Limited z Ugandy ze 
spektaklem „Płomienne drzewa". Zainteresowanie publiczności było ogromne, 
jednak i tym razem przedstawienie zawiodło oczekiwania obserwatorów: „Otóż 
spektakl ten z pewnością nie będzie - a przynajmniej nie powinien być 
„największą atrakcją festiwalu"; oczywiście pod warunkiem, że zapomnimy o 
atrakcji towarzyskiej." 

ORGANIZACJA, PROGRAM 

Animatorzy festiwalu 

Wśród głównych organizatorów Studenckiej Wiosny Teatralnej zawsze 
znajdziemy Zrzeszenie Studentów Polskich (później SZSP) oraz Akademicki 
Teatr „Gong 2". W niektórych programach - np. z roku 1970 - pojawia się 
jednak informacja, że bezpośrednia organizacja spoczywała w rękach członków 

1 A. Hausbrandt . "Trochę wiosny jes ienią" , [w:] "Teatr" , nr 22, 13-30.11.1968, s. 24; 
2 W. Korneluk, "Młodz ież w maju" , [w:] "Sztandar Ludu", nr 115, 16-17.05.1970, s. 2; 
3 K. Miklaszewski , "Myślenie ma kolosalną przyszłość", [w:] "Scena" , nr 10, 1970, s. 10-11; 
4 J. Płoński, "Wiosna ukrzyżowana", [w:] " ITD" , nr 23, 10.06.1973, s. 7; 
5 ten. "Theat re Limited - Uganda - Kampala" , [w:] " 9 L W T - Biuletyn", s. 12-13; 
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lubelskiego teatru. Andrzej Rozhin1 - lider grupy i szef Komitetu 
Organizacyjnego festiwalu wyjaśnia: „Podział obowiązków był po prostu taki, 
że Rada Okręgowa ZSP firmowała festiwal jako nasz mecenas. „Gong 2" od 
1965 roku był teatrem ZSP-owskim. ZSP dawało pieniądze na organizację 
festiwalu - np. spanie czy reklamy. Także uniwersytet sponsorował Wiosnę -
ale to były niewielkie pieniądze; właściwie UMCS fundował tylko nagrody i 
finansował druki wydawane w czasie festiwalu. Poza tym udział Rady 
Okręgowej w bezpośredniej organizacji imprezy nie istniał, co widać zresztą z 
analizy zachowanych dokumentów - chociażby składów jury, w których Rada 
Okręgowa nie miała swoich przedstawicieli. Cała organizacja imprezy 
spoczywała w rękach „gongowców" oraz ludzi, których zapraszaliśmy do 
współpracy." Jednak Barbara Michałowska-Rozhin2 mówi o dużej pomocy 
finansowej ze strony ZSP i uniwersytetu: „ZSP to była jedyna wtedy 
organizacja młodzieżowa, która miała pieniądze na kulturę. Pełniła funkcję 
naszego mecenasa. W sprawach bezpośredniej organizacji raczej nam nie 
pomagali, chociaż znajdziemy kilka nazwisk ludzi z ZSP w Komitecie 
Organizacyjnym. Przede wszystkim dawali nam pieniądze.Uniwersytet 
zapewniał salę, oświetlenie, etaty dla elektryka, ludzi obsługujących i 
sprzątających salę; nasz teatr dostawał pieniądze, które były przynależne każdej 
jednostce uniwersyteckiej np.: na kostiumy, dekoracje. Później oczywiście 
musieliśmy się z tego rozliczać.'0 

Reguł}' uczestnictwa 

Na pytanie o metody rekrutacji i selekcji przyjeżdżających do Lublina 
zespołów teatralnych, Andrzej Rozhin odpowiedział: „Trochę jeździłem po 
Polsce, dowiadując się, co się dzieje w studenckim ruchu teatralnym i kogo 
można by na tę imprezę zaprosić. W ten sposób na pierwszej Wiośnie pojawiła 
się dość przypadkowa, ale całkiem ciekawa grupa teatrów studenckich. 
Najciekawszymi propozycjami były niewątpliwie Studencki Teatr Gliwice ze 
„Zmierzchem" Babla i Teatr STU." 

Z regulaminu I i II Wiosny Teatralnej dowiadujemy się, że w festiwalu 
mogły brać udział teatry studenckie, bez względu na profil, wytypowane przez 
Komisje Kultury ZSP, organizacje młodzieżowe, kierownictwa teatrów. 
Równocześnie organizatorzy festiwalu zastrzegali sobie prawo do dokonania 
wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń w wypadku dużej liczby chętnych. 
Andrzej Rozhin dodaje: „Wydaje mi się, że początkowo rekrutacja działała 
jakby w dwie strony - część zespołów zgłaszała się sama, ale częściej to myśmy 
zabiegali o udział pewnych grup. Była to przecież impreza zupełnie jeszcze 
nieznana. W następnych latach mieliśmy coraz więcej zgłoszeń, już nie 
musieliśmy tak bardzo starać się o przyjazd zespołów. Coraz więcej teatrów 

1 R o z m o w a autorki pracy przeprowadzona z Andrze jem Rozhinem dnia 23 .08 .2000; 
2 R o z m o w a autorki pracy przeprowadzona z Barbarą Michałowską-Rozhin , Elżbietą 
Orzechowską , Danutą Kowalską-Bryk, Anną Niezab i towską-Skoczkowską i Leszkiem 
Nieoczymem dnia 12.09.2000; 
3 Z d o k u m e n t ó w i korespondencj i , p rowadzone j między Biurem Organ izacy jnym fest iwalu a 
władzami uczelni , wynika że uniwersytet zapewniał : noclegi, wyżywienie , fundowa ł nagrody, 
oddawał do dyspozycj i BOF-u samochody i autokar, pokrywał koszty d ruków i mater ia łów 
rek lamowych , zapewniał sale, w których odbywały się przedstawienia, spotkania i za jęcia 
warsz ta towe; 
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chciało przyjechać do Lublina, przede wszystkim te, które już były - jak np. ST 
„Gliwice", ale także nowe grupy." 

Forma rekrutacji zmieniła się w 1970 roku. Z regulaminu V Wiosny 
dowiadujemy się, że przyjęcie zespołów polskich do udziału w imprezie 
następowało po zakwalifikowaniu proponowanych spektakli przez Komisję 
Oceniającą. Podobne komisje były także powoływane w czasie następnych 
edycji festiwalu, a Biuro Organizacyjne wyznaczało terminy przeglądów 
zgłaszających się zespołów, które odbywały się najczęściej dwa miesiące przed 
rozpoczęciem imprezy. „Dokładnie nie pamiętam, kto wchodził w skład tych 
komisji1 - wyjaśnia Andrzej Rozhin - na pewno ja oraz - jak przypuszczam -
osoby, które później były w jury festiwalu oraz ci, którzy o Wiośnie pisali. Przy 
tym cały czas była część zespołów zapraszanych bezpośrednio przez nas, często 
odbywało się to na zasadzie osobistych kontaktów. Zasięgaliśmy również 
informacji u ludzi związanych z ruchem teatralnym - ktoś gdzieś widział 
ciekawy zespół i dzwonił, że warto go zaprosić. Nigdy natomiast o rekrutacji 
nie decydowała Rada Okręgowa ZSP, Rada Naczelna czy kręgi 
uniwersyteckie." Barbara Michałowska-Rozhin dodaje: „Forma rekrutacji 
zmieniła się również z powodu zarejestrowania festiwalu w kalendarzu imprez 
Rady Naczelnej ZSP. Było to znaczne osiągnięcie i nobilitacja imprezy. Łączyło 
się to z jednej strony z dodatkowymi - „centralnymi" - pieniędzmi, a z drugiej z 
koniecznością zorganizowania Komisji Kwalifikacyjnych. W ich skład 
wchodził ktoś z ZSP, Andrzej Rozhin i Jurek Falkowski ." 

W poszukiwaniu profilu 

Pierwsze Wiosny Teatralne miały charakter ogólnopolskich festiwali 
teatrów studenckich. Mimo że w regulaminie drugiej edycji festiwalu 
znajdziemy wzmiankę, iż w imprezie mogą brać udział także teatry zagraniczne 
- obecność zaledwie jednego zespołu z Debreczyna nie może stanowić o 
umiędzynarodowieniu imprezy. Raczej należy przypuszczać, że punkt ten 
wprowadzono ze względu na zaproszonych gości z Węgier - a nie odwrotnie. 

Od pierwszej do siódmej Wiosny jury festiwalu przyznawało nagrody i 
wyróżnienia, jednak nie istniała stała formuła nagradzania - czasami była to 
Grand Prix festiwalu, czasami I, II i III miejsca, innym razem tylko 
wyróżnienia. Nie było także stałej nagrody przechodniej, chociaż wiadomo, że 
rozważano pomysł przechodniego medalu Studenckiej Wiosny Teatralnej, który 
miał być zaprojektowany przez Leona Barańskiego.3 

W regulaminie I Studenckiej Wiosny czytamy, że spektakle 
prezentowane przez teatry „winny mieć charakter programów zaangażowanych 
politycznie lub nawiązujących do tematyki historycznej".4 W tym samym roku 
- w liście do rektora UMCS - G. L. Seidlera - Andrzej Rozhin stwierdzał, że 
Wiosna Teatralna to ogólnopolski festiwal teatrów studenckich politycznie 

1 W regulaminie 9 L W T zna jdu je się informacja , że selekcji i kwal i f ikacj i teatrów do udziału w 
fest iwalu dokona Komis ja powołana z grona Rady Artys tycznej Tea t rów Studenckich Z G S Z S P 
przy współudzia le B O F i Dyrektora Artys tycznego; 
2 Jerzy Falkowski - dziennikarz, krytyk teatralny, pracował we "Wspó łczesnośc i " ; 
3 In formacja z ar tykułu "I Studencka Wiosna Teatra lna" , J. Świąder [w:] "Kur ie r Lubelski" , nr 
112, 13-14.05.1966; 

4 Z "Regu laminu I Studenckiej Wiosny Teat ra lnej" ; 
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zaangażowanych.1 Inna sprawa, że nie wszystkie propozycje repertuarowe 
zaprezentowane w czasie lubelskiej imprezy odpowiadały powyższej formule. 

Punkt dotyczący zaangażowania „we współczesną problematykę" 
pojawił się także w regulaminie II Wiosny Teatralnej, jednak miał już 
łagodniejszy wydźwięk. Równocześnie organizatorzy festiwalu nie ograniczali 
formy pokazywanych programów, zaznaczając jedynie, że dopuszczone będą 
spektakle, których premiery odbyły się w bieżącym roku akademickim i nie 
były prezentowane na innych festiwalach.2 Zresztą ten ostatni regulaminowy 
wymóg nigdy nie był kategorycznie przestrzegany - o III Wiośnie pisano nawet, 
że miała ona charakter przeglądu uznanych już i pokazywanych na innych 
festiwalach pozycji zamiast corocznej premierowej konfrontacji nowych 
spektakli.3 

Organizatorzy festiwalu zapewniali przyjeżdżającym zespołom zwrot 
kosztów podróży i przewozu dekoracji - najczęściej w jedną stronę - także 
zakwaterowanie i wyżywienie w czasie trwania imprezy. Od V Wiosny 
zapewniano również bezpłatną kartę wstępu na wszystkie imprezy wchodzące w 
skład festiwalu oraz opiekę medyczną. 

W 1970 roku - z inicjatywy organizatorów festiwalu - Komisja Kultury 
Rady Naczelnej ZSP przekształciła Wiosnę w Festiwal Teatrów Studenckich 
Krajów Socjalistycznych. Drugą innowacją, jaka pojawiła się w tym samym 
roku było upolitycznienie imprezy - każdy z zespołów miał przygotować 
specjalny program związany z 100 rocznicą urodzin Lenina. Na pytanie skąd 
wzięły się pomysły obu tych zmian Andrzej Rozhin odpowiedział, że dokładnie 
nie pamięta: „Nie powiem, aby ten Festiwal Teatrów Studenckich Krajów 
Socjalistycznych to było coś, czym się należy specjalnie chwalić. Nie wiem 
także skąd wzięła się formuła przedstawienia leninowskiego, która zresztą 
przeobraziła się w swego rodzaju groteskę i krzywe zwierciadło. W czasie 
prezentacji - chyba - „Wprowadzenia do..." Teatru Ósmego Dnia, podszedł do 
mnie ogromnie wzburzony Eugeniusz Mielcarek4 i powiedział, że chyba 
będziemy musieli przerwać przedstawienie, bo inaczej będzie katastrofa i nas 
wszystkich pozamykają. A może był jakiś podtekst tego pomysłu, aby w tej 
propagandowej rocznicy pojawiło się coś, co ją trochę uczłowieczy. 
Rzeczywiście zaistniało kilka przedstawień wyraźnie polemicznych w stosunku 
do zasług jubilata. 

Może także była presja polityczna ze strony Rady Naczelnej ZSP - był 
to przecież rok 70 - ty, należało w jakiś sposób udokumentować zaangażowanie 
ZSP i studentów po stronie władzy socjalistycznej. Na dodatek przyszła ta 
nieszczęsna rocznica. Ja przypuszczam, że były prowadzone rozmowy 
pomiędzy nami i ZSP. które zmierzały do wymyślenia formuły, pozwalającej -
w sposób możliwy do przyjęcia dla obu stron - zrealizować powyższe zamiary. 
W efekcie zmieniliśmy nazwę, ale równocześnie wiele rzeczy staraliśmy się 
obejść. Oczywiście nie bardzo mieliśmy kogo na ten festiwal zaprosić - chodzi 
mi o gości zagranicznych, stąd przyjechały zespoły, które ja osobiście znałem. 
Zaś generalnie był to czas, w którym często trzeba było coś oddać, aby coś 
zrobić." 

1 List do rektora Seidlera z 22.04.1966. który zna jduje się w Archiwum U M C S w Lublinie: 
2 Dopiero w regulaminie VIII L W T pojawił się punkt s twierdzający, iż organizatorzy nie 
przewidują przyjęcia spektakli przynależnych do gatunków: kabaret, estrada i fo rmy baletowe; 

K. Miklaszewski , "Studencka wiosna teatralna - jes ienią" , [w:] "Student" , nr 10-11, 1968; 
4 Eugeniusz Mielcarek był wtedy wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej ZSP; 
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Leszek Nieoczym - jeden z organizatorów - wspominając V Wiosnę 
powiedział, że pierwszym założeniem była organizacja dużego, 
międzynarodowego festiwalu. W czasie przygotowań okazało się jednak, że nie 
udało się zaprosić ważnych, zagranicznych gości. Tymczasem prace 
organizacyjne już trwały, wszyscy nastawili się na imprezę międzynarodową i 
dlatego V Wiosna odbyła się jako Festiwal Teatrów Studenckich Krajów 
Socjalistycznych z małą i słabą reprezentacją teatrów z zagranicy. Barbara 
Michałowska-Rozhin natomiast dodała, że wymóg programu leninowskiego był 
narzucony przez władze ZSP i skończył się w sposób żałosny, gdyż prawie 
wszystkie zespoły potraktowały go jak pańszczyznę, którą należało odrobić, aby 
do Lublina w ogóle przyjechać. 

W prasie pojawiły się głosy komentujące zmiany w charakterze 
lubelskiego festiwalu. W artykule „Wprowadzenie do... festiwalu" Edward 
Chudziński pisał: „Nie od rzeczy będzie w tym miejscu przypomnieć, że 
zdaniem większości obserwatorów konfrontacja (Wrocław - październik 1969) 
teatrów studenckich krajów socjalistycznych z ich odpowiednikami na 
zachodzie wyraźnie wypadła na naszą niekorzyść, co wywołało zrozumiałe 
zaniepokojenie w różnych kręgach i z rozmaitym skutkiem. Intencje 
organizatorów festiwalu lubelskiego zbiegły się zatem z konkretnym 
zapotrzebowaniem na imprezę teatralną, która w oparciu o niestosowane dotąd 
geopolityczne kryteria doboru zespołów i szeroką prezentację ich dorobku -
umożliwiłaby szczerą dyskusję na temat celów, zadań i możliwości teatru 
studenckiego w warunkach ustroju socjalistycznego."1 W podobnym tonie 
wypowiadali się o pomyśle umiędzynarodowienia imprezy także inni 
sprawozdawcy. 

Mniej entuzjastycznie, aczkolwiek równie ostrożnie, pisano o drugiej 
innowacji. Pytano, czy jest to najlepsza forma reorientacji studenckiego teatru i 
podkreślano fiasko „lubelskiego eksperymentu", który przyniósł produkcję 
bezmyślnie powielającą rocznicowe schematy i składanki „ku czci". Zawsze 
jednak recenzenci podkreślali, że sam pomysł jest dobry - a nawet chwalebny -
i wart kontynuacji: „Zasada programu specjalnego, który postanowiono 
wprowadzić na lubelskiej Wiośnie, w przyszłości nie będzie traktowana z 
reguły jako określenie tematu. Zagadnienia form i założeń treściowych mają się 
przeplatać tak, by skłonić uczestniczące w festiwalu zespoły do wielostronnych 
eksperymentów i różnorodnych poszukiwań."3 

W pewnym sensie VI Studencka Wiosna była kontynuacją pomysłu na 
program specjalny, który zrodził się rok wcześniej. Każdy z zespołów miał tym 
razem przygotować prapremierę utworu dramatycznego polskiego twórcy, ze 
szczególną preferencją pisarzy studenckich. Niestety ten wymóg regulaminowy 
ogłoszony został przez organizatorów zbyt późno, dlatego nie przyniósł 
zadowalających rezultatów. Obserwatorzy festiwalu zgodnie twierdzili, że 
pomysł służy wzbogaceniu „bardzo kiepskiego dorobku młodej i najmłodszej 
dramaturgii" i powinien być kontynuowany w latach następnych. 
Prawdopodobnie pojawił się on rok później, ponieważ jednak regulanim VII 

1 E. Chudziński , "Wprowadzen ie do... fest iwalu", [w:] "Student" , nr 6, 1970, s. 15; 
2 E. Chudziński , op. cit.; 
3 A. Hausbrandt , "Lubelski festiwal s tudencki", [w:] "Teatr" , nr 16, 16-31.08.1970, s. 18-20; 
4 K. Miklaszewski , " W poszukiwaniu autora", [w:] "Scena" , nr 9, 1971, s. 15; 
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Studenckiej Wiosny nie zachował się, trudno jest to stwierdzić z całą 
pewnością.1 

Andrzej Rozhin uznaje wprowadzenie debiutów dramaturgicznych do 
regulaminu VI Wiosny, z jednej strony za rozwinięcie programu imprezy, a z 
drugiej - sposób na odcięcie się od porażki poprzedniego festiwalu. Dodał, że 
idea prapremier, premier, poszukiwań repertuarowych towarzyszyła mu „od 
zawsze". 

Radykalna zmiana w charakterze imprezy nastąpiła w 1973 roku, kiedy 
festiwal przestał być konkursem teatrów studenckich, przeobrażając się w 
twórcze spotkanie, w którym główną rolę odgrywały warsztaty.2 W praktyce 
wyglądało to w ten sposób, że niektórzy uczestnicy festiwalu tworzyli 
równocześnie Warsztat Młodego Teatru: przez 5 dni spotykali się codziennie na 
5 - 6 przedpołudniowych godzin, aby pracować w małych grupach pod okiem 
fachowców. W czasie VIII Wiosny odbyło się 6 warsztatów, prowadzonych 
przez: Małgorzatę Dziewulską, Włodzimierza Wieczorkiewicza, Jerzego 
Kubickiego, Włodzimierza Borowskiego, Lecha Hellwiga-Górzyńskiego i 
Maksymiliana Szoca. Rok później organizatorzy zaplanowali aż 20 różnych 
spotkań, z czego prawdopodobnie odbyła się połowa. 

Obserwatorzy festiwalu bardzo przychylnie wypowiadali się o pomyśle 
wprowadzenia warsztatów. W 1973 roku Małgorzata Szpakowska pisała: „Na 
przełomie kwietnia i maja odbyła się już ósma z rzędu Lubelska Wiosna 
Teatralna, tym razem opatrzona podtytułem „Warsztat Młodego Teatru". 
Podtytuł sugerował zmianę koncepcji całej imprezy: już nie konkurs z 
nagrodami i wyróżnieniami, ale przegląd roboczy, prezentacja tego, co 
poszczególne teatry studenckie mają dopiero zamiar zrobić i w jakim kierunku 
zmierzają. Inicjatywa to ciekawa i warta kontynuacji: festiwali jest co roku kilka 
i dobrze, aby się czymś od siebie różniły."3 

Rok później wielu krytyków uznało nawet, że jedynie warsztatowy 
charakter imprezy uzasadnia jej istnienie: „W tytule tym stanowiącym motto IX 
Lubelskiej Wiosny Teatralnej, wszystko się zgadza i jest to „całe szczęście". 
Gdyby lubelskie spotkanie młodych teatrów studenckich potraktować jako 
festiwal lub przegląd „dorobku" byłoby znacznie gorzej. A tak wiadomo, młode 
teatry przyjechały po to, aby się w Lublinie czegoś nauczyć, aby zobaczyć w 
jakim kierunku idą prace innych, a tym samym określić (dla siebie przede 
wszystkim) własne miejsce."4 Powyższe stwierdzenie zarazem informuje o 
bardzo niskim poziomie zaprezentowanych przez teatry studenckie spektakli. 

Na pytanie o poszczególne etapy w rozwoju lubelskiej imprezy Andrzej 
Rozhin odpowiedział: „Rozwój, wzbogacanie programu wynikało z 
konieczności. Takie było dzianie się dookoła. Na przykład wprowadziliśmy 
warsztaty, gdyż taka tendencja pojawiła się w środowisku. Najpierw zaistniała 
w teatrach zachodnich; warsztaty były immanentną częścią niektórych festiwali, 
w których mieliśmy możliwość uczestniczyć. Były także festiwale, które były 

1 W artykule T. Nyczka - "VII Lubelska Wiosna Teatralna" , [w:] "Scena" , nr 8 ,1972, s z -
pada s twierdzenie: "P rawdę powiedziawszy, w teatrach s tudenckich robiono j u ż wszystko, 
na jmn ie j przy tym chętnie pode jmu jąc próby dramaturgiczne. Chcąc wypełn ić i tę lukę, 
organizatorzy przewidzieli w regulaminach Wiosen Teatralnych kategorię debiutu 
dramaturg icznego. Przez wiele lat plon konkursu był dość mizerny. Ale dwie ostatnie Wiosny 
przyniosły rezultat godny uwagi . " 
2 W 1973 rolę j u ro rów przejęła publiczność, rok później nie przyznano j u ż żadnych nagród. 
' M. Szpakowska , "Wiosna ukrzyżowana i n iema", [w:] "Dia log" , nr 7, 1973, s. 181; 

4 B. Bobecka , "Warsz ta t Młodego Teatru", [w:] "Radar" , nr 9, 1974, s. 17; 
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tylko warsztatami np. w Scheersbergu. Niewątpliwie właśnie od nich 
czerpaliśmy wzorce." 

Charakterystyczne dla Wiosen Teatralnych poszukiwanie formuły i 
profilu to niewątpliwie pozytywna cecha, ale z drugiej strony należy postawić 
pytanie dlaczego poszczególne innowacje nie były kontynuowane, dlaczego 
organizatorzy nie uczyli się na własnych błędach? W historii lubelskiego 
festiwalu można dostrzec pewną prawidłowość: dobry pomysł, mniej udana 
realizacja tego pomysłu, dobre prognozy na przyszłość, a w przyszłości -
kolejny udany pomysł. Być może zmiany i nowości wynikały z potrzeby 
określenia własnego miejsca wobec Łódzkich Spotkań Teatralnych - imprezy 
starszej o dwa lata - a może także wobec Międzynarodowego Festiwalu 
Festiwali Teatrów Studenckich, który narodził się w 1967 roku we Wrocławiu. 
Takie wyjaśnienie sugerują niektóre wypowiedzi obserwatorów lubelskiego 
festiwalu, szczególnie te. które ukazały się w 1971 po wprowadzeniu przez 
organizatorów konkursu na debiut dramaturgiczny: „Lubelska Wiosna 
Teatralna, ten drugi - obok Łódzkich Spotkań i „Startu" - najważniejszy 
ogólnopolski przegląd konkursowy teatralnych zespołów studenckich - nie 
potrafił dotąd dopracować się konsekwentnego profilu. Andrzej Rozhin (...) nie 
zrezygnował jednak z poszukiwań (...)." 1 Barbara Michałowska-Rozhin 
twierdzi, że przyczyny ciągłych zmian w charakterze imprezy były inne -
bardziej praktyczne: „Teraz łatwo jest analizować, wyciągać wnioski, 
zastanawiać się dlaczego i po co? Wtedy tak naprawdę chodziło o kwestie 
pragmatyczne. Mieliśmy określone możliwości; musieliśmy się liczyć z 
wymogami i żądaniami naszych sponsorów - głównie ZSP i Urzędu 
Wojewódzkiego. Na wszystko musieliśmy mieć zgodę, każdy spektakl i pomysł 
dotyczący organizacji imprezy musiała zatwierdzić cenzura. Festiwal był z 
jednej strony chlubą dla środowiska i miasta, ale z drugiej strony źródłem 
ciągłego niepokoju - co też ci studenci nowego wymyślą."" 

„Coś dać, aby coś zrobić" - polityczne serwituty 

Siedząc historię Wiosen Teatralnych można także dostrzec inną 
tendencję, która stawała się wyraźniejsza wraz z upływem lat. Mimo że festiwal 
był spotkaniem twórców studenckich, miał on niezwykle oficjalny - czasami 
wręcz propagandowy - charakter. Od pierwszej edycji bardzo rozbudowane 
były listy Komitetów Honorowych, w których znajdziemy nazwiska ludzi z 
Komitetów Wojewódzkich PZPR. Wydziałów Kultury WRN, PWRN, Urzędu 
Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk." W 1969 roku festiwal odbył się pod 
protektoratem Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej -
tow. Pawła Dąbka, a rok później patronat nad imprezą objął Minister Kultury i 
Sztuki - Lucjan Motyka. Czasami liczba osób umieszczonych na liście 
Komitetu Honorowego sięgała 28 nazwisk.3 

Równie rozbudowane bywały Komitety Organizacyjne. W czasie 
pierwszych Wiosen imprezę przygotowywało od 6 (I SWT) do 12 (IV SWT) 
osób. W 1970 roku liczba organizatorów wzrosła do 36. Rok później było ich 

1 K. Miklaszewski . " W poszukiwaniu autora", [w:] "Scena" , nr 9, 1971, s. 15: 
2 O d b y w a j ą c e się w tych samych latach Łódzkie Spotkania Teatralne nie posiadały Komitetów 
Honorowych, zob. "Studenckie festiwale teatralne w Polsce". A. Czarnowska. A. Domagalski , 
T. Magowski , Kraków 1987; 
' IV Studencka Wiosna Teatralna; 
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tylko 18 , ale już w 1972 w skład Komitetu Organizacyjnego wchodziły 32 
osoby.1 Dla porównania: Łódzkie Spotkania Teatralne przygotowywały zespoły 
liczące od 5 do 12 osób. 

Upolitycznienie lubelskiego festiwalu przejawiało się także w pewnych 
ustaleniach regulaminowych. Na przykład w regulaminach pierwszej i drugiej 
Wiosny znajdziemy wzmianki o wymaganym zaangażowaniu spektakli w 
problematykę polityczną lub społeczną, natomiast, aby wziąć udział w 
Festiwalu Teatrów Studenckich Krajów Socjalistycznych należało przygotować 
„spektakl leninowski". Poza tym zespoły miały szereg innych obowiązków - na 
przykład uczestniczenia w pochodzie 1- szo majowym, jeżeli festiwal odbywał 
się na początku maja, udziału w dyskusjach i spotkaniach seminaryjnych oraz 
spotkaniach z robotnikami, studentami i pracownikami uczelni lubelskich. W 
regulaminie z 1970 organizatorzy umieścili nawet informację, że jury będzie 
oceniało nie tylko przygotowane spektakle, ale także wypełnianie innych 
punktów regulaminowych. 

Dzisiaj budzi również zdziwienie „nakazowy" charakter niektórych 
punktów regulaminu. W czasie ostatniej Wiosny goście mieli obowiązek 
uczestniczenia w zajęciach warsztatowych, zbiorowych akcjach i planowanej 
imprezie plenerowej - „nieuczestniczenie w zajęciach warsztatowych 
spowoduje niewypłacenie zwrotu kosztów podróży i obciążenie finansowe za 
pobyt na festiwalu; do zajęć każdy zespół (kierownik artystyczny) obowiązany 
jest wytypować minimum 10 aktorów."' Andrzej Rozhin tłumaczy: „Wszystkie 
festiwale teatralne - Łódzkie Spotkania Teatralne chociażby - ale również 
festiwale teatrów profesjonalnych, odbywają się w ten sposób, że przyjeżdża 
zaproszony zespół, buduje dekorację, daje spektakl i następnego dnia rano -
wyjeżdża. Natomiast Wiosny Teatralne zawsze były organizowane tak, aby 
przyjeżdżające teatry mogły zostać w Lublinie przez cały czas trwania 
festiwalu. Dzięki temu wszyscy mogli się na wzajem oglądać i przebywać ze 
sobą. To jest właśnie ten wyróżnik, ale przychodziło to nieraz z ogromnymi 
trudnościami, bo było bardzo kosztowne. Dlatego chodziło również i o to, aby 
zapraszani goście nie wysypiali się po wieczornych bankietach, ale brali 
aktywny udział w tym, co im się proponuje i za co się płaci (prowadzący 
warsztaty otrzymywali honoraria). Oczywiście ja nie sądzę, aby takie 
wymuszanie zawsze dawało jakieś pozytywne rezultaty. Ale myślę, że dla 
młodych grup to, że mogły, chciały, czy - wręcz - musiały się spotkać np. z 
Ryszardem Majorem i Teatrem „Pleonazmus" było bardzo konstruktywne." 

W innym miejscu tej rozprawy cytowałam wypowiedź Andrzeja 
Rozhina, który rzeczywistość tamtych lat zawarł w słowach „... był to czas, w 
którym często trzeba było coś oddać, aby coś zrobić". Zapewne trudno by było 
zanegować słuszność tego stwierdzenia. Nie sposób przecież nie zauważyć, że 
owo ..dawanie" naznaczyło silnym piętnem lubelski festiwal, miało wpływ na 
jego program, charakter. Z perspektywy lat wolno w tym widzieć jedną z 
przyczyn słabnięcia i zamierania imprezy. 

Nie zachowały się dane dotyczące 8 i 9 Wiosny; 
~ Dane pochodzą z książki "Studenckie festiwale teatralne", A. Czarnowska, A. Domagalski . T. 
Magowski , Kraków 1987; 
1 Z "Założeń programowych i regulaminu 9 LWT"; 
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Studencka Wiosna Teatralna narodziła się w momencie, kiedy 
pięcioletni wtedy „Gong 2" zaczął odnosić sukcesy na arenie ogólnopolskiej. 
Wraz z tym zespołem impreza rozwijała się i przeżywała swoje najlepsze lata. 
Kiedy w 1974 roku przestał istnieć lubelski teatr, „umarła" również Wiosna. 
Równocześnie rok ostatniej edycji festiwalu zbiega się ze schyłkiem pewnego 
ogniwa w dziejach studenckiego teatru. W 1975 roku następuje 
profesjonalizacja Teatru STU, a część zespołów - jak pisze Lech Sliwonik -
„uważać poczęła, że ich aktualne miejsce i postawę lepiej i pełniej określa 
nazwa „teatr alternatywny". Możemy więc uznać, że s t u d e n c k a Wiosna 
Teatralna skończyła się w czasie, kiedy w obrębie s t u d e n c k i e g o ruchu 
teatralnego nastąpiły bardzo wyraźne przeobrażenia. 

1 L. Śl iwonik. "... oto pisze się historię", [w:] "Scena" , XI - XII, 1998, s. 23; 
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ZAKOŃCZENIE 

Rangę Studenckiej Wiosny Teatralnej należy rozpatrywać na dwóch 
płaszczyznach - jej znaczenia dla środowiska lubelskigo i na tle 
ogólnopolskiego studenckiego ruchu teatralnego. 

W 1972 roku lubelski dziennikarz - Andrzej Molik - pisał: „Nie wiem, 
czy jest ktoś w tym środowisku, kto nie zna Studenckiej Wiosny Teatralnej -
jeśli jest, to widocznie zbytni ze mnie optymista w kwestiach Melpomeny. Sam 
znam Wiosny od początku i nie wiem, kto mi może być świadkiem, że nauczyły 
mnie teatru. To wszystko zaczynając się siedem lat temu inaczej trochę 
wyglądało, było przygrywką do popularnych Kozienalii (...), jakimś 
mimowolnym dodatkiem do gier i zabaw. Potem Wiosna urastała, już ta 
pierwsza pchnęła Gong na szersze wody, wylansowała mnogość teatrów - tych 
co zniknęły i tych, co do dziś świecą blaskiem najprzedniejszym."1 

Maria Bechczyc-Rudnicka podkreślała, że studencki festiwal dokonał 
tego. o co bezskutecznie zabiegał teatr zawodowy - przełamał obojętność 
lubelskiego środowiska akademickiego do teatru w ogóle. Wielu obserwatorów 
Wiosny pisało o ogromnym, „fanatycznym niemal" - takiego określenia użył 
Krzysztof Miklaszewski - zainteresowaniu ze strony lubelskich studentów. 
Wiosna dawała im jedyną w swoim rodzaju możliwość zapoznania się z tym, 
czym żyło wtedy ogólnopolskie środowisko studenckie - młodą sceną. 
Przekonywała do teatru, a potem uczyła rozumieć go i odbierać. 

Duże znaczenie miał także festiwal w „uobecnianiu" lubelskich teatrów 
na mapie ogólnopolskiej. Oprócz „Gongu 2" w czasie Wiosny wystąpiły: „Dren 
59" (I. II i IV Wiosna). Teatr Akademicki KUL (II i IV), jego „odłam" - Teatr 
Grupa Ubogich (VI) oraz - w ramach imprez towarzyszących - Teatr Jednego 
Aktora Wojciecha Krzyszczaka (VIII), Studio Wizji i Ruchu J. Leszczyńskiego 
(VIII), Teatr im. J. Osterwy (VIII), Teatr Lalki i Aktora im. Andersena (VIII), 
Teatr ..Provisorium" (IX). W czasie VI, VII, VIII i IX edycji festiwalu 
prezentował swoje propozycje Leszek Mądzik i jego grupa. W 1974 roku po 
powrocie z Lublina Janusz Płoński napisał: „Teatr ten, mimo wieloletniej 
działalności (istnieje od 1952 roku) [sic!], nigdy nie zdobył sobie rozgłosu, na 
jaki - przynajmniej w ostatnim okresie - zasługuje. Jedną z przyczyn jest tu 
fakt, że spektakle tego zespołu odbywają się w zasadzie jedynie podczas 
Wiosny Lubelskiej. Inne ośrodki akademickie jakoś nie kwapią się z 
zapraszaniem tej grupy. Nie bez znaczenia jest tu także milczenie krytyki 
teatralnej, może z powodu bezradności wobec proponowanej stylistyki, może z 
innych przyczyn."" 

Lubelska impreza narodziła się dwa lata po Łódzkich Spotkaniach 
Teatralnych. Od samego początku pozostawała więc w cieniu „starszego brata". 

1 A. Molik, "Wiosna teatralna", [w:] "Kurier Lubelski", nr 100, 27.04.1972, s. 4; 
2 M. Bechczyc-Rudnicka, "Pochwała wiosny", [w:] "Kamena" , nr 12, 04,06,1972, s. 8; 
3 K. Miklaszewski , " W poszukiwaniu autora", [w:] "Scena" , nr 9, 1971, s. 15; 
4 Według "Kroniki" , zamieszczonej w książce pt. "Teatr bezsłownej prawdy", w 1969 roku 
powstała przy Teatrze Akademickim KUL "Scena Plastyczna", zob. "Teatr bezsłownej p rawdy" 
pod red. W. Chudego, Lublin 1990. s. 162; 
5 J. Płoński, "Dziewią ta Lubelska Wiosna teatralna", [w:] "Dialog", nr 9, 1974, s. 158; 
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W 1968 roku Andrzej Molik pisał: później zrezygnowałem z prób ratowania 
swego patriotyzmu lokalnego i wolałem nie myśleć o tym, że na taką 
publiczność musimy poczekać jeszcze trochę, że takiej organizacji widowni i 
tak miłej obsługi technicznej w teatrach nie doczekamy się w tej pięciolatce i że 
dyskutować w trakcie seminariów towarzyszących będą u nas ludzie spoza 
naszego środowiska, a my wyłowiwszy kilku kibiców, będziemy jeszcze z tego 
dumni.... Odniosłem wrażenie, że cała impreza jest poważniej przez wszystkich 
traktowana niż nasza rodzima Wiosna Teatralna. Wiosna jest małą giełdą, 
spotkanie to już festiwal sensu stricto. Łodzianie potrafią zadbać o reklamę, 
potrafią sprowadzić do siebie prasę z całej Polski i zaprosić do teatrów ludzi z 
miasta, potrafią wydawać codzienny biuletyn, w którym oceniało spektakle z 
poprzedniego dnia specjalne studenckie jury, potrafią wreszcie wytworzyć 
atmosferę świąteczności, która wciąga wszystkich w konstruktywną dyskusję. U 
nas jest też święto, ale tutaj nasuwa mi się jeszcze jedno pararelne porównanie -
u nas jest święto rodzinne, a u nich rodowe."1 

Nigdy nie udało się Wiośnie uzyskać takiej rangi, jaką zdobył festiwal w 
Lodzi, na który przyjeżdżali najlepsi wykonawcy, krytycy i znawcy 
studenckiego ruchu teatralnego. Anita Czarnowska określiła ŁST mianem 

2 r % r , „barometru teatru studenckiego" tamtego czasu. Mieli tego świadomość 
lubelscy organizatorzy, dlatego ciągle szukali własnej formuły i miejsca Wiosny 
na mapie teatralnej Polski. Należy jednak pamiętać, że do Łodzi zapraszano 
(przynajmniej przez pierwsze lata) głównie laureatów innych festiwali, 
natomiast lubelska impreza była raczej konfrontacją spektakli premierowych. Z 
tej chociażby przyczyny poziom łódzkiego festiwalu musiał być wyższy. 

Andrzej Rozhin na pytanie o relacje pomiędzy Studencką Wiosną 
Teatralną a Łódzkimi Spotkaniami odpowiedział: „Łódź wystartowała 
wcześniej i była festiwalem nad festiwale. Pokazywano tam albo laureatów 
innych festiwali, albo te spektakle, o których wiedziano, że są bardzo dobre. 
Najważniejszy był właśnie przegląd różnych zespołów. Natomiast ja starałem 

1 A. Molik, "List z widowni" , [w:] "Kurier Lubelski", 18-19.10.1968, "Konf ron tac je" - dodatek 
studencki , s. 4; 
2 A. Czarnowska , "Barometr teatru studenckiego czyli Łódzkie Spotkania Teatralne", [w:] 
"Studenckie festiwale teatralne w Polsce", A. Czarnowska, A. Domagalski , T. Magowski , 
Kraków 1987; 
3 W pracy "Studenckie festiwale teatralne w Polsce" zamieszczony został fragment wypowiedzi 
organizatorów łódzkiego festiwalu, t łumaczący zmianę charakteru imprezy: "Łódzkie Spotkania 
Teatralne mają wśród twórców i sympatyków studenckiego teatru niewątpl iwie wysoką rangę. 
Stało się tak dzięki temu, że wśród wielu podobnych imprez w kraju łódzki festiwal miał rolę 
wiodącą . Przyjeżdżały do nas teatry ze spektaklami nagradzanymi, wyróżnianymi na 
pozostałych przeglądach. Stąd też tytuł imprezy - "Najc iekawsze spektakle roku". (...) Jednakże 
ubiegłoroczny przegląd, mimo kilku doskonałych przedstawień, pozostawił pewien niedosyt. 
Wśród wielu innych przyczyn najistotniejsze dla nas, organizatorów jest to, że w ostatnim 
czasie wyrosły w Polsce imprezy, które przejęły w części zadania łódzkiego festiwalu. Mam tu 
na myśli dwa ogólnopolskie przeglądy w Krakowie (Melpomena 68 i 69), odbywający się co 
dwa lata Międzynarodowy Festiwal Festiwali we Wrocławiu i c ieszącą się dużym uznaniem 
Lubelską Wiosnę. Tak też doszło do sytuacji paradoksalnej - czołowe polskie teatry 
przedstawiły w Krakowie (maj) , Lublinie (październik), i Lodzi (grudzień) te same spektakle. 
(...) Dlatego też w roku obecnym, szóstym roku istnienia naszych spotkań, podję l iśmy decyzję o 
zmianie charakteru imprezy. (...) Rezygnując z konkursu, chcieliśmy stworzyć sytuację, w 
której mogl ibyśmy zaprosić także zespoły spoza ścisłej, czołowej grupy polskich teatrów." 
Jednak już w roku następnym - 1970 - powrócił konkursowy charakter imprezy a zapraszane 
zespoły cały czas stanowiły czołówkę studenckiego ruchu teatralnego; zob. "Studenckie 
fest iwale teatralne w Polsce", op. cit.. s. 125-126; 
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się robić imprezę, która byłaby takim dużym programem ciągle 
rozbudowywanym - nie tylko same przedstawienia, ale również warsztaty, 
happeningi, imprezy towarzyszące." 

W 1970 roku na VII Łódzkich Spotkaniach Teatralnych pokazano 
„Spadanie" Teatru STU i „W rytmie słońca" Teatru „Kalambur". Rok później 
do Łodzi przyjechali: Teatr Ósmego Dnia z przedstawieniem „Jednym tchem", 
Teatr 77, który pokazał „Koło czy tryptyk" oraz Teatr STU z „Sennikiem 
polskim". Żaden z tych ..spektakli pokoleniowych" nie został zaprezentowany w 
Lublinie. Na pytanie dlaczego, Andrzej Rozhin odpowiedział: „Mogło być tak, 
że pewne teatry były teatrami Łódzkich Spotkań, a inne teatrami Studenckiej 
Wiosny. Z drugiej strony jeżeli pewne grupy pokazały się już w Łodzi, nie było 
sensu ich zapraszać do Lublina. Wiadomo było, że i tak ten festiwal by wygrali. 
Nie chcieliśmy pokazywać tego, co już zostało nagrodzone. Traktowaliśmy te 
przeglądy jako imprezy o jakimś obliczu indywidualnym. Nie chodziło 
przecież, żeby w ogóle coś pokazać, tylko żeby pokazać coś nowego." 
„Mieliśmy w Lublinie takie założenie - potwierdza Leszek Nieoczym - że nie 
będziemy zapraszać spektakli już gdzieś nagrodzonych, tylko spektakle 
premierowe." 

Pomimo powyższych zastrzeżeń, wielu przyjeżdżających do Lublina 
gości wyrażało niezwykle pochlebne opinie na temat festiwalu. Dużo pisano o 
wspaniałej atmosferze, dobrej organizacji i ogromnym zainteresowaniu ze 
strony lubelskich studentów. Chyba najlepsze recenzje uzyskała VI edycja 
festiwalu, o której Krzysztof Mroziewicz napisał, że była jednym z 
najciekawszych wydarzeń teatralnych ostatnich lat. 

Na zakończenie warto przytoczyć zdanie dyrektora festiwalu - Andrzeja 
Rozhina, na temat roli i rangi imprezy: „Dla Lublina w tamtym czasie znaczenie 
Wiosny było ogromne. W swojej powojennej historii miasto do tego momentu 
miało pierwszy teatr studencki - „Dren 59", później „Gong 7.30" - „Gong 2". I 
oczywiście Teatr Akademicki KUL. Więcej już nic. Ja jestem absolutnie 
przekonany, że gdyby nie Studencka Wiosna Teatralna i ten okres, to nie 
mielibyśmy potem w Lublinie „zagłębia ruchu teatralnego", którego powstanie 
musiało mieć swoją przyczynę, swoje podglebie. Gdyby UMSC chciał zrobić 
rachunek sumienia - czym może się szczycić w dziedzinie kultury, to z 
pewnością właśnie „Gongiem 2", Studencką Wiosną Teatralną i dalej zespołem 
Stasia Leszczyńskiego3 - i tyle. Reszta wynikała właśnie z tych początków. 

1 Historia lubelskiego festiwalu pokazuje, iż powyższe założenie nie zawsze było przestrzegane. 
Na IV L S T (grudzień 1967) S T "Gl iwice" pokazał "Wiosnę" wg B. Schulza, który to spektakl 
otrzymał III nagrodę. To samo przedstawienie zostało nagrodzone na III S W T (październik 
1968). W czasie VI LST (grudzień 1969) Teatr Ósmego Dnia zaprezentował "Escur ia l" wg. M. 
de Ghelderode . natomiast Teatr 38 "Księgę Hioba" (VI LST nie miały charakteru konkursu). 
Oba te spektakle zostały pokazane w Lublinie na V S W T (maj 1970), wprawdzie "Księga 
Hioba" była prezentowana poza konkursem, jednak werdykt jury V S W T głosił, iż Teatr 38 
o t rzymuje I nagrodę za wszystkie pokazane spektakle. Podczas VII LST (grudzień 1970) ST 
"Gl iwice" wystąpił ze spektaklem "Podróżni" , który pokazał także w czasie VI S W T (kwiecień 

maj 1971). Lubelskie ju ry zadecydowało, że spektakl nie może zostać włączony do konkursu i 
w swoim werdykcie podkreśli ło jedynie wybitne wartości tego przedstawienia. W czasie X LST 
(grudzień 1973) i IX L W T (maj 1974) pokazano dwa te same spektakle: "Versuchte Pferde" wg 
Borowskiego ST "Mis ter ium" i "Straż pożarna by nie zmogła. . ." Teatru "Pleonazmus" . Ten 
ostatni spektakl otrzymał w Lodzi Główną Nagrodę Roku 1973. Festiwal w Lublinie nie miał 
j u ż w tym czasie charakteru konkursu. 
2 K. Mroziewicz, "Wiosna teatralna nie tylko z nazwy", [w:] " ITD" , nr 22, 30.05.1971, s. 13; 
3 Zespół Tańca Ludowgo U M C S : 
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Co się naprawdę liczy to możliwość dostępu do dóbr kultury. Wtedy, w 
tamtych czasach, taki dostęp był bardzo trudny, ludzie mało jeździli, nie 
mieliśmy telewizorów. Jakie więc były możliwości dla przeciętnego studenta, 
wszystko jedno jakiego kierunku, uczestniczenia w świecie kultury. Zerowe. 
Myśmy im taki dostęp umożliwiali. Z drugiej strony ludzie, którzy przyjeżdżali 
do Lublina, zobaczyli jak to miasto wygląda. 

To wszystko razem - pokazanie, że można, że trzeba coś robić, jest już 
wartością samą w sobie. Taka inicjatywa jest zawsze pobudzająca, rozwijająca. 
To była sensowna i dobra szkoła dla wielu z nas. 

Wiosna Teatralna to było święto środowiska, wzbudzała ogromne 
zainteresowanie, wszyscy nią żyli, cały Lublin. Chodzili czy nie chodzili, 
bywali na przedstawieniach czy nie. Dzisiaj chyba brakuje tej pasji. Robiliśmy 
coś dla siebie - nie na zlecenie; nikt nam nie kazał, nie wymyślał, nie 
programował. W zamian otrzymywaliśmy coś niezwykłego - możliwość i 
wielką przyjemność obcowania z ludźmi i teatrem." 

* * * 

Dwa lata po ostatniej Wiośnie Teatralnej - w 1976 roku - w Lublinie 
zorganizowano Konfrontacje Młodego Teatru. Po pierwszym spotkaniu 
nastąpiła roczna przerwa, później festiwal odbywał się co roku przez pięć lat. 
Jego ostatnia edycja przypadła na maj 1981 roku. Konfrontacje - szczególnie po 
zaprzestaniu organizowania Łódzkich Spotkań Teatralnych (w 1979 roku) -
zyskały rangę najważniejszego festiwalu młodego teatru w Polsce. Może 
dlatego zatarły w jakimś stopniu pamięć o poprzedniczce. 
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