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W¹ska uliczka spadaj¹ca w dó³, wrêcz stroma, jest
prawie pusta. Po wybrukowanym trotuarze nikt ju¿ nie
spaceruje. Jest to zjawisko niezwykle rzadkie na w³oskich ulicach. Mieszkañcy Pó³wyspu Apeniñskiego
zawsze maj¹ czas, du¿o czasu. Wiêkszoæ w³oskich
mieszczan w³anie na ulicach spêdza swoje rozgadane ¿ycie.
Zbli¿a siê godzina pierwsza w nocy. Spónieni przechodnie dawno ju¿ pi¹. Robotnicy pracuj¹cy na
 rozpoczynaj¹c¹ siê bardzo wczenie  pierwsz¹ zmianê oraz handlarze (pojawiaj¹cy siê o witaniu na placach targowych) pi¹ jeszcze.
Jedynie na niewielkim placyku przed nieczynnym
kocio³em gromadzi siê sporych rozmiarów t³umek.
W San Filippo, jednym z przys³owiowych stu kocio³ów
LAguilli, odbywa siê Miêdzynarodowy Festiwal
Teatrów Uniwersyteckich. Wieczorem mia³ byæ prezentowany spektakl Il Processo Teatru 38 z Polski, egzotycznej dla W³ochów. Niefrasobliwi organizatorzy,
z typowym i charakterystycznym dla po³udniowców
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poczuciem porz¹dku organizacyjnego, w dowolny
sposób zmieniaj¹ program. Widzowie zmuszeni wiêc
s¹ zdaæ siê na w³asny spryt i... cierpliwoæ.
Kiedy wybi³a pó³noc niewielu wierzy³o, ¿e zapowiadane widowisko odbêdzie siê. Wiêkszoæ jednak nie
odchodzi³a. Dyskutowano, ulica pe³na by³a gwaru i miechu.
W pewnej chwili organizatorzy w charakterystycznych
opaskach zaczêli wypraszaæ miêdzynarodowy t³um
z prezbiterium kocio³a. Bramy wi¹tyni, pamiêtaj¹cej
zapewne czasy rzymskie, zamkniêto. Rozmowy jednak
przeci¹ga³y siê, uczestniczyli w nich równie¿ aktorzy.
Nagle z dwóch stron stromej redniowiecznej uliczki
zaczê³y pêdziæ w zawrotnym tempie samochody. Pe³ne
wiat³a, policyjna syrena wyj¹ca na ca³y g³os i pisk
opon  przejmowa³y groz¹. Zdezorientowany i zaskoczony t³um nie bardzo mia³ gdzie siê wycofaæ. Jedn¹ i
drug¹ stronê tarasowa³y auta karabinierów. Zamkniêto
na g³ucho drzwi domów, zasuniêto okiennice.
Z nies³ychanym piskiem opon, granicz¹c z powa¿nym
prawdopodobieñstwem wypadku, samochody zatrzyma³y siê. Natychmiast, prawie w biegu, wyskoczyli z nich
cywile. Pewnym krokiem, z minami, i powierzchownoci¹, znanymi na ca³ym wiecie podeszli do jednego
z dyskutuj¹cych i za¿¹dali dokumentów.
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Stanowczy i grony ton polecenia  passporto 
zmrozi³ przypadkowych widzów. Tajniak przeczyta³
nazwisko z podanego dokumentu, skin¹³ na kolegê
i bez s³owa zacz¹³ ci¹gn¹æ swoj¹ ofiarê do samochodu.
Znów pisk opon i cisza....
Odjechali.
Teraz dopiero t³um o¿ywia siê. Kto krzyczy, kto
protestuje, kto szuka organizatorów i namawia ich do
interwencji. Aresztowany o tak pónej porze okazuje siê
aktorem jednej z grup. Jego koledzy g³ono protestuj¹.... Nikt nic nie wie... pe³ne zaskoczenie... zdziwienie....oburzenie.
Nagle kto przekroczy³ próg otwartego na powrót
kocio³a. S³ychaæ tam jakie dziwne g³osy... Kto jest
przes³uchiwany... Kto przejmuj¹co krzyczy...
Coraz wiêcej ciekawskich zjawia siê w prezbiterium.
Przed o³tarzem bocznej nawy przes³uchiwany jest pojmany cz³owiek.... To aktor, artysta
Dopiero teraz niektórzy uwiadamiaj¹ sobie, ¿e od
pocz¹tku bior¹ udzia³ w inscenizacji, ogl¹daj¹ spektakl
zatytu³owany Proces, wed³ug Franza Kafki. Rozpoczêty w tak niecodziennych okolicznociach, w tak
niesamowitej scenerii  do koñca pozostawia nastrój
niesamowitej grozy, nieokrelonej i trudnej do zdefiniowania obawy, lêku...
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W taki sposób krakowski Teatr 38 stworzy³, inscenizuj¹c sztukê, to co nazywamy atmosfer¹ spektaklu...
Czy jest mo¿liwe ukszta³towanie takiej atmosfery na
spektaklu profesjonalnego teatru, teatru z prawdziw¹
scen¹, kurtyn¹, lasem reflektorów i technik¹ scenograficzn¹ opart¹ na najnowszych zdobyczach elektroniki czy automatyki? Oczywicie, ¿e tak. Ale jak¿e inne
to uczucia. Pozbawione one bêd¹ prostoty, nieskomplikowanego pomys³u, gestu, autentyzmu.
Teatr alternatywny  bo o nim tu bêdzie mowa 
korzysta w³anie z najprostszych pomys³ów, naj³atwiejszych sytuacji, najciekawszych i najbardziej nonych
kulturowo symboli. Wszystko to robi bez wykorzystywania techniki, komputeryzacji, elektroniki. Prosty gest najsugestywniej przemawia.
Pojêcie to  teatr alternatywny, kiedy synonimowano nazw¹ teatr studencki. Nie jest ono
wszêdzie jednolite, nie posiada jednej i jednoznacznej
definicji. Jest semantycznie bardzo obszerne i jednoczy wszystkie te wysi³ki awangardowego teatru,
których wspóln¹ cech¹ jest alternatywnoæ w stosunku
do teatru instytucjonalnego. Choæ zdarzaj¹ siê grupy
teatru otwartego, które mo¿emy nazwaæ instytucjami
artystycznymi, to jednak w sposób istotny ró¿ni¹ siê
one od oficjalnych przedsiêbiorstw teatralnych z 
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powtórzmy to raz jeszcze  technik¹, elektronik¹,
zatrudnionymi na sta³e artystami, pomocnikami artystów, suflerami, wyuczon¹ na pamiêæ rol¹ (tekst, gest,
sytuacja). Do tego typu grup stosuje siê te¿ okrelenia
teatr otwarty, teatr niezale¿ny, teatr m³odej
inteligencji, a w niektórych krajach  teatr studencki
Jednoznacznej i jednolitej definicji opisywanych
zjawisk nie ma choæby z tego wzglêdu, ¿e w ró¿nych
krajach pojêcie to opiera siê na intuicji, jedna definicja
okrela czêsto teatry krañcowo od siebie ró¿ne.
Wszystkie jednak jednoczy jedno: fakt odbiegania od
przyjêtych kanonów, zrywanie z przyjêtymi od lat
regu³ami.
S³ownik Wspó³czesnego Teatru podaje tak¹
definicjê: Teatr alternatywny. Niejednorodny ruch
teatralny m³odego pokolenia zainicjowany w koñcu lat
piêædziesi¹tych, szczególnie dynamiczny w latach
szeædziesi¹tych. W ró¿nych okresach i w ró¿nych krajach nosi³ miano teatru otwartego, teatru niezale¿nego,
teatru marginesu, teatru podziemnego. Wszystkie te
terminy stosowane s¹ bardzo szeroko zarówno
w odniesieniu do zjawisk o charakterze skrajnie estetycznym jak i agitacyjnym, elitarnym i popularnym.
Wspólnym mianownikiem ca³ego ruchu jest to, ¿e
wyrós³ on z opozycji do teatru instytucjonalnego, jako
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jego alternatywa organizacyjna, problemowa i artystyczna. Hierarchicznej strukturze teatru instytucjonalnego przeciwstawia ideê zespo³u opartego na równoci
i partnerstwie. Sprzeciwia siê traktowaniu dzie³a
teatralnego jako produktu na sprzeda¿. Zaliczane do
tego ruchu zespo³y s¹ zazwyczaj nastawione krytycznie do rzeczywistoci spo³ecznej, b¹d kultury oficjalnej, w wielu wypadkach postuluj¹ konkretne przemiany i stawiaj¹ sobie za cel pobudzanie lub uczestnictwo w ich realizacji. Najczêciej maj¹ w³asn¹ publicznoæ z któr¹ ³¹czy je wspólnota pogl¹dów (sprawy
ideologiczne, czy zainteresowania estetyczne), b¹d
wiê rodowiskowa.
Takie teatry dzia³aj¹ w ró¿nych rodowiskach
zawodowych w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce
£aciñskiej. W Europie sytuacja jest jeszcze bardziej
skomplikowana. W zasadzie w chwili obecnej teatr
otwarty, alternatywny, studencki rozwija siê
w ró¿nych krajach, ale rozwój ten jest diametralnie
nieraz ró¿ny.
Kiedy najbardziej popularne w wiecie by³y
pomys³y Jerzego Grotowskiego i jego Laboratorium,
olbrzymi wp³yw na tê grupê twórców mia³ Peter Brook,
teoretyczne przemylenia na temat teatru otwartego
publikowa³ Ludwik Flaszen i Bogus³aw Litwiniec. Jed12

nym z czo³owych twórców wiatowej awangardy by³
Living Theatre kierowany przez Judith Malinê
i Juliana Becka. Prowadzili oni miêdzynarodowy zespó³
aktorski wypracowuj¹c w³asn¹ metodê kreacji artystycznej oraz w³asn¹, indywidualn¹ metodê inscenizacyjn¹. Stopniowo wyeliminowali w swoim teatrze
wszystkie tradycyjne rodki wyrazu. Beck i Malina
prezentowali spektakle w rodowiskach robotniczych,
w fabrykach, na ulicach. Ich teatr by³ mocno krytyczny
w stosunku do rzeczywistoci. Aspekt spo³eczny i polityczny gra³ tu wielk¹ rolê. Living Theatre bra³ udzia³
w licznych akcjach antywojennych, przedsiêwziêciach
anarchistyczno-pacyfistycznych, w³¹czy³ siê czynnie
w amerykañski ruch kontestacyjny. Wielkie k³opoty, politycznej nawet natury, towarzyszy³y grupie w ka¿dym
kraju, do którego Living  przenosi³ siê.
Peter Brook wykorzystywa³ wszelkie formy rytua³u
do uczynienia jêzyka swego teatru komunikatywnym
choæ pe³en by³ on sympatii, pe³en akcji i kulturalnych
odniesieñ. Jêzyk teatru, badanie reakcji widz-artysta,
widz-spektakl  to podstawowe zadania jakie nak³ada³
sobie i swoim wspó³pracownikom. Inscenizowa³ wiêc
swoje pomys³y w afrykañskich wioskach. Odrzuca³
klasyczne metody komunikacji miêdzyludzkiej, kreowa³
w³asn¹ rzeczywistoæ teatraln¹.
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Du¿y wp³yw na teatry alternatywne wywarli ponadto
Peter Schumann i jego Bread and Puppet Theatre,
Ellen Steward i Cafe La Mama, a tak¿eTadeusz Kantor i Cricot 2.
Kazimierz Braun, a za nim liczni krytycy i teoretycy, nazwa³ ca³y ten ruch Drug¹ Reform¹ Teatru.
Porównuj¹c go z Wielk¹ Reform¹ Teatru w Europie
pisa³ o bezmiernym bogactwie ¿ycia duchowego
ka¿dego cz³owieka i ca³ego rodzaju ludzkiego, który
 w jednym czasie i miejscu, w ci¹gu tych samych
krótkich kilkudziesiêciu lat, w tej samej maleñkiej
Europie, w obrêbie jednej tylko dziedziny sztuki, jak¹
jest teatr  potrafi³ powo³aæ do ¿ycia takie niezwyk³e
bogactwo programów i form, myli i realizacji, wizji
i dokonañ.
Obecnie Druga Reforma Teatru pozbawiona jest ju¿
dzia³alnoci swoich twórców. Grotowski, Beck, Malina,
Schumann, Litwiniec  to ju¿ historia. Pozosta³ jednak
ruch, ruch który rozwin¹³ siê w tak ró¿ny sposób, ¿e
niektóre zjawiska teatru alternatywnego s¹ wobec
siebie sprzeczne i wzajem siê wykluczaj¹ce. Pozosta³
jednak ruch intelektualny...
Przedstawiony na pocz¹tku opis inscenizacji Procesu Franza Kafki podczas znanego i cenionego festiwalu w LAguilli pozwala jednoznacznie zakwali14

fikowaæ Teatr 38 do ruchu teatrów alternatywnych.
Dalej jednak zaczynaj¹ siê k³opoty. Nie jest to cafe theatre popularny we Francji, nie jest to komercjalny i do
komercji d¹¿¹cy teatr zachodnioeuropejski sprzedaj¹cy siê menagerom i krytykom podczas Festiwalu
w Avignion, nie jest to teatr ruchu i plastyki na wzór
estetyzuj¹cych polskich teatrów Scena Plastyczna
KUL Akademia Ruchu, czy tym podobne. Nie jest to
teatr polityczny, choæ pokazuje mechanizmy i meandry
tej polityki...
Wspó³czesny m³ody teatr europejski jest wielow¹tkowy, ró¿norodny, wykorzystuje, czy tworzy wiele
estetyk, wypracowuje wiele filozofii, wyznaje ró¿ne
rodzaje etyki (sic!) i moralnoci.
Ten wielow¹tkowy g³os m³odego teatru najlepiej
widaæ na Miêdzynarodowych Festiwalach Teatralnych:
w Nantes, Nancy, Avignon, Mont Morency, Liege,
Kopenhadze (s³ynny Fools Festiwal), Sztokholmie,
Sofii (Miêdzynarodowy Festiwal Studenckich Teatrów
Pantomimy), Wiedniu (Jugendtheatrertage  Dni M³odego Teatru).
Obserwuj¹c te festiwale trudno oprzeæ siê przekonaniu wyra¿onemu ju¿ wy¿ej o pe³nej komercjalizacji
zachodnioeuropejskiego m³odego teatru. Nurt ten
pozostawiony w³asnemu losowi, nie maj¹cy ¿adnego
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mecenasa, ¿adnej dotacji, ¿yje z w³asnej sztuki,
z dochodów ze sprzedanych biletów. Podstawow¹
koniecznoci¹ na tych spektaklach jest pe³na sala, czy
pe³ny namiot. Frekwencja jest tam czynnikiem dominuj¹cym ekonomicznie i programowo. Spektakle musz¹
byæ bardzo atrakcyjne, a czêsto s¹ niestety bardzo
banalne w treci i
wy³¹cznie rozrywkowe. Brakuje
wiêc czasu i rodków na eksperyment, poszukiwanie
nowych treci i form. Dlatego takim objawieniem s¹ na
zachodzie polskie teatry: Om, Teatr 12 a, Teatr 8
dnia.
Na miêdzynarodowym targowisku w Avignion, gdzie
w ci¹gu trzech tygodni pojawia siê 200 teatrów
najlepiej te ró¿nice widaæ. Festiwal jest swoist¹
cyrkow¹ aren¹, na której wypada bywaæ krytykom,
a teatry musz¹ tu byæ by pokazaæ siê i ewentualnie
zawrzeæ kontrakt. Ka¿da grupa op³aca wstêpne
organizatorom  co jest ewenementem  ka¿dy przywozi swoje zdjêcia, foldery, gazety, kasety video. Taki
teatr poszukuj¹cy (pieniêdzy g³ównie) stoi na
pograniczu tañca i kuglarstwa, przemo¿nie daje siê
ogarn¹æ efekciarstwu. Seks staje siê ju¿ na zachodzie
niemodny.
Typowym teatrem francuskiej m³odzie¿y jest wiêc
cafe theatre wystawiaj¹cy bulwarowe komedyjki,
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w niewielkich salkach kawiarnianych. Ruch ten jest
bardzo masowy i popularny, ale... ma³o odkrywczy
i ma³o nowoczesny. Tak ogl¹dano kabereciki przed
dwudziestu laty, dziesiêciu... i teraz. Podstawowym
celem tego teatru jest rozbawienie bywalca kawiarni,
przyci¹gniêcie go do barku, zaproponowanie nietrudnej
intelektualnie rozrywki, zape³nienie wolnego czasu.
W tym masowym ruchu teatrów kawiarnianych gin¹
teatry eksperymentuj¹ce.
Szkoda, ¿e ma³o jest imprez jednocz¹cych ambitny
m³ody teatr awangardowy, otwarty, studencki, alternatywny. Potrzebna jest bardzo taka wymiana myli,
konfrontacja dokonañ wszystkich tych, którzy sztukê
stawiaj¹ wy¿ej ni¿ pieni¹dze. Potrzebny jest bardzo
festiwal teatru uczciwego jak definiuje omawiany ruch
Krzysztof Lipski. Zacytujmy na koniec pocz¹tkowe
s³owa jego manifestu:
Niejednokrotnie zadawalimy sobie pytanie o sens
naszej pracy w zespole, który kiedy na pocz¹tku
nazywalimy Teatrem, mimo, ¿e pojêcie to wówczas
pozostawa³o w du¿ej mierze bez pokrycia. Teatr by³
punktem dojcia, koñcem drogi na któr¹ wkraczalimy
mo¿e niezbyt wiadomie, choæ z entuzjazmem, licz¹c
siê z mo¿liwoci¹ pora¿ki (w sensie nieosi¹gniêcia
Celu). A jednak praca nasza zaowocowa³a Teatrem
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i by³ to moment prze³omowy. Pojawi³a siê wiara i nasza
wiadomoæ, wiadomoæ drogi, która prowadzi do
Celu. Weszlimy wówczas w obszary, których penetracja okaza³a siê fascynuj¹ca, a prawa tam rz¹dz¹ce
niecodzienne i nowe. Weszlimy w obszary zwane
SZTUK¥.

LAguilla  Kraków 1983
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Fot. Maciej Dyl¹g

YOUNG THEATRE: AN UNKNOWN THEATRE

 The steeply sloping narrow street is totally
deserted. Nobody is strolling along its pavement.
A rare thing in Italian streets. The inhabitants of the
Apennine Peninsula always have time, a lot of time.
The majority of Italian townsfolk spend their life chatting in the street.
The time is almost one in the morning. The late
passersby are already fast asleep. The workers of the
morning shift and the marketeers who appear since the
small hours in the market place, are still asleep.
Only on the tiny square in front of the deconsecrated
church of St. Philip a crowd is gathering. St. Philip, one
of the proverbial hundred churches of Aguilli, is the
venue of the International Festival of University
Theatre. Tonight, Theatre 38 from Poland, an exotic
country for Italians, should have presented The Trial.
The organizers, carefree, and with a sense of order
typical of people in the South, change the program at
will. Up to the audience to get by... , and heve patience.
Past midnight only a few believe that the performance announced will take place at all. The majority, however, do not leave the place. They talk and laugh.
At one moment the organizers, wearing the characteristic armlets, ask the international crowd to leave the
church presbytery. The portal of the temple, a witness
23

to the era of Ancient Rome, is closed. Talk, nevertheless, goes on, with the actors taking part in it.
Suddenly, at both ends of the steep mediaeval street
fast driving cars émerge. The dazzling lights, wailing
police sirens and screeching tyres make one gooseflesh.
The group, surprised and disoriented has nowhere to
escape. The speeding cars block the road at both ends.
The doors of the houses are locked, the Windows bolted.
With brakes squealing, a risky undertaking, the cars
stop. Before they corne to a full hait, plainclothesmen
jump off them. With firm strides and a jaunty air for
which they are known ail over the woiid they approach
one of the debaters and ask for his identity card.
The catégorie and threatening tone of their request
freezes the blood of the eyewitnesses. One of the
plainclothesmen reads aloud the name on the card,
makes a sign to his colleague and, without uttering a
word, leads his victim towards the car. Again the
screeching of tyres and then, silence... They heve left.
It is only then that the crowd begins to react. Some
shout in protest, others go for the organizers asking
them to intervene. It turns out that the person arrested
at the late hour is an actor of one of the groups.
His colleagues vehemently protest... Nobody knows
anything... Amazement... consternation... indignation...
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Suddenly, somebody appears at the door of the
church now reopened. Some strange voices are heard
from inside it... Somebody is being interrogated...
Somebody screams...
Curiosity drives more and more people to the presbytery. In front of the side altar the person just arrested
is being interrogated.
It is only now that some begin to realize that they are
watching a staging of The Trial by Franz Kafka. Having
started in an unusual way, in a peculiar setting, the performance arouses, from beginning to end, freezing
fright, undefined fear, unspeakable horror...
It is through this rendition that Theatre 38 has created what we call atmosphere...
Is a professional théâtre, with a real stage, a curtain, with batteries of lights and stage technology based
on the latest achievements in electronics and automation, capable of producing a similar atmosphere? Yes,
it is. But the feelings aroused are very différent
because deprived of simplicity, ingenuity of idea and
gesture, and authenticity.
Alternative theatre  as it is this théâtre that we shall
be speaking about  makes use of the simplest inventions, the least complicated situations, the most interesting symbols, intelligible and poignant. In doing so it
25

rejects technology, computers, electronics. A simple
gesture is the most evocative.
Alternative theatre is not a uniform notion, it is
extremely difficult to define. The term has a very broad
meaning and covers ail expressions of theatre of the
avantgarde whose common denominator is alternative
to institutional theatre. Although there are open theatre
groups that can be qualified as artistic institutions, they
however can be clearly distinguished from officiai theatrical institutions with  let us repeat it again  their
technology, electronics, permanent actors, their
assistants, prompters, and with roles learned by heart
(texts, gestures, situations). It is this category of avant
-garde théâtre that comprises what is sometimes called
open theatre, independent theatre, theatre of the
young intelligentsia and, in some countries student
theatre.
There is no unique definition for ail these phenomena
if only for the simple reason that in different countries
this notion is based on intuition. A definition often
describes radically differing théâtres. They ail, however, heve one thing in common: the abandonment of
canons, and a breach of long-accepted rules.
The Encyclopedia of Modem Theatre defines it as follows: Alternative theatre  a heterogeneous theatrical
26

movement of the younger generation, launched at the
end of the 1950s; particularly dynamic in the 1960s. At
different times and in different countries it has been
called open theatre, independent theatre, fringe theatre,
underground theatre. Ail these terms have a very broad
meaning describing phenomena of a nature that is at
the same time highly aesthetical and agitational, elitist
and popular. The common denominator of the movement as a whole is the fact that it is born in opposition
to institutional theatre, as its alternative on the organizational, artistic and problem level. Against the hierarchical structure of institutional theatre it opposes the idea
of the troupe based on equality and partnership. It
refuses to treat theatrical works as merchandise. The
ensembles ranked within this movement usually adopt
a critical attitude either towards social reality or towards
officiai culture, often demand concrète transformations
and aim at instigating them or participating in their realization. They frequently heve their own audience with
which they share points of view (ideological questions
or aesthetic inte-rests) or the milieu.
In the United States and in Latin America, these theatres work in different professional milieus. In Europe,
the situation is more complicated. Currently, open,
alternative, student theatre is developing, in principle,
27

in different countries but this development may be
diametrally opposed.
Once, the tendencies of Jerzy Grotowski and his Laboratory prevailed throughout the world; Peter Brook
exerted an immense influence on the group of avantgarde creators, and Boguslaw Litwiniec published essays
on open theatre. The Living Theatre directed by Judith
Malina and Julian Beck was one of the protagonists of the
world avant-garde. They led an international troupe of
actors having elaborated their own method of artistic creation and their own individual method of staging. In their
theatre they eliminated, little by little, ail the traditional theatrical means. Beck and Malina presented their productions to workers, in factories, in the streets. Their theatre
subjected reality to severe criticism. The social and critical aspect played a significant role. The Living Theatre
took part in different anti-war demonstrations and in anarcho-pacifist actions, incorporating itself actively in the
protest movement in the US. Wherever the Living
Theatre set foot the troupe got into political trouble.
Peter Brook employed ail sorts of ritual to make the
language of his theatre communicative. The mastering
of the language of theatre and the exploration of the
relationship between spectator and actor, and spectator and performance were the essential tasks to which
28

he devoted himself and which he also set to his collaborators. He staged hls productions in African villages.
He rejected the classical methods of communication
among people and created his own theatrical reality.
Moreover, Peter Schumann, and his Bread and Puppet Theatre, Ellen Steward and the Café La Mama, and
even Tadeusz Kantor and Cricot 2 made a profound
impression on alternative theatre.
Kazimierz Braun, and, after him, many critics and theoreticians called this movement the Second Reform of
Theatre; comparing it to the Great Reform of European
Theatre, he evoked the infinite richness of the spiritual
life of each man and of ail mankind who were able, in a
given space and time, within only several short decades,
in the same tiny Europe, and in a single genre of art that
is theatre, to materialize such a plethora of programs and
forms, ideas and realizations, visions and achievements.
Since then, however, the Second Reform of Theatre
has been deprived of the activity of its creators. Grotowski, Beck, Malina, Schumann and Litwiniec heve
become history. What has survived is the movement,
the movement which has developed in such a multiform way that certain phenomena of alternative theatre
now contradict or even exclude each other.
The above description of the opening scene of
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Kafkas The Trial staged by Theatre 38 at the wellknown and prestigious festival of Aguilli justifies its ranking among alternative theatres. But there the trouble
begins. It is neither the café-théâtre popular in France
nor the commercialized West European théâtre sold to
managers and critics during the Avignon Festival, nor
even the movement or plastic theatre of the type of
such aesthetizing Polish theatres as Scena Plastyczna
and Akademia Ruchu, nor political theatre even though
it displays the mechanism and meanders of this policu.
The contemporary young European theatre is heterogeneous, polymorphous, it utilizes, or creates, numerous aesthetics, elaborates numerous philosophies, professes different kinds of ethics (sic!] and morale.
The complex voice of young theatre is best heard at
international theatre festivals  Nantes, Nancy, Avignon,
Montmorency, Liège, Copenhagen (the famous Fools
Festival), Stockholm, Sofia (International Festival of
Student Pantomime Theatres), Vienna (Jugend-theatertage: Days of Young Theatre) and at the Festival of
Student Theatres, organized for the first time in Prague
within the preparations for the 12th World Festival of
Youth and Students in Moscow and which, according to
the Czechoslovak students projects, should become the
most important encounter of leftist young theatre.
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Observers at these festivals would hardly be able to
deny the above thesis on the commercialization of
young theatre in Western Europe. It is ail on its own,
without a patron or a subsidy, it is living on its art and
the receipts from the sale of tickets. The fundamental
necessity of its productions is to fill the house or the big
top. Frequentation is the predominant factor on the
economie and programmatic level. The productions
must be very attractive; they are alas! too often banal
in subject, and merely a piece of light entertain-ment.
What is lacking is the means and the time for experiments, for a search for new contents and forms. That is
why Polish theatres Om, Theatre 12, and Teatr 8 dnia
(Thea1tre of the 8th Day) are a real revelation to the
West.
These differences may best be perceived at the international festival in Avignon, where 200 theatres perform for three weeks. This festival is a specifie market
where critics have to turn up and where theatres must
put in an appearance and, possibly, conclude a contract. Each theatre pays the entrance fee to the
organizers (a curiosity), each has to bring photos, prospectus, publications, video cassettes. Such a theatre
in quest (of money, particularly) borders on jugglery.
Sex is no longer a la mode in the West.
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It is a pity that there are so few encounters at which the
young ambitious avant-garde, open, student, alternative
theatre would meet. The Belgrade Festival of young amateur theatres known under the acronym of BRAMS might
in the future fill in this space. Rumours circulating after the
closure of each of the annual festivals are very optimistic.
AU those who prefer art to money need a similar
exchange of ideas, an opportunity to compare their
achievements. The festival of honest theatre  as this
movement is described by Krzysztof Lipski is a necessary
thing. Let us cite the concluding words of his manifesto:
We heave asked ourselves many times what was the
sense of our work in the ensemble that we had once, in
the beginning, called Theatre, even though this concept
has remained, to a large extent, sterile. Theatre was the
point of finish, the issue of the path on which we have
engaged ourselves, probably not fully aware of the
cause, but with enthusiasm, couting with a possible
defeat (in the sensé of a missed Aim). Nevertheless, our
work bore fruit. The birth of Theatre was a turning point,
filling us with Faith and awareness, an awareness of the
path that leads to the Aim. We have then entered a
space the penetration of which has proved fascinating,
and the laws governing it unu-sual and new. We have
entered a space called ART.
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Fot. Adam Rzepecki

IEIEUNE THEATRE: UN THEATRE INCONNU

La ruelle étroite en pente presque raide est complètement déserte. Plus personne ne se promène sur
la trottoir pavé. Chose rare dans les rues italiennes.
Les habitants de la péninsule de lAppenin ont toujours
le temps, beaucoup de temps. La majorité des citadins
italien passent leur vie à bavarder dans la rue.
Ce sera bientôt une heure du matin. Les passants
tardifs dorment depuis déjà un bon bout de temps. Les
ouvriers, qui travaillent dans la première équipe de jour,
et les marchands, qui font leur apparition, dès les
petites heures du matin, sur le places du marché, eux,
dorment encore.
Seulement sur la petite place devant léglise désaffectée de Saint-Philippe une foule sattroupe. A SaintPhilippe, lune des cent églises proverbiales de
LAguilli, se tient le Festival international du théâtre
universitaire. Ce soir, le Théâtre 38 de Pologne, un
pays exotique pour les Italiens, devait présenter Le
procès. Les organisateurs insouciants, avec le sens de
lordre typique des gens du midi, modifient le programme à volonté. Les spectateurs sont donc obligés
de se débrouiller comme ils peuvent et... de patienter.
Minuit sonné, peu de gens croyaient que le spectacle annoncé allait avoir lieu. Mais la majorité ne quittait
pas les lieux. Ils discutaient, riaient et chahutaient.
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A un moment donné, les organisateurs portant des
brassards caractéristiques prièrent la groupe international de sortir du presbytère de léglise. On ferma le
portail du temple, qui fut sans doute témoin des temps
de la Rome antique. Cependant, la discussion se poursuivait avec la participation des acteurs. Brusquement,
aux deux bouts de la ruelle moyenâgeuse escarpée,
surgirent des voitures roulant à grande vitesse. La
lumière éblouissante des phares, le hurlement des
sirènes de la police et le crissement des pneus donnaient la chair de poule. Le groupe, surpris et désorienté, navait pas où se sauver. Les voitures fonçant à
toute allure lui barraient la route de lun et de lautre
côtes. Les portes des maisons étaient fermées à clef,
les fenêtres verrouillées.
Avec un grincement de pneus, un exercice périlleux,
les voitures sarrêtèrent net. Alors quelles étaient encore presque en marche, des civils en descendirent
instantanément. Dun pas ferme et avec un air crâne
quon leur connaît dans le monde entier, ils se
dirigèrent vers un ergoteur et lui demandèrent les papiers didentité.
Le ton catégorique et menaçant de lordre intimé
«Vos papiers!» glaça dhorreur les témoins oculaires
i de lévénement. Le policier en civil lit à haute voix le
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nom du passeport confisqué, fit signe a son collègue
et, sans souffler mot, entraîna sa victime vers la
voiture. De nouveau le grincement de pneus et puis, le
silence... Les voilà partis.
Ce nest que maintenant que la foule commence à
sagiter. Les uns crient et protestent, dautres cherchent les organisateurs et les engagent à intervenir. Il
savère que la personne arrêtée à une heure aussi
avancée de la nuit est un acteur de lun des groupes.
Ses collègues protestent véhémentement... Personne
ne sait rien... Stupéfaction... consternation... indignation.
Soudain, quelquun franchit le seuil de léglise rouverte. On y entend das drôles de voix... On interroge
quelquun... Quelquun pousse des cris aigus...
De plus en plus de curieux se précipitent dans le
presbytère. Devant lautel de la nef latérale, la personne arrêtée tout à lheure subit linterrogatoire...
Cest alors seulement que daucuns en viennent à
réaliser quils participent à une mise en scène, quils
assistent au spectacle intitulé Le procès selon Franz
Kafka. Débutant dans des circonstances inhabituelles,
dans un décor insolite, le spectacle inspire, du commencement à la fin, une horreur glaciale, une crainte
indéfinie, une épouvante sans nom...
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Cest ainsi quen mettant en scène son spectacle, le
Théâtre 38 de Cracovie a créé ce que lon appelle latmosphère...
Est-ce quun spectacle du théâtre professionnel,
théâtre avec une «vraie» scène, un rideau, une gerbe
de réflecteurs et la technique scénique sappuyant sur
les derniers acquis de lélectronique et de lautomation, est à même de créer pareille atmosphère? Oui,
certes. Mais les sensations seront bien différentes
parce que dépourvues de simplicité, dingénuité de
lidée et du geste, de lauthenticité.
Le théâtre alternatif  car cest de lui quil sera question  a recours aux inventions les plus simples, aux
situations les moins compliquées, aux symboles les
plus intéressants, intelligibles, poignants. Ce faisant, il
renonce à la technique, à linformatique, à lélectronique. Le geste simple est le plus suggestif.
Le théâtre alternatif nest pas une notion uniforme, il
est particulièrement difficile à définir. Il a un sens très
large et réunit toutes les démarches du théâtre davantgarde dont le trait commun est lalternative au théâtre
institutionnel. Bien quil existe parfois des groupes du
théâtre ouvert que lon peut qualifier dinstitutions artistiques, ils se distinguent de manière bien déterminée
des institutions théâtrales officielles avec  répétons-le
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une fois de plus  la technique, lélectronique, les
artistes «permanents», les assistants dartistes, les
souffleurs, les rôles appris par coeur (texte, geste, situation). Cest dans cette catégorie de groupes davantgarde que lon classe aussi ce que
lon appelle le «théâtre ouvert», le «théâtre indépendant», le «théâtre de la jeune intelligentsia» et, dans
certains pays, le «théâtre étudiant».
Il nexiste pas une seule et unique définition des
phénomènes susmentionnés ne serait-ce que pour la
simple raison que dans divers pays, cette notion se
nourrit de lintuition. Une définition décrit souvent des
théâtres radicalement différents. Mais ils ont tous un
point commun: labandon des canons, le rupture des
règles acceptées depuis longtemps.
LEncyclopédie du théâtre moderne donne cette définition: «Théâtre alternatif. Mouvement théâtral hétérogène de la jeune génération, lancé à la fin des
années cinquante, particulièrement dynamique dans
les années soixante. A des périodes différentes et dans
des pays différents, il portait le. nom de théâtre ouvert,
de théâtre indépendant, de théâtre marginal, de théâtre
souterrain. Tous  ces termes ont une signification très
large désignant des phénomènes de nature à la fois
hautement esthétique et dagitation, élitiste et popu41

laire. Le dénominateur commun du mouvement dans
son ensemble est le fait quil naquit de lopposition au
théâtre institutionnel, comme lalternative a celui-ci aux
niveaux organisationnel, problématique et artistique. A
la structure hiérarchique du théâtre institutionnel, il
oppose lidée de lensemble fondé sur légalité et le
partenariat. Il lui répugne de traiter loeuvre théâtrale
comme une marchandise. Les ensembles que lon
range dans ce mouvement adoptent dhabitude une
attitude critique soit envers la réalité sociale soit envers
la culture officielle, et souvent réclament des changements concrets et se donnent pour but lactivation ou la
participation à leur réalisation. Ils ont fréquemment leur
propre public auquel les rattachent les points de vue
communs (questions idéologiques ou intérêts esthétiques) ou les liens du milieu ambiant.»
Aux Etats-Unis et en Amérique latine, de tels
théâtres travaillent dans différents milieux professionnels. En Europe, la situation est plus compliquée. A
lheure actuelle, le théâtre ouvert, alternatif, étudiant se
développe en principe dans différents pays mais parfois ce développement est diamétralement opposé.
Autrefois, les tendances de Jerzy Grotowski et de
son Laboratoire se faisaient très remarquer dans le
monde, Peter Brook exerçait une immense influence
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sur ce groupe de créateurs davant-garde, et Boguslaw
Litwiniec publiait des essais sur le théâtre ouvert. Lun
des protagonistes de lavant-garde mondiale était le
Living Théâtre dirigé par Judith Malina et Julian Beck.
Ceux-ci animaient une troupe internationale de comédiens élaborant leur propre méthode de création artistique et leur propre méthode individuelle de mise en
scène. Dans leur théâtre, ils ont éliminé peu à peu tous
les moyens de théâtre traditionnels. Beck et Malina
présentaient leurs spectacles devant les ouvriers, dans
les usines, dans les rues. Leur théâtre soumettait la
réalité à une critique sévère. Laspect social critique
jouait ici un grand rôle. Le Living Théâtre prenait part à
différentes manifestations contre la guerre et à des
actions anarchico-pacifistes, sincorporant activement
dans le mouvement de contestation aux Etats-Unis.
Dans chaque pays où le Living Théâtre a mis les pieds,
le groupe sest attiré beaucoup dennuis dordre politique.
Peter Brook a employé toutes sortes de rituel pour
rendre le langage de son théâtre communicatif. La
maîtrise du langage du théâtre et lexploration du rapport spectateur-acteur et spectateur-spectacle étaient
les tâches essentielles auxquelles il sattelait lui-même
et quil imposait également à ses collaborateurs. Il
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metait en scène ainsi ses spectacles dans des villages
africains. Il rejetait les méthodes classiques de communication entre les hommes et créait sa propre réalité
théâtrale.
En outre, Peter Schumann et son Bread and Puppet
Théâtre, Ellen Steward et le Café La Marna, et même
Tadeusz Kantor et Cricot 2 ont imprimé une marque
profonde au théâtre alternatif.
Kazimierz Braun et, après lui, de nombreux critiques
et théoriciens ont appelé ce mouvement la Deuxième
réforme du théâtre. Comparant ce mouvement à la
Grande réforme du théâtre en Europe, il évoquait «la
richesse infinie de la vie spirituelle de chaque homme
et de lensemble du genre humain, qui, dans un temps
et un espace donnés, au fil des mêmes quelques courtes décennies, dans la même petite Europe, dans un
seul genre dart quest le théâtre, est parvenue à
matérialiser une aussi grande richesse de programmes
et de formes, didées et de réalisations, de visions et
daccomplissements».
Désormais, la Deuxième réforme du théâtre est privée de lactivité de ses créateurs. Grotowski, Beck,
Malina, Schumann et Litwiniec, cest déjà lhistoire. Ce
qui, pourtant, leur a survécu, cest le mouvement, le
mouvement qui sest développé de manière aussi mul44

tiforme que certains phénomènes du théâtre alternatif
se contredisent et même sexcluent réciproquement.
La description donnée ci-dessus du commencement
de la mise en scène du Procès de Franz Kafka par le
Théâtre 38 au festival bien connu et très prisé de
LAguilli nous autorise à le ranger dans le mouvement
des théâtres alternatifs. Mais à partir de là commencent les tracas. Ce nest ni le café-théâtre populaire en
France, ni le théâtre ouest-européen commercial ou
tendant à la commercialisation que lon vend aux managers et aux critiques pendant le festival dAvignon, ni
le théâtre du mouvement et de la plastique à limage
des théâtres polonais esthétisants genre Scena Plastyczna ou Akademia Ruchu, ni le théâtre politique, bien
quil montre les mécanismes et les méandres de cette
politique.
Le jeune théâtre européen contemporain est hétéroclite, polymorphe, il utilise, ou crée, de nombreuses
esthétiques, élabore de nombreuses philosophies, professe différents genres déthique (sic!) et de morale.
Cette voix composite du jeune théâtre se fait entendre avec force aux festivals internationaux de théâtre:
à Nantes, Nancy, Avignon, Montmorency, Liège,
Copenhague (le célèbre «Fools Festival»), Stockholm,
Sofia (Festival international des théâtres de pantomime
45

étudiants), Vienne («Jugendtheatertage»: Journées du
jeune théâtre] et au jeune Festival du théâtre étudiant,
organisé à Prague dans le cadre des préparatifs du
12ème Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de Moscou, et qui, conformément aux projets des
étudiants tchécoslovaques, doit devenir la manifestation la plus importante du jeune théâtre de mouvance
gauche.
Les observateurs de ces festivals auraient du mal à
réfuter la thèse présentée ci-dessus sur la commercialisation du jeune théâtre dEurope occidentale. Ce
courant est abandonné à lui-même, il na pas de mécène, de dotation, de subvention, il vit de son art, des
recettes provenant des ventes de billets. Ce qui manque, ce sont les moyens et le temps pour expérimenter, pour rechercher des contenus et des formes nouveaux. Cest pourquoi les théâtres polonais Om, le
Théâtre 12 et le Teatr 8 Dnia (le Théâtre du 8ème jour)
sont une vraie révélation en Occident.
Ces différences peuvent être le mieux perçues aux
rencontres internationales dAvignon où deux cents
théâtres donnent des représentations pendant trois semaines. Ce festival est un marché spécifique où les critiques doivent faire acte de présence et où les théâtres
doivent se produire et éventuellement conclure un con46

trat. Chaque théâtre paie le «droi dentrée» aux organisateurs  ce qui est une curiosité , chacun apporte
photos, prospectus, publications, cassettes vidéo. Un
tel théâtre en quête (dargent surtout) frise la charlatanerie. Le sexe nest plus à la mode en Occident.
Dommage quil y ait si peu dentreprises regroupant
le jeune théâtre ambitieux, davant-garde, ouvert, étudiant, alternatif. Il se peut quà lavenir le Festival de
Belgrade du jeune théâtre amateur, connu sous le sigle
de BRAMS, comble cette lacune. Les bruits qui courent
après la clôture de chacun de ces festivals annuels
sont très optimistes. Tous ceux qui préfèrent lart à largent ont besoin dun tel échange didées, dune telle
confrontation de leurs accomplissements. Le festival
du «théâtre honnête», comme définit ce mouvement
Krzysztof Lipski, animateur du mouvement du théâtre
étudiant polonais, est fort nécessaire. Citons les
phrases finales du préambule de son manifeste:
«Nous nous sommes demandés à maintes reprises
quel était le sens de notre travail dans lensemble que
nous avions naguère, au début, appelé Théâtre, bien
que ce concept fusse resté alors dans une large mesure stérile. Le Théâtre était le point darrivée, laboutissement du chemin sur lequel nous nous engagions
peut-être pas en pleine connaissance de cause mais
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avec enthousiasme, comptant sur une défaite
éventuelle (au sens de But manqué). Pourtant, notre
travail a fructifié. La naissance du Théâtre fut un tournant, nous remplissant de Foi et de conscience, conscience de la voie qui mène au But. Nous sommes
alors entrés dans laire dont la pénétration sest révélée
fascinante et les lois la régissant inhabituelles et
neuves. Nous sommes entrés dans laire appelée
ART.»
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Pos³owie

Miejsce pozosta³o. 50 lat Teatru 38

W po³owie 2006 roku krakowsk¹ prasê obieg³y informacje:
bêdzie jubileuszowe spotkanie Teatru 38. Wac³aw Krupiñski pisa³
na ³amach Dziennika Polskiego o prawid³owej dacie
jubileuszowej, styczniu 2007 roku. Dok³adnie 31 stycznia 1957
roku w odrestaurowanych przez studentów (w³asnym sumptem)
lokalu przy krakowskim Rynku G³ównym 8 odby³a siê prapremiera sztuki Artura Adamowa Wszyscy przeciw wszystkim,
re¿yserowana przez Waldemara Krygiera. Pocz¹tki Teatru 38
mocno zwi¹zane by³y z Samuelem Beckettem, wybitnym dramaturgiem irlandzkim, czo³ow¹ postaci¹ awangardy teatralnej
XX wieku. Studenci w niewielkim teatrzyku krakowskim inscenizowali wiatowe prapremiery twórcy nagrodzonego z czasem Literack¹ Nagrod¹ Nobla. Dlatego Instytut Sztuki, obecny w³odarz
tradycji,

postanowi³

zorganizowaæ

pocz¹tek

obchodów

jubileuszowych nieco wczeniej, przy okazji fina³u Festiwalu
Dedykacje  Beckett, w listopadzie 2006. Organizatorzy
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zaapelowali o nadsy³anie wspomnieñ oraz pami¹tek na wystawê:
Forma tekstu oraz objêtoæ  s¹ dowolne. Istotne, aby dziêki
wystawie i samym zapiskom przywróciæ pamiêæ o wspania³ej
przesz³oci tego teatru oraz o tworz¹cych go osobach. Tym
bardziej, ¿e czêæ z nich ju¿ odesz³a  nie tak dawno zmar³
za³o¿yciel 38 Waldemar Krygier, wiele lat temu inny jego
twórca Helmut Kajzar

Wiele faktów i anegdot pewnie mo¿na

jeszcze ocaliæ, poszerzaj¹c tym samym wydan¹ przed 21 laty
monografiê autorstwa Stanis³awa Dziedzica i Tadeusza
Skoczka. Nagrody w konkursie bêd¹ symboliczne, na miarê
tamtych dekad  w postaci jak¿e popularnego niegdy wina
Gelala. (WAK [Wac³aw Krupiñski], 50. lat Teatru 38, Dziennik
Polski, Kraków 2006, nr 128).
Niniejsza publikacja jest w jakim sensie zg³oszeniem do
konkursu. Ciekawe gdzie organizatorzy zdobêd¹ kultowe wino
redniego PRL-u. Liczymy przecie¿ na nagrodê.
*

*

*

*

*

*

*

Dedykacje s¹ niezwykle presti¿owym festiwalem przygotowywanym w Krakowie od 2002 roku. Corocznie organizatorzy
dedykuj¹ cykl imprez innemu twórcy. Pierwsza ods³ona powiêcona by³a Molierowi. Wybór nie jest przypadkowy  czytamy
w opisie misji imprezy. Molier to twórca rang¹ równy Szek-
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spirowi i w³anie w Polsce, kraju tak silnie kulturowo
i historycznie zwi¹zanym z Francj¹ takie wiêto Molierowi
nale¿y siê szczególnie. Jego twórczoæ inspiruje artystów,
wiernych rozmaitym  nieraz krañcowo ró¿nym  tradycjom
i estetykom teatralnym. Pobudza do coraz nowszych, mielszych interpretacji i jako jedna z najwa¿niejszych wpisuje siê
w dyskusjê o roli tekstu i autorskiej wizji inscenizatora
(www.dedykacje.krakow.pl/opis_dlaczego.html).
W 2003 roku g³ównym bohaterem festiwalu by³ skandynawski
artysta, wybitny tancerz i choreograf Mats Ek, który s³ynie
z nowych i nowatorskich odczytañ klasycznych baletów. Jego
Giselle zerwa³a z wieloletni¹ tradycj¹ romantycznej prezentacji
obecnej na deskach scenicznych od paryskiej prapremiery
w 1841 roku, jest bardzo ekspresyjna, realistyczna na miarê
pokolenia spo³eczeñstwa cyfrowego, czasami wulgarna. Miano
najciekawszego z twórców wspó³czesnego baletu ugruntowuj¹
inscenizacje Jeziora ³abêdziego (1987), pi¹cej królewny
(1996) czy Carmen (1992) znanej równie¿ z realizacji na
deskach warszawskiego Teatru Wielkiego  Opery Narodowej
(1999, wznowionej 2003).
Nastêpna ods³ona festiwalu Dedykacje, w 2004 roku, to
znakomite przypomnienie setnej rocznicy mierci Antoniego
Czechowa. Kolejna zorganizowana zosta³a w 2005 roku dla
upamiêtnienia 150 rocznicy mierci Adama Mickiewicza. Rozwija³a ideê dramatów narodu przypominaj¹c nam szczególnie
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wa¿n¹ u nas tradycjê teatru romantycznego. Edycja z 2006 roku
dedykowana zosta³a Samuelowi Beckettowi, w stulecie urodzin.
Teatr 38, Waldemar Krygier i jego nastêpcy  odegrali niezwyk³¹
rolê w wykreowaniu zjawiska Beckett w Polsce. Trudno siê wiêc
dziwiæ, ¿e organizatorzy festiwalu Dedykacje  Beckett
w³¹czyli historiê i osi¹gniêcia studenckiego teatru do swojej
imprezy.
*

*

*

*

*

*

*

W dniu 26 listopada 2006 otwarto wystawê 50. lecie teatru 38.
Premiery beckettowskie. Zebrano fotograficzn¹ dokumentacjê
polskich prapremier sztuk tego dramaturga, które na fali
popadziernikowej odwil¿y zdo³ano wystawiæ w studenckim
teatrze. Pokazano archiwalne programy i afisze z premierowych
przedstawieñ. Ods³oniêto te¿ tablicê upamiêtniaj¹c¹ istnienie
przy Rynku G³ównym s³ynnego teatru. Aktu tego dokonali
wspólnie: Irena Wollen - wspó³za³o¿ycielka Teatru 38, oraz
dyrektor artystyczny krakowskiego festiwalu Dedykacje: Beckett  Józef Opalski. By³y cytaty z Ga³czyñskiego  sprawozdawa³ uroczysty wieczór Wac³aw Krupiñski. ( ).Spotkanie kilku
pokoleñ, acz g³ównie dominowali ci najstarsi, zamieni³o siê oczywicie w wieczór wspomnieñ i anegdot, rozsnuwaj¹cych historie
tej sceny.( ). Mo¿na wpaæ do Jaszczurów, by na niewielkiej
wystawie odnaleæ lady przesz³oci tego teatru, o którym wczo-
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Fot. Tomasz miga³a

raj Jan Pawe³ Gawlik mówi³ jako o arcywa¿nej scenie w tamtej
popadziernikowej aurze. A i przez wiele lat póniej

Mia³

powód do zadowolenia Wiktor Herzig, który doprowadzi³ do
powstania wystawy, i do spotkania, acz z Teatrem 38 nigdy nie
by³ zwi¹zany. Wczoraj zosta³ mianowany honorowym cz³onkiem
rodziny 38. (WAK, Scena z Beckettem, Dziennik Polski, 2006,
nr 275). Wymieniony Wiktor Herzig powiedzia³ reporterce jednego z krakowskich dziennikw (Magda Huzarska-Szumiec,
Awangardowy kilof w mieszczañski Kraków, Gazeta Krakowska
2006, nr 286), ¿e Teatr 38 straci³ swoje znaczenie, gdy teatry
repertuarowe, w owym czasie  pañstwowe, odwa¿y³y siê
siêgn¹æ po repertuar awangardowy, po sztuki Becketta,
Ionesco. Ci autorzy wyznaczali pocz¹tek i koniec tej sceny 
skonkludowa³ jeden z organizatorów 50. lecia i g³ówny pomys³odawca filmu dokumentalnego (Herzig tworzy go razem
z aktorem Teatru 38, Jerzym Piekarczykiem), który niebawem
przedstawiony zostanie widowni.
*

*

*

*

*

*

*

Pocz¹tków studenckiego ruchu teatralnego szukaæ nale¿y
w Uniwersytecie Jagielloñskim ju¿ w roku 1954. Ko³o naukowe
zajmuj¹ce siê histori¹ teatru powo³a³o sekcjê dramatyczn¹,
tradycyjn¹ grupê recytatorsk¹ jakich wiele funkcjonowa³o
w owym czasie na wy¿szych uczelniach, trochê zbli¿on¹ do idei

57

propagowanych przez TUR czyli Towarzystwo Uniwersytetów
Robotniczych, trochê zapatrzon¹ w ideê teatrów ludowych przypominan¹ po zakoñczeniu niemieckiej okupacji przez Zwi¹zek
M³odzie¿y Wiejskiej Wici. Studenci zaczêli jednak poszukiwania: twórcze, repertuarowe, a nade wszystko ideowe. Wsparcie
uzyskano w 1955 roku w nowej organizacji studenckiej ZSP.
Odt¹d Zrzeszenie Studentów Polskich odgrywaæ zaczê³o wielk¹
rolê w promowaniu i tworzeniu organizacyjnych podstaw
zjawiska nazwanego kultur¹ studenck¹ (zob. Tadeusz Skoczek,
Kultura studencka: mit i rzeczywistoæ, Kraków 1988)
Na prze³omie 1954 i 1955 Zespó³ Dramatyczny UJ przygotowa³
Niemców Leona Kruczkowskiego w re¿yserii Andrzeja
Gazdeczki. Sukces tego teatru repertuarowego zachêci³ w³adze
uczelni do wyra¿enia zgody na og³oszenie publicznego naboru.
Pojawi³a siê olbrzymia grupa adeptów teatru, powsta³y dwie
niezale¿ne grupy. Jedna przygotowywa³a pod kierunkiem Ireny
Wollen mieræ Hamleta bardzo modnego w owym czasie
Andrzeja Wydrzyñskiego. Druga, pracuj¹ca pod kierownictwem
Andrzeja Gazdeczki, wziê³a na warsztat Karabiny Matki Carrar
Bertolda Brechta, mniej wiêcej w tym samym czasie wystawiane
w warszawskim Teatrze Nowym przez Konrada Swinarskiego.
Po premierach scalono obie grupy wybieraj¹c najlepszych
aktorów. Zespó³ Dramatyczny UJ zyska³ sta³¹ siedzibê
w budynku prawników przy ulicy Olszewskiego. Irena Wollen
rozpoczê³a próby do Czarownic z Salem. Dyskusje pro-
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gramowe i spory inscenizacyjne uniemo¿liwi³y premierê. Zespó³
przyjmuj¹c nowa nazwê Ma³y Teatr Akademicki rozpocz¹³ kolejn¹ ods³onê swojej historii. Intensywne próby z tekstami Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego mog³y skierowaæ zainteresowania grupy ku powstaj¹cym w owym czasie teatrzykom
satyrycznym; wspomnijmy znacz¹cy ju¿ niebawem Studencki
Teatr Satyryczny Bim-bom, s³ynny STS, czyli Studencki Teatr
Satyryków (vide na przyk³ad Jaros³aw Abramow, Lwy wyzwolone, Warszawa 2005, Jerzy Afanasjew, Sezon kolorowych
chmur, Warszawa 1968, Okno Zbyszka Cybulskiego, Warszawa
1970, Ka¿dy ma inny wiat, Warszawa 1986), dzia³aj¹ce
w £odzi Pstr¹g i Cytryna (Wies³aw Machejko, Studencki Teatr
Satyry Pstr¹g, Warszawa 2005), czy nieco pomniejsze: Elita
z Wroc³awia, Tey z Poznania oraz Pod Egid¹ i Salon Niezale¿nych z Warszawy.
Tak siê nie sta³o. Grupa posz³a w³asn¹ drog¹, oryginaln¹
i niepowtarzaln¹. Dlatego tak znacz¹c¹ w historii teatru polskiego, tak zas³u¿on¹ w nawi¹zywaniu ³¹cznoci z najnowszymi
tendencjami teatru wiatowego. Spektakl pod robocz¹ nazw¹
Kolorowi Ga³czyñscy przerodzi³ siê pod rêk¹ (i intelektem)
Waldemara Krygiera, studiuj¹cego w krakowskiej Akademii
Sztuk Piêknych, w premierê pod tytu³em Ga³czyñski 38 (24
kwietnia 1956). W ten sposób rodzi³ siê Teatr 38.
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Teatr 38 korzysta³ z repertuaru, choæ nie by³ typowym teatrem
repertuarowym. Inscenizowa³ sztuki twórców europejskiej awangardy, przynosi³ i prezentowa³ polskiej kulturze zjawiska dot¹d
nieznane. Wanda B³oñska, m³oda romanistka sprowadza³a teksty z Francji. Jeszcze ciep³e, nierzadko jeszcze nie drukowane. Korespondowa³a z Samuelem Beckettem i bezporednio
od niego otrzyma³a: Koñcówkê i Ostatni¹ tamê Krappa
Nosi³ te listy i autorskie manuskrypty Waldemar Krygier pokazuj¹c co bardziej zaufanym

Wielu aktorów fakt ten pamiêta, nie

wiadomo jednak gdzie te korespondencje siê obecnie znajduj¹.
Instytut Sztuki zaapelowa³ przy okazji piêædziesiêciolecia
o rozpoczêcie poszukiwañ. Istnienie listów potwierdzi³a ¿ona
Waldemara Krygiera o czym pisze Wortal Teatru Polskiego
prowadzony przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (www.e-teatr.pl/pl/artukuly/26429.druk.html).
Pierwszy spektakl grupy, ju¿ pod nazw¹ Teatru 38, zaprezentowano na scenie w kamienicy przy Rynku G³ównym 8 (w³aciwie wtedy wchodzi³o siê przez wjazd konny do podwórka oficyny
kamienicy o numerze 7) 31 stycznia 1957. To kolejna historyczna
data piêædziesiêciolecia teatru. Kroniki zanotowa³y, ¿e by³a to
sztuka Wszyscy przeciw wszystkim Artura Adamowa,
w przek³adzie Wandy B³oñskiej, a iloæ zrealizowanych przed-
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stawieñ wynios³a 20. Ju¿ 7 marca 1957 zaprezentowano Czekaj¹c na Godota Samuela Beckett. Tekst prze³o¿y³ na jêzyk polski
Julian Rogoziñski. Wystawiano tê sztukê 27 razy. Po Najkrótszym opowiadaniu przygotowanym przez Waldemara Krygiera
w oparciu o prozê Stanis³awa Dygata  premiera 28 kwietnia
1957  znów siêgniêto po dwa utwory Becketta. Widowisko
w dwóch czêciach: Koñcówka i Akt bez s³ów maj¹ce sw¹
premierê 14 listopada 1957 pokazywano a¿ 68 razy. Jak g³osi
napis na tablicy ods³oniêtej 26 listopada 2006 na ty³ach klubu
Pod Jaszczurami by³y to dwie polskie prapremiery. Podobnie
jak Ostania tama Krappa zaprezentowana po raz pierwszy
w Polsce, w³anie na deskach Teatru 38, w dniu 29 stycznia
1959. Spieraj¹ siê teatrolodzy, czy by³a to rzeczywicie wiatowa
prapremiera (zob. np. ustalenia autorów Monografii Teatru 38,
Kraków 1985), wiadomo jednak, ¿e by³o to wydarzenie na skalê
wiatow¹. Wystawiono spektakl 21 razy.
Waldemar Krygier przed ka¿dym zainicjowaniem przedstawiania sztuk Becketta anonsowa³, w swoim specyficznym stylu,
autora tak: Przedstawiamy wam dzisiejszego wieczoru poetê,
którego twórczoæ przypada na drug¹ po³owê dwudziestego
wieku. Poetê, który nies³usznie sklasyfikowany zosta³ jako
powieciopisarz i dramaturg. Poetê, którego forma grawituje
wokó³ s³owa  cz³owiek.
Du¿o pisa³ w owym czasie o Becketcie i Teatrze 38  Henryk
Vogler. Wis³awa Szymborska, póniejsza laureatka Nagrody
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Nobla, stwierdzi³a wrêcz ¿e Koñcówka by³a prapremier¹
i to wcale interesuj¹c¹. Krytyka nazwa³a teatr Becketta cyrkiem
filozoficznym. Teatr 38 podj¹³ te sugestie. Zobaczylimy ma³¹
scenkê cyrkow¹, na której dwóch b³aznów, uczestnicz¹c w kolejnych fazach koñca wiata, w oczekiwaniu mierci, torturuje siê
wzajemn¹ obecnoci¹ (W. Szymborska, Teatr 38 i koniec
wiata, ¯ycie Literackie, 1957, nr 47)
*

*

*

*

*

*

*

Kiedy odszed³ Waldemar Krygier, re¿yserem zosta³ student
biologii Andrzej Skupieñ, póniej g³ównym artystycznym dyktatorem by³ Helmut Kajzar, niebawem znany dramaturg
i re¿yser. W prze³omie lat 60. i 70. ubieg³ego wieku zacz¹³ siê
upadek sceny. Dopiero Piotr Szczerski, student polonistyki UJ,
wychowany w rodzinie artystów teatru, reaktywowa³ legendê.
Jego Beckett, maj¹cy premierê 24 marca 1979 roku, wprost
nawi¹za³ do wielkich tradycji. Najwiêkszym jednak osi¹gniêciem
reaktywowanego Teatru 38 by³ Proces. Maciej Szybist,
wnikliwy krakowski krytyk teatralny, zanotowa³ na ³amach
Gazety Krakowskiej (1981, nr 21):
To przedstawienie Teatru 38  chocia¿ mo¿e siê to wydawaæ
niemo¿liwe  jest jednym z najlepszych przedstawieñ jakie
ostatnio mo¿na zobaczyæ w Krakowie. Jest to adaptacja, znanej
powieci Franza Kafki Proces. Autorem tego sukcesu teatral-
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nego jest Piotr Szczerski. Ten nies³ychanie ambitny cz³owiek
zajmowa³ siê teatrem studenckim czy awangardowym od
dawna. I to zajmowa³ siê bez powodzenia. Ju¿ samo to jest doæ
nietypowe. Bo wiadomo ¿e gdy zawodowiec teatralny nie ma
sukcesów, to znajdzie przynajmniej pensjê w kasie. Ale jak robi
to amator czy student  ot co w tym musi byæ. No i teraz
okaza³o siê, ¿e jest
Kiedy wchodzi³em na ten spektakl w³aciwie wiedzia³em ju¿ co
to bêdzie: bêdzie to jeszcze jeden bardzo kulturalny ³adny,
uczony, formalnie sprawny spektakl bez znaczenia. Znów
bêdzie mrok, smutek, symbole, egzystencjalizm i ekspresjonizm. Zreszt¹ nie chodzi tu tylko o dotychczasow¹ twórczoæ
Szczerskiego. Ale o wielk¹ historiê Teatru 38, który, moim
zdaniem, upad³ kilka lat temu (¿eby obecnie naprawdê siê
odrodziæ) w³anie przez typowy dla lat 60.estetyzm nowoczesnoæ, awangardowoæ i formalizm. Przepraszam, ¿e mówiê tak,
jak krytyk z okresu kultu jednostki mówi³ o Camusie, ale to
prawda. Bo ja³owoæ podobnie, jak k³amliwoæ sztuki jest po
prostu wyrokiem na ni¹ ( ).
Tradycja teatru otwartego czy studenckiego ostatnich dziesiêciu
lat przyzwyczai³a nas do gestów anarchicznych, które zaczê³y
siê od rewolty m³odzie¿owej na Zachodzie w 1968 roku, ale
które szybko znalaz³y po¿ywkê i usprawiedliwienie na rodzinnym naszym gruncie. Wiele by³o tych spektakli, a kilka bardzo
wybitnych, jak choæby ostatnio pokazywany w Rotundzie Ach,
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jak godnie ¿ylimy Leszka Raczaka i Teatru 8 Dnia z Poznania.
Ostatnio jednak gest negacji, gest niecenzuralny sta³ siê
niewystarczaj¹cy. Do niedawna imponowa³, dawa³ zadoæuczynienie wszystkim, którzy cierpieli przez fa³sz i niesprawiedliwoæ rzeczywistoci; którzy chcieli j¹ w sztuce przynajmniej
piêtnowaæ i choæby w teatrze swoim z ni¹ siê nie zgadzaæ. Ale
zarysowa³a siê nowa perspektywa spo³eczna, w której gesty
poprzednio dobre czy pobudzaj¹ce do mylenia lub do czucia
sta³y siê mniej istotne, mo¿e niekiedy podejrzane o ³atwoæ, co
bywa szczególnie dra¿ni¹ce w sytuacji operowania kategoriami
moralnego niepokoju.
Z zasady spektakle te tworzone by³y na podstawie tekstów
preparowanych lub wymylanych przez autorów, dla potrzeb
spektaklu. U Szczerskiego mamy do czynienia z klasycznym
tekstem i z podobnym nastawieniem co tam, tylko ¿e posuniêtym o krok dalej. Ten krok jest krokiem od ekspresji, nienawici,
negacji wobec z³a do próby zrozumienia jego przyczyn. Jest
krokiem od uczucia do rozumu, od emocji do racjonalnego
budowania aktu oskar¿enia. Jest to wiêc spektakl inny, ni¿ te, o
których wspomnia³em; wzi¹³ siê z innej tradycji i tak¿e dziêki
temu, mo¿e tylko przez przypadek, czy przez zbieg
okolicznoci, okaza³ siê bardziej aktualny, nowoczeniejszy
mylowo, bli¿szy temu co dzieje siê teraz ni¿ temu, co dzia³o siê
rok temu w sercach i umys³ach ludzi u nas.
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Zarazem, a to jest ju¿ wyraz pewnej szlachetnoci artystycznej,
nie ma w tekcie odstêpstw, przeinaczeñ i przeróbek. Jest
wybór tekstów autora sprzed 75 lat  i to nadaje Procesowi
Szczerskiego rangê dzia³ania teatru zawodowego, co nie
zawsze jest pochwa³¹, ale niekiedy bywa pochwa³¹ doæ du¿¹.
Proces wed³ug Piotra Szczerskiego wiêci³ triumfy na scenach
polskich i za granic¹. A by³ to u nas czas szczególny, okres
kilkumiesiêcznej euforii po zwyciêstwie Solidarnoci.
*

*

*

*

*

*

*

W grudniu 1981 og³oszono stan wojenny, dzi ju¿ obros³y legendami. Mitologie powszechnego zrywu polskiego spo³eczeñstwa,
tragedia póniejszych lat nazywanych mniejszym z³em lub
wojn¹ wytoczon¹ w³asnemu narodowi, nade wszystko 
wielkie spory inspirowane politycznymi (czytaj: nieczystymi)
motywami, doprowadzi³y do niesamowitego sk³ócenia wszystkich ze wszystkimi. Obalono i niszczy siê nadal wszelkie autorytety, fa³sz i zak³amanie dominuje w konstruowaniu polityki, kulturê i rodowiska inteligenckie zdeprecjonowano doszczêtnie.
Stan ten trwa³  z przerwami  od os³awionej decyzji genera³a
Wojciecha Jaruzelskiego. Póniej ¿ylimy w kraju niby wolnym
i suwerennym, jednak wci¹¿ totalitarnie zarz¹dzanym. Zmienia³y
siê kierunki filozofii sprawowania w³adzy, nie zmienia³ siê dyktatorski sposób walki o zaw³adniêcie umys³ami spo³eczeñstwa
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(nazywanego czasem elektoratem, ciemn¹ mas¹, narodem).
Sytuacje znane z Procesu powszednia³y. Prawo niekoniecznie
znaczy³o prawo, a sprawiedliwoæ nie musia³a byæ definicj¹
obiektywn¹. Kto Bardzo Wa¿ny móg³ siê przejêzyczyæ wo³aj¹c z trybuny sejmowej: nikt nie bêdzie ju¿ nam mówi³, ¿e czarne
jest czarne, a bia³e  bia³e. Kto Równie Wa¿ny wyzwa³ inteligencjê

pogardliwie:

wykszta³ciuchy.

Nawet

plebejskie

spieprzaj dziadu skierowane przez Wielkiego Ma³ego
Cz³owieka do przedstawiciela narodu niewielu zbulwersowa³o.
Któ¿by w takich czasach przejmowa³ siê klasycznymi trójpodzia³ami w³adzy. Ustawodawstwo przemiesza siê z wykonawstwem, role steru w ³odzi spo³eczeñstwa oddaje siê Orodkom
Badania (w rzeczywistoci Kszta³towania) Opinii Publicznej,
a rolê podobn¹ antycznej wyroczni przypisuje siê historykom
przeniesionym jakby wprost z utopii Orwella  Instytutowi
Pamiêci Narodowej. Policja myli z kart literatury zaczyna
rz¹dziæ realnoci¹. Proces Kafki staje siê znów superaktualny
*

*

*

*

*

*

*

Tekst Teatr m³ody, teatr nieznany napisany zosta³ w 1983 roku.
Zadaje on k³am obiegowym opiniom o mroku nocy wojny polsko  jaruzelskiej. Odnowiony Teatr 38 wyjecha³ wtedy na
Festiwal Teatrów Uniwersyteckich do LAguilli, starego miasta
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w centralnej Italii. Wyjechaæ chcia³ i móg³, byæ mo¿e studenccy
artyci nie wiedzieli o dobrowolnym dyktacie bojkotu, jaki sobie
zaaplikowa³o rodowisko doros³ych artystów. Byæ mo¿e
m³odzieñczo nie chcia³ siê do owej emigracji wewnêtrznej
dopisywaæ. W drugim roku stanu wojennego Szczerski wyjecha³
i wróci³.
A sukces Procesu, rewelacyjne recenzje, wywiady prasowe
i telewizyjne mog³y zawróciæ cz³onkom grupy w g³owach. Szokiem dla nas by³o swobodne ¿ycie w³oskich studentów, dziwi³y
zasobne i tanie sto³ówki akademickie. Z zazdroci¹ ogl¹dalimy
wystawy sklepowe, kupuj¹c za jakie uciu³ane oszczêdnoci
jedynie ksi¹zki i szprotki w konserwie. Z wielkim zaskoczeniem i atencj¹ przyjêlimy propozycjê spotkania z wielkim polskim intelektualist¹, guru wiatowej teatrologii i

dysydentem

Janem Kottem. D³ugo rozmawialimy, dyskutowalimy jak partnerzy, czasami tylko przybieraj¹c pozê mistrz  uczeñ. £adowalimy intelekt m¹droci¹ emigracji, robilimy notatki do dalszych przemyleñ, lektur
Wracaj¹c z LAquilii zamarzylimy odwiedziny Wiecznego
Miasta, tu nie mog³o siê obyæ bez wizyty w Watykanie. Podczas
ogólnej audiencji na Placu wiêtego Piotra spotka³ nas zaszczyt
o którym nikt nawet nie marzy³. Podszed³ do nas Ojciec wiêty
Jan Pawe³ II, Papie¿ Polak. Szczêcie by³o tak wielkie, ¿e kto
wyzna³, ¿e ju¿ wszystko w swoim ¿yciu osi¹gn¹³, ¿e dziêkuje
Bogu
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Nast¹pi³ powrót do szarej polskiej rzeczywistoci. Nikt nie
zosta³; na Zachodzie. Tak chyba rozumiano wtedy patriotyzm:
miejsce Polaka jest we w³asnym kraju, jaki by on nie by³. Czy
o takiej postawie mo¿na zapomnieæ?
Tekst, niby reporta¿, o spektaklu zaprezentowanym na
Zachodzie wyszed³ w 1986 roku w Pradze, w czasopimie
Young Theatre and Ciemna. Zamówiony zosta³ przez
Sergiusza Najara, przedstawiciela SZSP w Miêdzynarodowym
Zwi¹zku Studenckim. Wydano go po polsku, angielsku i francusku. Teraz, przy okazji jubileuszu Teatru 38, przyszed³ czas
na jego polsk¹ prezentacjê. Nawet jeli jest niejednolity formalnie, nawet jeli jest stylistycznie nieporadny i czasami  przyznajmy  naiwny, warto go zaprezentowaæ. Jest wiadectwem
tamtych czasów, wiadectwem epoki. Pokazuje miejsce
w którym kiedy siê znajdowalimy.
Leon Pawlik w okolicznociowym tekcie o jubileuszu teatru
napisa³: Przez scenê Teatru 38 przewinê³o siê wiele osób,
aktorów, wspó³pracuj¹cych muzyków, scenografów, re¿yserów.
Niektóre nazwiska dzisiaj s¹ znane nie tylko w wiecie teatralnym. Przychodzono i odchodzono, koñczono studia, lub
przed³u¿ano je w nieskoñczonoæ. Niektórzy pozdawali egzaminy aktorskie, inni podejmowali pracê naukow¹ w najprzeró¿niejszych dziedzinach. Jeszcze inni odnaleli siê w dziennikarstwie, kto wyemigrowa³, kilku (Krygiera, Skupienia,
Jasiñskiej) ju¿ nie ma wród nas. Niektórym teatr niemi³osiernie
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zakrêci³ ¿yciorysy, bowiem zapomnieli, ¿e to jest jednak niebezpieczna zabawa.
Pozosta³o miejsce. Zawsze najd³u¿ej trwaj¹ miejsca, ich sentymentaln¹ moc przetrwania najtrudniej wyrzuciæ z pamiêci. Podwórko w kamienicy przy Jaszczurach przedzielono murem, nad
klubem wisi napis Teatr 38. Miejsce pozosta³o (www.instytut
sztuki.pl/pages-244.html).

Tadeusz Skoczek
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