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Wprowadzenie
Teatr studencki jest ju¿ zjawiskiem historycznym.
Sama jego definicja ulega³a ci¹g³ym zmianom.
Pocz¹tki tej specyficznej formy aktywnoci intelektualnej siêgaj¹ po³owy dwudziestego wieku. W 1955 roku
w Warszawie odbywa³ siê wiatowy Festiwal
M³odzie¿y i Studentów. Impreza maj¹ca w zamierzeniu
w³adz partyjnych pokazaæ wy¿szoæ naszego systemu
polityczno-spo³ecznego, zwartoæ ideow¹ ca³ego
spo³eczeñstwa i potêgê edukacji organizowanej na
wzór wymylony w Zwi¹zku Radzieckim  przerodzi³a
siê w ró¿norodny jarmark swobodnej wymiany myli,
sposobu ¿ycia, form organizowania rozrywki, niezale¿nego i nieskrêpowanego rozwoju literatury i sztuki.
Powiew wolnoci i zachodnie wzory prowokowa³y polskich studentów do organizowania siê w grupy zainteresowañ. Powstawaæ zaczê³y kluby studenckie,
kabarety, teatry; zaznacza³y swoj¹ obecnoæ pokoleniowe grupy literackie. Wielokrotnie opisywane i przywo³ywane ikony odwil¿y polskiej kultury, to miêdzy
5

innymi Studencki Teatr Satyryków, Teatr 38, gdañski
klub ¯ak, czy krakowskie Pod Jaszczurami. Powstawa³a kultura studencka, odrêbny i samodzielny nurt
twórczy inspiruj¹cy dzia³ania ca³ego spo³eczeñstwa,
tworzona w rodowiskach akademickich, ale obecna
w wiadomoci krêgów du¿o szerszych ni¿ uczelniane.
Po polskim Padzierniku 1956, korzystaj¹c z chwilowej odwil¿y ideologicznej i poluzowania partyjnej
obro¿y politycznej, studenci masowo powo³uj¹ ró¿norodne grupy twórcze: publikuj¹ swoje oryginalne i wymykaj¹ce siê dotychczasowym konwencjom utwory,
wymiewaj¹ w kabaretach absurdy dnia codziennego,
przybli¿aj¹ w teatrzykach najwie¿sze dokonania wiatowej awangardy dramaturgicznej.
Periodyzacja kultury studenckiej odbiega nieco od
opisanych chronologii rozwoju innych dziedzin. Okres
pierwszy zamyka siê tzw. wydarzeniami marcowymi,
demonstracjami studenckimi i aresztowaniami. Choæ
lata 19541968 to czas ró¿norodny i niejednolity
rodowiska akademickie umiejêtnie wykorzystywa³y
swoje prawo do autonomii. Schy³ek rz¹dów W³adys³awa Gomu³ki diametralnie zmienia ten stan. Pojawiaj¹ siê tzw. docenci marcowi, mianowani na miejsce
wyrzucanych (czêsto w atmosferze wzniecanych fobii
narodowych) samodzielnych pracowników naukowych,
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do uczelni wkracza zdecydowanie ideologia marksistowska z przekazaniem du¿ej czêci w³adzy Komitetom Uczelnianym PZPR. Kultura studencka zareagowa³a na te zjawiska oporem intelektualnym.
W teatrach studenckich (nazywanych czêsto po
staremu teatrzykami) powstaj¹ wielkie pokoleniowe
spektakle. Zaczyna siê drugi okres podsycany teoriami
kontrkultury przenikaj¹cymi do Polski z Zachodu. Czas
ten jest  z uwagi na dominuj¹ce teorie nazywane
u nas Now¹ Kultur¹, czy w literaturze Now¹ Fal¹  stosunkowo dobrze opisany i zanalizowany1.
Wiêkszoæ s³aw polskiego teatru studenckiego przechodzi na status zawodowy, pojawia siê pokoleniowa
pustka, choæ nie zanikaj¹ formy aktywnoci organizatorskiej i programowej maj¹cej na celu rozwój nowych
idei, nowych instytucji.
Kultura studencka od zarania korzysta³a z mecenatu
organizacji studenckiej. Zrzeszenie Studentów Polskich z jednej strony by³o firm¹ maj¹c¹ na celu formowanie aktywnoci swoich cz³onków zgodnej z oczekiwaniami politycznej w³adzy, z drugiej jednak, posiada³o du¿¹ autonomiê pozwalaj¹c¹ na nieskrêpowany
rozwój prawie ka¿dego pomys³u twórczego.
Wprawdzie w roku 1973 do tradycyjnej nazwy ZSP
dodano ideologiczne uszczegó³owienie socjalisty7

czny, metody pracy siê jednak nie zmieni³y. SZSP
nadal pozostawa³o hojnym mecenasem kultury studenckiej, jej cz³onkowie czy sympatycy nadal mieli
ambicje tworzenia wartoci indywidualnych, w³asnych,
niezale¿nych. I tworzyli je, nawet po st³umieniu wyst¹pieñ robotniczych w Radomiu i Ursusie, nawet
w okresie stanu wojennego oraz po jego odwo³aniu.
Lata 1973, 1974, 1975 do 1989 nie s¹ jednak
wystarczaj¹co zbadane i opisane. Zdecydowa³ o tym
przemilczeniu pogl¹d sformu³owany w pierwszych latach transformacji ustrojowej, odrzucaj¹cy z definicji
wszystko co by³o zastane. Zwyciêscy bezkrwawej
rewolucji odrzucili bez namys³u ca³y dorobek poprzedników, zlekcewa¿yli obiektywny sposób oceny
postêpowania przy pomocy kryteriów opartych o realia
historyczne, próbowali wprowadziæ nowe, bez ogl¹dania siê na tradycje, ci¹g³oæ rozwoju kultury, rzeczow¹ ocenê wartoci. Nikogo nie obchodzi³y przemiany
mentalnoci, jakie ogarnia³y rodowiska akademickie,
zmiany form pracy, czy zas³ugi, jakie bezsprzecznie
mia³y instytucje rozwijaj¹ce kulturê studenck¹.
Odnowion¹ w zrzeszeniowym charakterze organizacjê
studenck¹ przezwano zsypem, ci¹g³oæ ideow¹
i pokoleniow¹ zerwano. Wprowadzono terror intelektualny, który nie pozwala³ pozytywnie pisaæ o dorobku
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artystów wspó³pracuj¹cych z klubami studenckimi,
pras¹ akademick¹, studenckim ruchem naukowym czy
nawet studenckimi biurami turystycznymi. Zorganizowane formy dokumentowania kultury studenckiej
uleg³y rozsypce, na mietnik wyrzucono latami gromadzone archiwa.
Dlatego warta jest poparcia ka¿da inicjatywa
pozwalaj¹ca na ocalenie dorobku przedstawicieli kultury studenckiej, zjawisk ju¿ nieobecnych w naszym
skomercjalizowanym ¿yciu akademickim. Najczêciej
próby takie bêd¹ mia³y oparcie w prywatnych archiwach, zszywkach prasowych i pamiêci w³asnej.
Równie¿ poni¿szy tekst nie roci sobie pretensji do
monograficznego wyczerpania tematu. Jest jednak
przyczynkiem tym bardziej potrzebnym, ¿e w publikacjach powiêconych ró¿nym imprezom organizowanym
w krakowskim klubie Rotunda lata 1974-1989 pomija
siê milczeniem, nie oszczêdzaj¹c czytelnikowi pikantnych przypomnieñ o b³êdach czy wasalskiej (klienckiej) strategii starszych kolegów, staraj¹cych siê dzia³aæ w takich warunkach, w jakich przychodzi³o im studiowaæ i tworzyæ kulturê studenck¹. A przecie¿, jak
pisze Micha³ B³a¿ejewski: Dekada lat siedemdziesi¹tych  i to jeszcze jeden paradoks  jest wyj¹tkowo
klarownie wyodrêbniona z innych dekad. Z obu stron
9

zamykaj¹ j¹ wydarzenia grudniowe  roku 1970 i roku
1981. To gratka dla historyka, aby przedmiot swych
badañ uj¹æ tak piêkn¹, poetyck¹ nieomal, metaforyczn¹ i mocn¹ zarazem klamr¹. Ale genezy ujêtych
t¹ dekad¹ wydarzeñ szukaæ nale¿y wczeniej2
Na oficjalnej stronie Krakowskich Reminiscencji
Teatralnych znajdujemy wprawdzie przypomnienie, ¿e
jest to stary i zas³u¿ony festiwal, przypomina siê tam
lata siedemdziesi¹te w kronikarski sposób (zestawienie grup uczestnicz¹cych podane jest prawdopodobnie
za monografi¹ Andrzeja Domagalskiego3, bowiem
powtarzane s¹ b³êdy pierwszego monografisty
imprezy)  jednak poza kronikarski obowi¹zek autorzy
strony internetowej nie wychodz¹. Podobnie postêpuj¹
autorzy dwóch ksi¹¿ek wydanych na jubileusze
krakowskiego festiwalu: na dwudziestolecie4 i trzydziestolecie5  pomijaj¹ (poza nielicznymi wyj¹tkami)
lata siedemdziesi¹te w historii tej imprezy.
Krakowskie Reminiscencje Teatralne to jeden z najstarszych polskich festiwali, organizowany nieprzerwanie od 1975 roku. Znany jest ca³ej rzeszy teatromanów z Polski i wiata, którzy corocznie t³umnie
uczestnicz¹ w wiosennych prezentacjach. Reminiscencje ciesz¹ siê zas³u¿on¹ renom¹ festiwalu
¿ywego, zmieniaj¹cego siê, nieustaj¹co poszuku10

j¹cego tego, co w teatrze najciekawsze, najbardziej
o¿ywcze. Niegdy zainteresowania organizatorów skupia³y siê g³ównie na ruchu teatru studenckiego, nastêpnie teatru alternatywnego, by ( ) podj¹æ decyzjê
o coraz wiêkszym poszerzeniu obszarów teatralnych
wêdrówek ( ). Symbolicznym gestem, maj¹cym podkreliæ przemianê charakteru i odejcie od ortodoksji
gatunkowej, by³a rezygnacja od 2003 roku z przymiotnika alternatywny w nazwie festiwalu. Reminiscencje, jak ka¿dy dobry festiwal, maj¹ oddaæ rytm czasów wspó³czesnych, dlatego dobór spektakli nie móg³
d³u¿ej odbywaæ siê na zasadzie prostej eliminacji alternatywny  repertuarowy, amatorski  zawodowy. Nie
odciêlimy siê od korzeni, ale próbujemy sprawiæ, by
festiwal oddawa³ now¹ sytuacjê spo³eczn¹, w jakiej
funkcjonuje dzi teatr6.
S³owa te, zaczerpniête w sierpniu 2007 z internetowej strony g³ównej Krakowskich Reminiscencji
Teatralnych, przekonuj¹, ¿e pilnie nale¿y zaj¹æ siê
wczesnymi latami historii tej imprezy. W towarzysz¹cej
ówczesnemu teatrowi studenckiemu krytyce zaznaczy³y siê, zapomniane ju¿ dzi g³osy, ¿e w po³owie
ósmej dekady pojawi³y siê nowe zjawiska, nowa estetyka teatru studenckiego, Pojawi³y siê grupy zrywaj¹ce
z ethosem teatru pokolenia 68, przeceniaj¹ce wszystko
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i organizuj¹ce przecenê dla wszystkich (by u¿yæ
trawestacji tytu³u spektaklu Teatru Ósmego Dnia).
W nowej sytuacji spo³ecznej, politycznej i kulturowej
pojawia siê gdzie w okolicach 1975 roku Nowy Teatr
Poszukuj¹cy7. Krytyka ¿ywo interesuj¹c siê w owym
czasie teatrem studenckim nie by³a przygotowana na
nadejcie nowego, nie dostrzeg³a nowej estetyki, nie
otrz¹snê³y siê z wspomnieñ rady programowe festiwali,
nie dostrzegali pozytywów jurorzy. St¹d w recenzjach
znajdziemy tyle s³ów krytyki, porównañ do najwiêkszych
osi¹gniêæ teatru Nowej Fali. M³odzi twórcy jednak
pozostawali wierni poszukiwaniom, wierni w³asnej estetyce. Na Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych
zadebiutowa³y interesuj¹ce teatry nowego pokolenia:
Om Krzysztofa Lipskiego, Teatr 12 a Eugeniusza
Sikorskiego, Fantastron przeistoczony w nowy Teatr
38 Piotra Szczerskiego8, Teatr KTO Jerzego Zonia,
warszawska Akademia Ruchu9 Wojciecha Krukowskiego. Pojawili siê na tej imprezie tej miary twórcy jak
Bogdan Ciosek, Krzysztof Babicki, Kazimierz
Grochmalski, Wies³aw Ho³dys, Andrzej Leparski,
Andrzej Me¿erycki, Lech Sadowski10. Równoczenie
prezentowano dorobek nieco starszych kolegów11:
(Teatr krakowskiej Akademii Medycznej, czyli TAM,
Tadeusza Gaw³a, WGT  czyli Warszawsk¹ Grupê
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Teatraln¹  Bogdana Cybulskiego, Teatr 7712 Zdzis³awa Hejduka, Pleonazmus reaktywowany przez Kazimierza Pastuszczaka).
Odrêbnie wypada przypomnieæ Teatr Ósmego Dnia
 Lecha Raczaka, wyros³y z idei pokolenia 68, wci¹¿
obecny przez ca³a siódm¹ dekadê, narzucaj¹cy styl
i estetykê kreacji zbiorowych, zmieniaj¹cy siebie
i zmieniaj¹cy otoczenie, maj¹cy wielki wp³yw na
wstêpuj¹ce pokolenia. Grupa ta zainicjowa³a nowy
okres w periodyzacji teatru studenckiego (nazywanego
coraz czêciej otwartym) Przecen¹ dla wszystkich,
ale te¿ pozostawa³a w estetyce poprzedniego czasu
dziêki Jednym tchem (do tekstów poety nowofalowego Stanis³awa Barañczaka).13
Poniewa¿ lata siedemdziesi¹te s¹ nies³usznie
pomijane przy omawianiu rozwoju kultury w naszym
kraju wypada zape³niæ tê lukê. Pomijanie faktów dotycz¹cych najwa¿niejszych zjawisk kultury studenckiej
w tym okresie mo¿e doprowadziæ do zak³amania
naszej najnowszej historii. Brak opisu ci¹g³oci rozwoju kultury studenckiej pozwala politykom konstruowaæ teorie nieprawdziwe i krzywdz¹ce, polityczny
i dorany sposób oceny zjawisk kulturowych zubo¿y³
ju¿ bardzo nasz¹ skom-plikowan¹ i wielowarstwow¹
geografiê aktywnoci intelektualnej. Twórcy kultury
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studenckiej tamtych lat znajduj¹ siê dzi w trudnej
sytuacji: miedzy mitologi¹ a prób¹ ustalenia w³asnej
to¿samoci. Na pocz¹tku dwudziestego pierwszego
wieku wystarczy otrzymaæ ³atkê polityczn¹, aby zyskaæ
opiniê trêdowatego, nieczystego, wrêcz wroga. Przywo³ywany ju¿ epitet zsyp dla okrelenia ludzi staraj¹cych siê w trudnych czasach ¿yæ i tworzyæ pod szyldem jedynych legalnych organizacji, zast¹piony zosta³
jeszcze groniejszym piêtnem  Ordynacka.
Odmawia siê sporej czêci obywateli prawa do
okrelania swojej to¿samoci nazw¹ ulicy przy której
znajdowa³a siê centrala ich organizacji. Czy¿ mo¿e
wiêc dziwiæ brak zainteresowania powa¿niejszymi
badaniami nad kultur¹ studenck¹. Przysz³a nowa
epoka, upad³y ju¿ kluby studenckie, teatry, piosenka
studencka zyska³a inne definicje. Wyznawcy nowych
idei nie rozumiej¹ potrzeby obiektywnej dokumentacji,
dyskusji o w³asnej odrêbnoci, o celach zwi¹zanych
z rozwojem intelektualnym. Studentom wystarcza ju¿
tylko dyskoteka, zimne piwo (o którym w latach
zapominanych nikt nie marzy³), telewizor i komputer.
Sprytni przywódcy polityczni potrafi¹ tê ciemn¹ masê
(to okrelenie prominentnego polityka obozu sprawuj¹cego w ostatnich latach w³adzê) wykorzystaæ do
swoich celów. Reszta pozostaje milczeniem.
14

Pocz¹tki
Kiedy 2 lutego 1974 roku otwierano w Krakowie na
Oleandrach klub studencki Rotunda, z entuzjazmem
planowano wielkie imprezy. Po d³ugotrwa³ym, omioletnim remoncie oddano studentom okaza³y lokal,
z trzema salami, licznymi magazynami, zapleczem gastronomicznym. Doskona³a lokalizacja okr¹glaka, wykorzystywanego niegdy do uje¿d¿ania koni, po³¹czonego
ze znanym Domem Studenckim Uniwersytetu Jagielloñskiego ¯aczek, kompleksu znajduj¹cego siê tu¿
przy krakowskich B³oniach, nieopodal nowoczesnego
hotelu oraz stadionów Wis³y i Cracovii, bardzo blisko
Biblioteki Jagielloñskiej i monumentalnego gmachu
g³ównego Muzeum Narodowego  zachêca³a do konstruowania dalekosiê¿nych planów. W taki sposób powstawa³y najwa¿niejsze imprezy studenckiej kultury:
Festiwal Jazz Juniors, Konkurs Inicjatyw Kabaretów
Studenckich, Krakowskie Reminiscencje Teatralne.
W Rotundzie odt¹d organizowano te¿ najwiêksze
imprezy rodowiskowe z Studenckim Festiwalem
Piosenki na czele.
15

W otwartej na powrót Rotundzie  pisze Stanis³aw
Dziedzic  kierowanej przez Macieja Gurgula, a nastêpnie Stanis³awa Szlezyngiera rych³o zaczê³o têtniæ
¿ycie artystyczne, bowiem obok typowych imprez
klubowych, znalaz³y tu podatny grunt rozmaite zespo³y
teatralne, muzyczne, kabarety, tu debiutowali te¿ liczni
póniejsi luminarze kultury14.
Nastêpnymi dyrektorami Studenckiego Centrum
Kulturalnego UJ Rotunda byli w latach siedemdziesi¹tych Edward Byszewski i Piotr Kruk, a dyrektorami programowymi Andrzej Szwarc i Tadeusz
Skoczek. Wymienieni dobierali sobie grono pracowników odpowiedzialnych za poszczególne bran¿e. Na
pocz¹tku teatrem zajmowa³a siê Ewa Marcinkówna,
studiuj¹ca polonistykê i teatrologiê na Uniwersytecie
Jagielloñskim, pomaga³ jej kieruj¹cy programem klubu
 Andrzej Domagalski.
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1.
Nieco ponad rok od otwarcia Studenckiego Centrum
Kulturalnego odby³y siê I Krakowskie Reminiscencje
Teatralne (24-27 lutego 1975). Przygotowywano siê do
nich kilka miesiêcy. Kraków nie mia³ wtedy ¿adnej
imprezy teatru studenckiego. Opowiadano o s³ynnych
w latach szeædziesi¹tych spotkaniach organizowanych przez klub Nowy ¯aczek, na które
zapraszano teatrzyki studenckie z ca³ej Polski15.
Pamiêtano o sukcesach Klubu Pod Jaszczurami
nagrodzonego podczas I Ogólnopolskiej Gie³dy Programowej Klubów i Domów Kultury za cykl Jaszczurowe Konfrontacje Sceniczne70 zorganizowane
z okazji Miêdzynarodowego Tygodnia Teatru16 prezentuj¹cego przegl¹d najwa¿niejszych spektakli teatru studenckiego z ca³ego kraju. W Polsce znanymi festiwalami teatralnym by³y £ódzkie Spotkania Teatralne17,
debiutanci mieli swój Start18, czyli Ogólnopolskie Festiwale Teatrów Debiutuj¹cych organizowane przez ZSP
i SZSP w ró¿nych orodkach akademickich, s³aw¹
okryte by³y Lubelskie Wiosny Teatralne (przekszta³cone w 1976 roku w Konfrontacje M³odego Teatru19),
wielk¹ renom¹ cieszy³y siê Miêdzynarodowe Festiwale
17

Teatrów Studenckich organizowane we Wroc³awiu
przez szefa Kalambura  Bogus³awa Litwiñca, nazywane od 1973 roku Festiwalami Studenckiego Teatru
Otwartego.20
W Krakowie postanowiono zorganizowaæ coroczne
Reminiscencje.
Pierwotne za³o¿enia programowe by³y skromne.
Krakowskie Reminiscencje Teatralne w przeciwieñstwie
do £ódzkich Spotkañ Teatralnych nie maj¹ charakteru
konkursowego  pisz¹ organizatorzy w biuletynie piewszej imprezy. Ich zadaniem jest prezentacja krakowskiej
publicznoci studenckich grup teatralnych dzia³aj¹cych
na terenie ca³ej Polski, a tak¿e ukazanie widzom przyby³ym spoza Krakowa wa¿niejszych zjawisk zachodz¹cych w studenckich teatrach Podwawelskiego Grodu.21
Nie silono siê wiêc na wymylanie jakiej
wyszukanej formu³y. Postanowiono pokazywaæ w jednym miejscu i czasie wszystko to, co by³o godne zainteresowania, spektakle, które by³y ju¿ wczeniej
dostrze¿one, nagrodzone. Taka formu³a wymusza³a
taki termin organizowania imprezy, aby miniony sezon
by³ ju¿ podsumowany, oceniony. Przegl¹d, konfrontacja osi¹gniêæ, dyskusja i promocyjny charakter 
sta³y siê jedynym wyznacznikiem programowym
imprezy. Dziêki tym prostym zabiegom Krakowskie
18

Reminiscencje Teatralne przetrwa³y do dnia dzisiejszego, s¹ najstarsz¹ tego typu imprez¹ w naszym
kraju. Sytuacjê w której powstawa³ krakowski przegl¹d
tak opisa³ Marek Koprowski:
Opinia twórczych rodowisk, i¿ teatr studencki
i teatr profesjonalny, to dwa ró¿ne pojêcia, jest opini¹
najczêstsz¹. Studencki teatr lat szeædziesi¹tych rzuci³
wyzwanie w stronê teatru tradycyjnego, proponuj¹c
odmienne i nowe formy i treci. Pocz¹tkowo przypomina³ bardziej kabaret, lecz wkrótce rozpocz¹³ poszukiwania i eksperymenty, które skierowa³y go bardziej
w stronê awangardowych poszukiwañ teatralnych.
Wyrazem tego by³ zwrot w stronê efektów ruchowych,
autentyzmu. To stosunkowo szybko wyczerpa³o siê.
Przyszed³ okres dramaturgii odmiennej  jak to
mo¿emy wspó³czenie zaobserwowaæ  niejednokrotnie kosztem rezygnacji z w³asnej poetyki na rzecz
nieodgadnionej i zagadkowej pantomimy i uwypuklenia
gestów.(...) Je¿eli mo¿na by³o mówiæ o niedosycie w
rodowisku, to przede wszystkim o braku konfrontacji
tego, co siê aktualnie wykluwa w teatrze studenckim.
(...) Naprzeciw takim w³anie zapotrzebowaniom
wysz³a Rotunda organizuj¹c (...) Krakowskie Reminiscencje Teatralne. W za³o¿eniu Reminiscencji le¿a³o
przede wszystkim pokazanie widzom ciekawszych
19

spektakli. Mia³ to byæ przegl¹d sezonu, bez cech
konkursowych(...). Czy Krakowskie Reminiscencje
Teatralne zda³y egzamin? Na pewno wesz³y na sta³e
do kalendarza rodowiskowych imprez teatralnych. Ich
ranga w kraju powinna rosn¹æ i dobrze s³u¿yæ rozwojowi krakowskiego rodowiska akademickiego. Nie
nale¿y zapominaæ, i¿ teatr studencki jest czu³ym sejsmografem ¿ycia spo³eczeñstwa. St¹d wszystko, co go
rozwija, jest szczególnie po¿¹dane.22
W 1975 roku Andrzej Domagalski i Ewa Marcinkówna
zaprosili Teatr 77 z £odzi z Pasj¹ II, Janusza Hejnowicza z Orodka Teatralnego Kalambur we Wroc³awiu
z monodramem Moje ukochane Beznuszki zaadaptowanym i wyre¿yserowanym przez Jerzego Paszulê
wed³ug tekstu S³awomira Mro¿ka, Studencki Teatr Pantomimy Gest z Wroc³awia, który pokaza³ s³ynne i znane
Psy przygotowane w oparciu o tekst Michale de
Ghelderodea przez Andrzeja Leparskiego, warszawski
teatr studentów ASP Akademia Ruchu, z dwoma spektaklami: Collage i G³ód Wojciecha Krukowskiego.
Kraków reprezentowa³y dwie grupy: Teatr Pleonazmus
z zbiorow¹ realizacj¹ Wybrane sceny z naszej
najnowszej dekadencji oraz Studencki Teatr AVO
Paw³a widerskiego z jego adaptacj¹ Szko³y b³aznów
Michale Ghelderodea.23
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Bardzo interesuj¹co przygotowano imprezy
towarzysz¹ce. Wielkim wydarzeniem z pogranicza
teatru i muzyki by³ koncert Teatru Dwiêku Ossjan,
wystêp trzech muzyków maj¹cy znamiona misterium,
pe³en niespotykanych wra¿eñ dwiêkowych, urozmaicony zapachami kadzide³. Zainteresowa³ widowniê
równie¿ koncert poetycki Leszka D³ugosza oraz monodram A ja królem, a jak katem  w wykonaniu aktora
Starego Teatru  Kazimierza Borowca. Widzimy, ¿e
organizatorzy nie przywi¹zywali wiêkszej wagi do integralnoci gatunkowej teatru studenckiego, chwa³a im
za to.
Wa¿nym okaza³o siê sympozjum Teraniejszoæ
i przysz³oæ teatru studenckiego prowadzone przez
Zdzis³awa Hejduka i Kazimierza Pastuszczaka.
O bardzo ¿ywio³owych dyskusjach pamiêtaj¹ uczestnicy sympozjum, nie pozostawiono jednak¿e badaczowi
kultury studenckiej ród³owych zapisów owych dyskusji.
Prasa, nie tylko krakowska, du¿o pisa³a o nowej
imprezie studenckiego teatru, wzmianki i zapowiedzi
publikowane by³y codziennie. Wa¿niejsze artyku³y syntetyzuj¹ce i omawiaj¹ce spektakle napisali Adam
Ciesielski, Henryk Cyganik, Marian Hanik, Stanis³aw
M. Jankowski, Barbara Natkaniec, Jacek Popiel, Krystyna Zbijewska24.
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2.
II Krakowskie Reminiscencje Teatralne (8-11 marca
1976) odbywa³y siê ju¿ w atmosferze udanego debiutu
oraz wspomnieñ po kolejnym roku kulturalnym. Nieco
zmieniono zespó³ organizacyjny, kierowa³ nim Edward
Byszewski. Za program odpowiadali Andrzej Szwarc
i Andrzej Domagalski. Technik¹ zajmowa³ siê Cezary
Ulasiñski, a biurem prasowym kierowa³ Krzysztof Senajko, znany póniej poeta. Organizatorzy przystêpowali
do kolejnej imprezy pe³ni obaw o jej poziom, pisz¹c
wprost w Biuletynie Informacyjnym II KRT:
Prawdê mówi¹c organizatorzy II Krakowskich Reminiscencji Teatralnych mieli sporo k³opotów z wyborem
spektakli, które warte by³yby przedstawienia krakowskiej publicznoci. Nie by³y to k³opoty bogactwa. Rok
1975 by³ wyj¹tkowo ubogi w znacz¹ce premiery czy
inne teatralne rewelacje w ruchu studenckim.
Z drugiej strony czêæ zaproszonych zespo³ów nie
mog³a z ró¿nych powodów przybyæ. ( )Mamy jednak
nadziejê, ¿e prezentowane zespo³y usatysfakcjonuj¹
nas swoimi spektaklami25.
Trudno dzi jednoznacznie stwierdziæ czy rzeczywicie poziom tej imprezy by³ tak niski. Byæ mo¿e w teatrze
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studenckim nastêpowa³ prze³om. Nie wygas³y jeszcze
emocje i dyskusje po wielkich spektaklach Teatru
STU Krzysztofa Jasiñskiego, czy Teatru 77 Zdzis³awa Hejduka  wielkich nieobecnych II KRT. Z drugiej
jednak strony pojawia³ siê nowy teatr poszukuj¹cy26,
przyjecha³y grupy, które z niemia³oci¹ próbowa³y
przedstawiæ swój w³asny styl, swoj¹ estetykê czy chocia¿by zaznaczyæ swoje istnienie. Krytyka nie
zauwa¿y³a na krakowskiej imprezie £adu lubelskiej
Sceny 6 skonstruowanego wed³ug tekstów Pára
Lagerkvista, Józefa Szajny, Igora Neverlego i czo³owego ideologa pokolenia 68 Adama Zagajewskiego.
Spektakl przygotowany przez Henryka Kowalczyka
dostrze¿ony ju¿ zosta³ wczeniej przez jury Festiwalu
Teatrów Debiutuj¹cych Start 76, nie doceniono go jednak w Krakowie. Podobnie jak krakowski Fantastron
Piotra Szczerskiego, którego lepców okrzykniêto
chybionym przedsiêwziêciem teatralnym27. Zupe³nie
zlekcewa¿ono wroc³awsk¹ grupê o nazwie Misterium
wystawiaj¹c¹ Versuchte Pferde spektakl Janusza
Potê¿nego oparty o testy Tadeusza Borowskiego, które
dla wielu krytyków zdawa³y siê byæ archaiczne i epigoñskie.
Recenzenci teatralni zajêli siê wy³¹cznie tymi grupami, które mia³y ju¿ ustalon¹ renomê i nie nastrêcza³y
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k³opotów interpretacyjnych przy omawianiu poszczególnych przestawieñ (niektórzy nadu¿ywali tu terminu
spektakl). Entuzjazm publicznoci, która opiera³a
swoje zainteresowanie na podpowiedziach krytyki,
wzbudzi³ Teatr Ósmego Dnia z propozycj¹ zatytu³owan¹ Musimy poprzestaæ na tym, co tu nazwano
rajem na ziemi, zespo³owej realizacji inspirowanej
przez Lecha Raczaka. Widzowie rozpoznawali teksty
Dostojewskiego, Brzozowskiego, Faulknera, Kierkegaarda, ale te¿ Stanis³awa Barañczaka, Czes³awa
Mi³osza, Adama Zagajewskiego. Przejmuj¹co brzmia³y
songi napisane przez Mariana Przyby³a28.
W nieodleg³ej siedzibie Studenckiego Teatru Pleonazmus, mieszcz¹cej siê w piwnicach Domu Studenckiego ¯aczek, prezentowano podczas II KRT rozrachunkowe Delirium tremens29. Mówi³o siê, ¿e zawiód³
poznañski teatr Maja przywo¿¹c zaledwie poprawny
spektakl30, ale ¿ycie zweryfikowa³o podobne s¹dy
dowodz¹c, ¿e Arena czekaæ musia³a na w³aciwe
zrozumienie krytyki (i w konsekwencji widzów), a Kazimierz Grochmalski, twórca tego teatru i re¿yser, ju¿
niebawem stanie siê g³ówn¹ postaci¹ kultury studenckiej.
Powszechne uznanie towarzyszy³o spektaklom warszawskiej Akademii Ruchu kierowanej przez Wojciecha
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Krukowskiego. Spektakl G³ód oraz etiuda Autobus
nale¿¹ odt¹d do klasycznych przyk³adów stylistyki
nowego teatru akademickiego, teatru poszukuj¹cego.
II KRT towarzyszy³o równie¿ spore zainteresowanie
dziennikarzy i recenzentów. Najwa¿niejsze tekst
napisali; Izabela Bodnar, Ewa £abuñska, Barbara
Natkaniec i Krzysztof Senajko31.
3.
Najwiêcej kontrowersji wzbudzi³ nowy sposób
przeprowadzenia III Krakowskich Reminiscencji
Teatralnych (21-24 kwietnia 1977). Kazimierz Pastuszczak, nowy szef programu tego festiwalu, uleg³
naciskom dyrekcji SCK UJ Rotunda (Edward
Byszewski, Andrzej Szwarc), aby zorganizowaæ
konkurs. Zgromadzono olbrzymi¹ kwotê 15 tysiêcy z³otych, postanowiono urz¹dziæ plebiscyt publicznoci.
G³osowanie za pomoc¹ wrzucanych do urn karnetów 
biletów uczestnictwa zupe³nie nie powiod³o siê. Dobry
pomys³ marketingowy nie wypali³ na studenckiej
imprezie, podczas której uczestnicy wiêksz¹ wagê
przyk³adali do samego wspó³uczestnictwa w spektaklach, oraz do udzia³ów w dyskusjach, ni¿ do swej roli
arbitra. Nie przyznano te¿ nagrody dziennikarzy,
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bowiem ci stwierdzili, ¿e niezadowalaj¹cy poziom
artystyczny prezentowanych spektakli zwalnia ich
z takowego obowi¹zku. Zanosi³o siê na wielki skandal,
organizatorzy po raz pierwszy wykorzystali wiêc Radê
Programow¹ Reminiscencji (w 1977 powo³ano do niej
Edwarda Chudziñskiego, Krzysztofa Jasiñskiego,
Tadeusza Nyczka i Kazimierza Pastuszczaka), która
zdecydowa³a o przyznaniu trzech wyró¿nieñ. Krzes³a
z pinesk¹, symboliczne nagrody wykorzystuj¹ce
graficzny element z plakatu zaprojektowanego przez
Edwarda Lutczyna, by³y nagrodami dla katowickiego
Teatru 12a, lubelskiej grupy Provisorium i Warszawskiej Grupy Teatralnej, nazywanej najczêciej
skrutem WGT.
Kazimierz Pastuszczak tak wspomina ow¹ imprezê
na ³amach biuletynu V Krakowskich Reminiscencji
Teatralnych: Uwa¿am III Reminiscencje za naprawdê
ciekaw¹, fajn¹ i du¿¹ imprezê. By³em wtedy zdenerwowany. Na g³owie mia³em ca³¹ imprezê, a ludzi do
pomocy by³o o wiele mniej ni¿ dzi.
III Reminiscencje mia³y byæ testem dla publicznoci
krakowskiej. Jego zadaniem by³o wykazanie czy
akceptuje ona teatr studencki. Niestety machina organizacyjna pokrzy¿owa³a nasze plany, bo karnety (podstawa wejcia na spektakle) okaza³y siê za drogie i nie
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by³o zbyt wielu chêtnych. Uznalimy wiêc, ¿e nie
nale¿y przyznawaæ nagrody publicznoci. Do dzi
¿a³ujê tej decyzji.
Mylê, ¿e III Reminiscencje bardzo wiele mi da³y.
Chyba ka¿dy z organizatorów tego rodzaju imprez
musi byæ zadowolony ze swojej pracy. Jest siê wtedy w
ko³owrocie ludzi, popiechu, widzi siê zawsze
najwiêcej, bo przecie¿ ma siê w rêku ca³oæ imprezy.
Trzeba rozmawiaæ z dziesi¹tkami ludzi, podejmowaæ
moc decyzji, ale po przejciu tego wszystkiego ma siê
du¿o satysfakcji32.
Widzowie obejrzeli W po³owie drogi grupy Provisorium zaadoptowane przez Janusza Opryñskiego
wed³ug Ferdydurke Witolda Gombrowicza, spektakl
filozoficzny i groteskowy zarazem. Studencka widownia ¿ywio³owo reagowa³a na plastyczne i poetyckie
obrazy, a tak¿e na zabawy s³owne i prawdy filozoficzne
podawane przez specjalnie skonstruowane kalambury.
Powiastki filozoficzne obecne te¿ by³y w prezentacjach
Teatru 12a: tuwimowskiej adaptacji pod niezmienionym tytu³em Stoi na stacji lokomotywa oraz Bia³oszewskiego teatr osobny. Krakowski TAM (niegdy
znany pod nazw¹ Teatr Akademii Medycznej) prowadzony przez Tadeusza Gaw³a zaprezentowa³ Twarz¹
w twarz oraz przedstawi³ happening Wystawa kiczu
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¿ywego, a dzia³aj¹cy w Rotundzie studencki Teatr
Wêdruj¹cy pokaza³ niedocenione Zabicie ciotki
wed³ug Andrzeja Bursy w adaptacji Andrzeja Kaliszewskiego i w re¿yserii W³odzimierza Jurasza (obaj
studiowali polonistykê w Uniwersytecie Jagielloñskim).
Wymienione teatry swoj¹ sztukê opar³y o s³owo, o poetycki i filozoficzny sposób obrazowania rzeczywistoci,
o przekazywanie wiedzy o wiecie nas otaczaj¹cym
w metaforycznej formie.
Inna grupa artystów zajê³a siê formu³owan¹ wprost
polemik¹ z zastan¹ sytuacj¹ polityczn¹ i zastan¹
sztuk¹. Tu najbardziej wyrazistsz¹ propozycj¹ by³
Peron Kazimierza Grochmalskiego i Teatru Maja.
Poznañscy artyci pokazali jednostkê skonfrontowan¹ z
otaczaj¹c¹ wszystkich zuniformizowan¹ form¹
zbiorowych zachowañ, typowych na ka¿dej szerokoci
geograficznej. Groteska przenikniêta by³a tragizmem,
miech przechodzi³ czêsto w ironiê, k³amstwo nie
zawsze przedstawiane by³o jako antyteza prawdy.
W podobnym nurcie politycznych niemal¿e poszukiwañ
sytuowa³ siê lubelski teatr Loss z swoj¹ Dialektyk¹
heretyka czy krakowski Fantastron z drug¹ wersj¹
Teatru zdegradowanego33. Grupa Piotra Szczerskiego
znana z poprzedniej edycji KRT, kiedy przedstawi³a
lepców znowu  w oczach krytyki  zaprezentowa³a
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siê w sposób obrazoburczy i nazbyt awangardowy, nie
przystaj¹cy do nowofalowej poetyki34 .Warto dodaæ, ¿e
w Krakowie pokazano te¿ Tê¿niê Warszawskiej Grupy
Teatralnej oraz Szczury Teatru Gong 2 z Lublina.
Teatr studencki zaczyna³ przemawiaæ w³asnym g³osem, szuka³ nowego jêzyka, nowych rozwi¹zañ formalnych.
Bardzo bogat¹ ofertê przygotowano w ramach tzw.
imprez towarzysz¹cych. Studencki Kabaret Protekst35
przedstawi³ widowisko Byæ, albo wiadomoæ, od
nastêpnych Reminiscencji zapraszany by³ ju¿ do programu g³ównego. Andrzej Mitan36 wraz z grup¹ Onomatopeja da³ koncert wnosz¹cy do imprezy niespotykany klimat performance, poezji dwiêku i tajemniczoci. Uczestniczyli w tym wydarzeniu dzia³acze
klubów studenckich, bowiem wraz z III KRT zorganizowano (22 kwietnia 1977) Ogólnopolsk¹ Gie³dê Programow¹ Klubów Studenckich37. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê impreza klubowa Jazz i poezja
wymylona i prowadzona przez Andrzeja Jakóbca.
Klub Sztuki Filmowej dzia³aj¹cy w Rotundzie zorganizowa³ pokaz filmów powiêconych teatrowi. Zobaczyæ
mo¿na by³o Ku m³odoci  o Teatrze STU, Dziady
73  zapis s³ynnego spektaklu Konrada Swinarkiego,
Szatniê Tadeusza Kantora i wiele innych38.
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Reminiscencje nie mia³y dobrej prasy, choæ by³a ona
obszerna i obfita. Najwa¿niejsze artyku³y napisali: El¿bieta Gogojewicz, Maciej Lewañski, Andrzej Lisowski,
Barbara Natkaniec i Piotr T. Rakowski39.
4.
IV Krakowskie Reminiscencje Teatralne (9-13 kwietnia 1978) zdecydowanie rozszerzy³y formu³ê. Po raz
pierwszy nadano im miêdzynarodowy wymiar, po raz
pierwszy zakwalifikowano teatry nurtu bliskiego kulturze studenckiej wywodz¹ce siê z szkól rednich, po
raz pierwszy te¿ dopuszczono do przegl¹du teatry
uliczne. Formu³a imprezy  rozszerzona i pe³na
innowacji  wiadczy³a o du¿ym fermencie w kulturze
studenckiej, w teatrze studenckim, nazywanym coraz
czêciej otwartym, a nawet awangardowym. Materia
dokonañ artystycznych m³odych wychodzi³a poza ramy
akademickich (studenckich) poszukiwañ.
Tym razem nie powo³ano specjalnego Komitetu
Organizacyjnego, nie powo³ano Rady Artystycznej.
Wszyscy pracownicy SCK UJ Rotunda kierowanego
przez Edwarda Byszewskiego wspó³tworzyli najwa¿niejsz¹ krakowsk¹ imprez¹ teatraln¹. Wszelkimi kwestiami programowymi zajmowa³ siê jednoosobowo
30

Tadeusz Skoczek, dyrektor programowy centrum
i cz³onek krakowskiej rodowiskowej Rady Klubów
Studenckich. Publicznoci zaprezentowa³a siê rekordowa iloæ 20 zespo³ów: 15 teatrów studenckich, trzy
grupy zagraniczne i dwa m³odzie¿owe teatry
uczniowskie. Akademia Ruchu rozpoczê³a przegl¹d
akcj¹ uliczn¹ pod nazw¹ Lekcja I wed³ug pomys³u
Wojciecha Krukowskiego. Póniej, ju¿ w Rotundzie,
pokazano Wyk³ad  zrealizowany przez tego samego
artystê, prze¿ywaj¹cego w drugiej po³owie lat
siedemdziesi¹tych najlepszy okres w swojej twórczoci. Studencki Teatr Pstr¹g z £odzi, wchodz¹cy
w swoj¹ drug¹ m³odoæ, wystawi³ z niebywa³ym rozmachem sztukê W poszukiwaniu koloru wed³ug scenariusza i w re¿yserii Krystyny Piasecznej. Forma
wed³ug niektórych zwolenników teatru ubogiego przeros³a treæ, dlatego w dyskusjach pada³y s³owa krytyki
pod adresem grupy, która swoje dekoracje przywioz³a
na ciê¿arówkach. Wytykano te¿ studenckim artystom
mecenasa, którym by³o ZSMP. Wra¿enie jednak pozosta³o.
Lech Raczak zaprezentowa³ ze swoim Teatrem
Ósmego Dnia jedn¹ z najlepszych i zapadaj¹cych
w wiadomoæ odbiorców realizacjê  Przecenê dla
wszystkich. Sami artyci nazwali tê sztukê prze³o31

mow¹. Cz³onkowie grupy zajêli tutaj postawê wyranie
krytyczn¹ wobec zaostrzaj¹cych siê konfliktów
spo³ecznych i politycznych w Polsce, wobec degeneruj¹cego siê w szybkim tempie aparatu komunistycznej
w³adzy, a wreszcie wobec postêpuj¹cego procesu
degrengolady ca³ej wspó³czesnej kultury40.
Eugeniusz Sikorski przywióz³ z Katowic nowy spektakl. Jutrzenka skonstruowana w oparciu o tekst
naszych wieszczów narodowych zaliczana by³a do
najwiêkszych osi¹gniêæ Teatru 12a. Piotr Szczerski,
jeszcze z teatrem Fantastron pokaza³ co nowego,
Hocki-Klocki nazwane ambitn¹ diagnoz¹ postawion¹
spo³eczeñstwu polskiemu41. Krzysztof Pleniarowicz
bêd¹cy autorem tego okrelenia pisa³: W tej niemal
socjologicznej analizie autorzy spektaklu pos³uguj¹ siê
skrótem i jednoznacznoci¹ politycznego plakatu, co
mo¿e uchodziæ za zaletê wówczas, gdy teatr zaczyna
pe³niæ tak¹ w³anie funkcjê, w okrelonym momencie
historii i dla okrelonej widowni. W tym przedstawieniu
dra¿ni nieco poprzez sw¹ jednoznacznoæ kompromitacja idei werbalnych (zdobni w gniew twórczy
wzniemy ramiona w las betonowych dokonañ), czy
obna¿anie mechanizmów ¿ywio³owych dzia³añ i braku
ludzkiej solidarnoci w sytuacji zagro¿enia. Szczególn¹
uwagê zwrócono na problem hierarchicznej struktury
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spo³eczeñstwa (akcja rozgrywana jest na dwóch
poziomach po³¹czonych wielofunkcyjnymi drabinami).( ) Ostatnia premiera teatru Fantastron to ( )
teatr marionetek, gdzie cz³owieka zastêpuj¹ groteskowe podmioty, okrelone wy³¹cznie przez niezwyk³oæ sytuacji42.
Krytyka teatralna zaczyna³a dostrzegaæ innoæ
nowego teatru akademickiego.
Podczas IV KRT wyranie dawa³ siê odczuæ podzia³
na teatry znane i uznane oraz na grupy debiutuj¹ce
szerok¹ ³aw¹. Oprócz wymienionych ju¿ teatrów
Ósmego Dnia, Akademii Ruchu i ST Pstr¹g do
pierwszej z grup mo¿na zaliczyæ jeszcze Teatr TAM
z zmodernizowan¹, nowa wersj¹ Ucieczki do innoci.
Do drugiej, nowej i polemicznej w stosunku do
starszych kolegów, przyporz¹dkowaæ mo¿na Studencki Teatr Nurt z Poznania, prezentuj¹cy w Krakowie Manekiny wed³ug Brunona Schulza wyre¿yserowane przez Andrzeja Maleszkê, Studencki Teatr
Jedynka43 z Gdañska z Odejciem G³odomora przygotowanym na podstawie tekstu Tadeusza Ró¿ewicza
przez Krzysztofa Babickiego, studenta polonistyki,
który teatr swój robi³ jeszcze w szkole redniej. Zadebiutowa³y te¿ na owych Reminiscencjach trzy studenckie grupy z Krakowa. Grupa Teatralna Om
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przedstawi³a Stadia Krzysztofa Lipskiego, doskonale
owietlone przez Grzegorza Stanis³awiaka, Bogdan
Ciosek przygotowa³ z Grup¹ Teatralna Dwa  Bal
oparty o tekst Gombrowicza, a Studencki Teatr TETiA
Lecha Sadowskiego wyst¹pi³ z komplementowanym
przedstawieniem Nie gorzkie ¿ale44. Andrzej Jamróz
z debiutuj¹cym teatrem Na-Di zrealizowa³ inscenizacjê poezji J.M. Rilkego w spektaklu zatytu³owanym Na
progu.
Z kronikarskiego obowi¹zku nale¿y dodaæ, ¿e w programie g³ównego przegl¹du znalaz³o siê jeszcze bli¿ej
nieznane Bydgoskie Studio Ruchu z Odeszlimy Wojciecha Werê¿yckiego, Jeden liæ Teatru Studenckiego Alef z Warszawy45 oraz £agodna przygotowana wed³ug Dostojewskiego przez Studenci Teatr
Miejscowy z Wroc³awia46
Furorê zrobi³y w 1978 roku teatry szkolne dopuszczone do Reminiscencji. Wybrano dwie grupy nagrodzone na Miêdzyszkolnym Turnieju Teatrów Szkolnych
Miasta Krakowa. By³ to nienazwany zespól szkolny z II
LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie z Kto ty
jeste, czyli ma³e oratorium na dzieñ dzisiejszy
Ernesta Brylla oraz Robotnicy Marka Mikosa spektakl
przygotowany przez inn¹ grupê m³odzie¿y z tego
samego liceum47.
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Wielkim zainteresowaniem widzów i krytyki prasowej cieszy³y siê wystêpy teatrów zagranicznych:
Teatr Uniwersytecki La Tripe da Caen z Francji
z spektaklem Kommedia, grupa studentów z Lahti
o nazwie Nostovakinayttamo prezentuj¹c fiñskie misterium Holmolaisice oraz duñski teatr Solvognen
z Kopenhaskiej dzielnicy Christiania.
Piotr T, Rakowski obwieci³ koniec kryzysu teatru
studenckiego:
Ostatnie dwa lata w rozwoju najm³odszego, studenckiego ruchu teatralnego to niew¹tpliwie okres lat
chudych. Z pewnoci¹ te¿ w niedalekiej przysz³oci
ró¿ni mniej lub bardziej kompetentni znawcy teatru studenckiego zalicz¹ go do tzw. fazy przejciowej w kszta³towaniu siê oblicza ideowo-artystycznego nieprofesjonalnego teatru. Daleki jestem od naginania
wydarzeñ scenicznych tamtego okresu w celu skonstruowania sobie intelektualnej podpórki pozwalaj¹cej
zab³ysn¹æ talentem krytycznym. S¹dzê bowiem, ¿e
jedynie rzetelny opis ró¿nych zjawisk teatralnych,
wielorakich prób artykulacji scenicznej w teatrze studenckim pozwala na w miarê obiektywn¹ recenzjê lub
analizê stanu wiadomoci twórców studenckich, ich
sposobów mylenia kategoriami bardziej uniwersalnymi ni¿ tu i teraz. Kolejne, IV Krakowskie Remini35

scencje Teatralne  nale¿¹ do imprez udanych. Nie tyle
byæ mo¿e pod wzglêdem organizacyjnym, co artystycznym. ¯a³owaæ mo¿na chyba tylko jednego  braku
dyskusji nad zaprezentowanymi przedstawieniami
teatrów studenckich z ca³ego kraju. Program jak na
regionaln¹ imprezê by³ icie zró¿nicowany w swym
bogactwie formalnym i artystycznym. (...) U³o¿ony
bardzo logicznie, zgrupowa³ krajowe teatry studenckie
w dwóch pierwszych dniach, natomiast w rodê
zaprezentowa³y swoje spektakle zaproszone przez
organizatorów z SCK UJ Rotunda grupy zagraniczne.
W czasie festiwalu zarysowa³ siê samoistnie pewien
podzia³ w prezentowanych przedstawieniach, bowiem
obok renomowanych teatrów studenckich wystêpowali
równie¿ nieomal debiutanci. (...) S¹dzê, ¿e obecnie
m³ody teatr studencki d¹¿y do zrewidowania nie tyle
empirycznej rzeczywistoci, co samego siebie. Coraz
bardziej staje siê te¿ odpowiedzialny za sceniczne dzia³anie i wyznania, próbuje siê równie¿ bez przerwy
samookrelaæ. Dlatego kryzys sprzed dwóch lat min¹³
ju¿ chyba bezpowrotnie. Choæ trochê tamtych teatrów
mi szkoda48.
Pojawi³o siê kilka innych relacji z tej edycji imprezy,
najciekawsze napisali: Ewa £abuñska i Marek Koprowski49.
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5.
Dzia³alnoæ Studenckiego Centrum Kulturalnego UJ
Rotunda ostatnich kilku lat ósmej dekady jest w miarê
dobrze udokumentowana i opisana. W styczniu 1979
powo³ano w tym klubie Orodek Dokumentacji i Analiz
Studenckiego Ruchu Kulturalnego. Powsta³ on  czytamy w jednym z wydanych w formie broszury, w nak³adzie 600 egz., sprawozdañ50  dziêki prywatnej inicjatywie ludzi, którzy dotychczas skrzêtnie gromadzili
wszelkie informacje: dokumenty i publikacje dotycz¹ce
¿ycia m³odzie¿y akademickiej Uniwersytetu Jagielloñskiego. (..) O potrzebie inicjowania tego typu dzia³alnoci w ruchu studenckim mówiono od dawna.
Utworzenie orodków dokumentacji ruchu klubowego
w wiêkszych orodkach, pozwala na dok³adne analizowanie dzia³alnoci agend twórczych SZSP. Dalszym
plusem powstania takich placówek jest mo¿liwoæ
korzystania z ich archiwów przy opracowywaniu innych
dyscyplin studenckiego ruchu kulturalnego, czy te¿
korzystanie z zebranych materia³ów w programowaniu
dzia³alnoci klubowej, powracanie do starych, sprawdzonych ju¿ wielokrotnie pomys³ów, imprez, rozwijanie
tych pomys³ów, nadawanie im nowej formy. Zdajemy
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sobie sprawê z tego, ¿e studencki ruch klubowy jest
jedn¹ z najwa¿niejszych dziedzin ¿ycia kulturalnego
m³odzie¿y akademickiej. Przy klubach dzia³a przecie¿
wiêkszoæ zespo³ów twórczych. St¹d te¿ dokumentowanie ich dzia³alnoci jest rzecz¹ najwa¿niejsz¹
w ca³oci poczynañ zwi¹zanych z badaniem aktywnoci kulturalnej studentów. Chodzi o to by tradycje ruchu
kulturalnego zachowaæ dla tych, którzy przyjd¹ po nas.51
W 1979 roku zaczyna siê era Krzysztofa Lipskiego.
Da³ siê on ju¿ wczeniej poznaæ jako artysta teatru,
zaczyna byæ równie¿ organizatorem. Podczas V
Krakowskich Reminiscencji Teatralnych (11-14 stycznia
1979) zostaje wspó³odpowiedzialnym za program
imprezy, wraz z Tadeuszem Skoczkiem. Póniej przez
wiele lat twórca teatru Om i szef Studenckiego Centrum Teatralnego w Rotundzie wp³ywa na wszystko to,
co dzieje siê w kulturze studenckiej, w specjalistycznej
agendzie SZSP  Akademickim Biurze Kultury i Sztuki
Alma-Art, podczas najwa¿niejszych imprez teatralnych, kabaretowych i estradowych lat osiemdziesi¹tych.
Dyrektorem SCK UJ Rotunda podczas kolejnych Reminiscencji by³ Piotr Kruk (wczeniej przewodnicz¹cy
Komisji Kultury RU SZSP UJ), zwolennik imprez
masowych, dobry i sprawny organizator oraz menad¿er.
Rotunda zas³ynê³a pod jego kierownictwem jako orga38

nizator wielkich imprez, nie tylko we w³asnym klubie.
Dwukrotnie wystawiano sztuki Tadeusza Kantora i jego
s³ynnego Teatru Cricot 2, organizowano widowiska jazzowe, muzyczne, kabaretowe (np. KIKS czyli Konkurs
Inicjatyw Kabaretów Studenckich) czy inne imprezy
warte przypomnienia w innym miejscu.
Teatr studencki mia³ w 1979 roku najwa¿niejsz¹
imprezê zapowiadan¹ manifestem Krzysztofa Lipskiego pod tytu³em Teatr uczciwy:
Niejednokrotnie zadawalimy sobie pytanie o sens
naszej pracy w zespole, który kiedy na pocz¹tku
nazwalimy Teatrem, mimo, ¿e pojêcie to wówczas
pozostawa³o w du¿ej mierze bez pokrycia. Gdy¿ 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
i by³ to moment prze³omowy. Pojawi³a siê Wiara i nowa
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
Sztuk¹.
I wówczas pytanie o sens naszej pracy pojawi³o siê
ze zdwojon¹ moc¹. Pytanie trudne, jeli wzi¹æ pod
39

uwagê z jednej strony nasze indywidualne prawa do
mówienia i wydawania s¹dów, z drugiej strony prawa
Teatru, prawa Sztuki. Sztuka nigdy nie jest bezkompromisowa, gdy¿ funkcjonuje na okrelonych zasadach
i wi¹¿e siê z konkretnymi wyznacznikami. Równie¿
Sztuka Czysta i Sztuka Awangardowa.
Pojawi³a siê koniecznoæ znalezienia takiej metody
pracy, która pozwala³aby na harmonijne po³¹czenie
potrzeby indywidualnego mówienia, z mówieniem
teatralnym, pozwoli³a na wypowiedzenie siebie
poprzez Teatr, bez potrzeby fa³szywego kompromisu,
a z zachowaniem praw Sztuki. Prost¹ konsekwencj¹
takiego za³o¿enia jest kategoria Uczciwoci. Okaza³a
siê ona równie¿ sankcjonuj¹c¹ pewne posuniêcia
natury artystycznej, uprawomocni³a poszukiwania
w sferze poetyki i estetyki teatralnej.
Z drugiej strony wyeliminowa³a w du¿ym stopniu
pojêcie kategorycznoci s¹dów, mylenia w konwencji
mówienia; odebra³a prawo do spontanicznych (i czêsto
go³os³ownych) wniosków. Sk³oni³a ku mówieniu w sposób oszczêdny pod wzglêdem opiniowania, wysuwania
tez, g³oszenia prawd do wierzenia. Sta³a siê jakoci¹
narzucaj¹c¹ mówienie wiadome, mówienie z pe³n¹
odpowiedzialnoci¹, mówienie ze wiadomoci¹ mo¿liwoci pope³nienia b³êdu.
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Mówienie poprzez Teatr nie da³o nam prawa do
g³oszenia prawd w¹tpliwych, choæ w danym momencie
pozornie prawdziwych, Uwiadomienia sobie pojêcia
czasu i dialektyki, kszta³towania wiadomoci, zmian
punktów widzenia, okaza³o siê na tyle silne, ¿e w naszym mówieniu teatralnym zafunkcjonowa³a zasad¹
g³oszenia prawd dla nas istotnych w sposób umo¿liwiaj¹cy dialog z odbiorc¹.
Nie mamy prawa zmuszaæ do mylenia naszymi kategoriami, do wierzenia w nieomylnoæ naszych s¹dów,
nieomylnoæ kszta³tu rzeczywistoci, o której mówimy.
W ramach tych zasad mo¿emy jednak dzieliæ siê w¹tpliwociami, konfrontowaæ mylenie, staæ siê partnerem
w dialogu o wiecie. I dialog ten podejmujemy nie z pozycji tych, którzy wiedz¹, lecz tych, którzy szukaj¹52.
Zacytowanie ca³ego tekstu jest dzi koniecznoci¹
wynik³¹ z ulotnoci materii, w jakiej zosta³ upowszechniony, oraz z powodu wagi i znaczenia dla okrelenia
miejsca i roli teatru studenckiego (otwartego, alternatywnego), teatru uczciwego, w wiadomoci m³odych
artystów ósmej dekady dwudziestego wieku. Manifest
ten by³ pod koniec lat 70. najwa¿niejszym aktem w rozwoju tej dziedziny kultury studenckiej, któr¹ krytycy
nazywali m³odym (czasami nowym) teatrem poszukuj¹cym, a Lipski nazwa³ teatrem uczciwym. Warto zwró41

ciæ uwagê na du¿e litery, jakimi opatrzy³ autor podstawowe terminy: Teatr, Sztuka. Warto skonstatowaæ jak
wielkimi chêciami wprowadzenia demokracji artystycznej musia³ kierowaæ siê twórca tej idei teatru, formu³uj¹c podstawowe zasady, pozostawiaj¹c widzowi
(uczestnikowi procesu twórczego) wiele swobody interpretacyjnej.
Ferment twórczy rodowiska mia³ te¿ swoje odzwierciedlenie w Biuletynie M³odego Teatru, jaki zacz¹³
ukazywaæ siê w czerwcu 197953. Pismo walczy³o o interesy teatru, m³odego teatru, m³odej kultury, z czasem
sta³o siê oficjalnym organem Forum M³odego Teatru.
W pi¹tej edycji Reminiscencji uczestniczy³o niewiele
grup, ich repertuar zosta³ jednak przez Krzysztofa Lipskiego starannie wybrany. Imprezê rozpocz¹³ teatr studentów teatrologii UJ, powsta³y w styczniu 1978,
o nazwie Tarcie. Zaprezentowa³ Trzema krzy¿ykami
Helmuta Kajzara znanego w Krakowie artysty, z czasów jego wspó³pracy z Teatrem 3854. G³ównym
aktorem przedstawienia i re¿yserem by³ Wies³aw
Ho³dys55 zafascynowany dzia³aniami, twórczoci¹
artystyczn¹ i Manifestem teatru meta-codziennego
Helmuta Kajzara.
Anonimowy autor artyku³u o Studenckim Teatrze
Tarcie napisa³ w biuletynie V KRT: Ich praca to nie
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tylko opanowywanie warsztatu aktorskiego, ale tak¿e
tworzenie w³asnej wizji wspó³czesnego teatru, konfrontacja w³asnych przemyleñ z najnowszymi tendencjami na polskiej i wiatowej scenie. Celem ich dzia³alnoci jest ukazanie rzeczywistoci, a tak¿e sprowokowanie do refleksji nad pozornie zwyk³ymi sprawami.
Dobr¹ ilustracj¹ tych teoretycznych za³o¿eñ jest sztuka
Trzema krzy¿ykami. Wszystkie postaci w niej wystêpuj¹ce, na pierwszy rzut oka  niecodzienne, maj¹
swój odpowiednik w rzeczywistoci. Sztuka nie ma ani
konkretnego czasu, ani miejsca akcji, ale mimo to
ka¿dy widz odnajdzie w niej odniesienie do wspó³czesnych problemów56.
Publicznoæ bardzo ¿ywio³owo reagowa³a na spektakl grany w historycznym lokalu Teatru 38, dyskutowano o jego nieschematycznym scenariuszu opartym na tekstach drukowanych w Dialogu i Nowym
Wyrazie. Tarcie okrzykniêto objawieniem Reminiscencji.
Podobnie entuzjastycznie przyjêto Studencki Teatr
TETiA znany ju¿ z poprzedniego przegl¹du z now¹
wersj¹ Nie gorzkich ¿alów oraz z premierow¹
Gwiazd¹, wyre¿yserowan¹ przez Lecha Sadowskiego wed³ug tekstów, modnego na V KRT, Helmuta
Kajzara.
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Teatr Om zaprezentowa³ swój nowy spektakl 
Oblicza, a rutynowany Teatr TAM przedstawi³ poezje
Rafa³a Wojaczka w re¿yserii W³odzimierza Jasiñskiego. Spektakl Którego nie by³o zapamiêtany zosta³
jako brawurowe przedstawienie modnej poezji w jego
jednym w¹tku, ironii (autoironii).
Z pozakrakowskich teatrów zaproszono w 1979 roku
jedynie dwie grupy z Wroc³awia: Studencki Teatr Mimu
Gest z lepcami wed³ug pokazywanego ju¿ wczeniej na Reminiscencjach Michaela de Ghelderodea
(re¿yseria Andrzej Leparski) i Teatr Weso³ego Aktora,
wystêpuj¹cy pod skrótem TWA, z Negatywem szkicu
stworzonym zbiorowo na podstawie tekstów
Stanis³awa Ignacego Witkiewicza oraz Teatr Es z Siedlec z spektaklem Z ¿ycia i pieni Kruka. Wystêpy
tych trzech teatrów przesz³y bez echa.
Podsumowuj¹c Reminiscencje Krzysztof Lipski jako
wspó³twórca ich programu napisa³ w Zeszycie Dokumentacyjnym:
V Krakowskie Reminiscencje Teatralne by³y w liczbach bezwzglêdnie skromniejsze od poprzednich;
mniej teatrów wziê³o w nich udzia³ (szczególnie spoza
Krakowa), zabrak³o teatrów zagranicznych. Trudno jednak fakty te formu³owaæ w formie zarzutów( ). Zasada
zapraszania tylko tych spektakli, które nie by³y prezen44

towane w Krakowie wydaje siê byæ s³uszn¹ i godn¹
kontynuowania, choæ wyeliminowa³a kilka czo³owych
teatrów. Pewn¹ rekompensat¹ tego stanu by³, poziom
artystyczny zaprezentowanych spektakli ( ) reprezentatywnych dla nurtu zwanego teatrem studenckim.
Pomimo wszystko pozosta³o uczucie niedosytu. I by³oby
ono dominuj¹cym, gdyby nie teatry krakowski. ( )
Udzia³ piêciu teatrów studenckich z Krakowa sta³ siê
manifestacj¹ zarówno ilociow¹ jak i artystyczn¹.
Ró¿norodnoæ podejmowanych tematów, rodków
wyrazu scenicznego, gatunków, wiadczy o dynamicznym i indywidualnym rozwoju kultury teatralnej w Krakowie. Reminiscencje sta³y siê niepowtarzaln¹ okazj¹ do
zaprezentowania pe³ni dokonañ w tej dziedzinie.57
W imprezach towarzysz¹cych zaprezentowano
kabaret Protekst z dwoma programami: Byæ albo
wiadomoæ oraz Tam gdzie ronie entropia, mia³ te¿
mo¿liwoæ zaprezentowania swojego kunsztu Balet
Form Nowoczesnych AGH prowadzony przez Jerzego
Mariê Birczyñskiego.
Z wa¿niejszych wypowiedzi prasowych odnotowaæ
warto artyku³y i eseje Zbigniewa Gluzy, Jerzego
Moszkowicza (publikuj¹cego pod pseudonimem Jerzy
Winiarz), Jerzego S. Ossowskiego, Krzysztofa Pleniarowicza i S³awomira Sikory58. Zapowiadaj¹c nastê45

pn¹ imprezê wydano wspomniany ju¿ Zeszyt Dokumentacyjny w którym zamieszczono wymienione
artyku³y oraz liczne wypowiedzi podsumowuj¹ce dotychczasowy dorobek Krakowskich Reminiscencji
Teatralnych w kszta³towaniu oblicza teatru studenckiego. W artykule wstêpnym tego wydawnictwa czytamy:
Krakowskie Reminiscencje Teatralne s¹ ju¿
imprez¹ znan¹ i uznan¹ w studenckim rodowisku
podwawelskiego grodu. Dobr¹ opini¹ tak wród recenzentów teatralnych, dziennikarzy, widzów, jak i samych
uczestników cieszy siê poziom artystyczny i organizacyjny imprezy. Krakowskie Reminiscencje Teatralne
by³y pocz¹tkowo prób¹ upowszechnienia i pokazania
dorobku studenckiego teatru w rodowisku Krakowa,
przeradzaj¹c siê z czasem w ogólnopolskie konfrontacje dorobku awangardy polskiego teatru.
Coroczne zmiany za³o¿eñ programowych i charakteru
imprezy, wbrew pozorom, pomog³y bardzo Reminiscencjom. Obserwuj¹c przez piêæ minionych lat organizowane w Rotundzie spotkania, konfrontacje,
konkursy, seminaria teoretyczne, wszelkiego rodzaju
imprezy towarzysz¹ce Reminiscencjom  wysnuæ
mo¿na szereg ciekawych wniosków dotycz¹cych rozwoju studenckiego ruchu teatralnego w Polsce59.
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Cytowany Zeszyt Dokumentacyjny zawiera te¿ bogate zestawienie: Materia³y do bibliografii wydawnictw
i artyku³ów prasowych o pracy programowej SCK UJ
Rotunda.
6.
Kolejna edycja imprezy poprzedzona by³a systemowymi pracami ca³ego Teatru Om maj¹cymi na celu
kompetentne i Uczciwe (zgodnie z manifestem
napisanym przez Krzysztofa Lipskiego) przygotowanie
imprezy. Rozes³ano za³o¿enia programowe. Oto one:
Reminiscencje to w swym za³o¿eniu przegl¹d
najwybitniejszych spektakli teatrów studenckich minionego roku. Spektakli zarówno znanych i zweryfikowanych (chocia¿by poprzez udzia³ w Konfrontacjach M³odego Teatru w Lublinie, czy £ódzkich Spotkaniach Teatralnych), jak równie¿ premierowych, jeli
takowe siê pojawi¹ u progu studenckiego sezonu
teatralnego.
Pragniemy jednak, aby ta kolejna konfrontacja
odby³a siê na nieco innej p³aszczynie, aby koñcowe
konkluzje, podsumowuj¹ce przegl¹d, wynika³y z szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; aby refleksje
i oceny sformu³owane zosta³y w odniesieniu do teatru
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studenckiego jako zjawiska artystycznego. Istnieje taka
potrzeba i zosta³a ona jasno i dobitnie sformu³owana
w czasie Forum M³odego Teatru w Toruniu.
Brak rzeczowej analizy, pos³uguj¹cej siê, ogólnie
przyjêtym w odniesieniu do sztuki aparatem pojêciowym, podjêtej przez ludzi o wysokim autorytecie
i stopniu kompetencji, sprawia, ¿e teatr studencki
funkcjonuje na pograniczu zjawisk sk³adaj¹cych siê na
szeroko rozumian¹ kulturê narodow¹.
Chcielibymy, aby tegoroczne Reminiscencje by³y
prób¹ zape³nienia tej luki. Aby sta³o siê to mo¿liwe
musz¹ zostaæ spe³nione dwa podstawowe warunki:
reprezentatywny udzia³ teatrów w Reminiscencjach
oraz optymalny pod k¹tem realizacji za³o¿eñ programowych sk³ad Rady Artystycznej. W pracach Rady
Artystycznej udzia³ wezm¹: Jan B³oñski, Marta Fik,
Andrzej Hausbrandt, Lech Helwig-Górzyñski, Emil
Orzechowski, Maciej Szybist, Teresa Walas. Podstawowy cel, jaki stawiamy przed Rad¹ to sformu³owanie
opinii o teatrach bior¹cych udzia³ w Reminiscencjach,
o ich miejscu w kulturze, co pozwoli na wysuniecie
wniosków ogólniejszych( ). S¹dzimy, ¿e VI Krakowskie Reminiscencje Teatralne stan¹ siê punktem wyjcia do traktowania teatru studenckiego jako zjawiska
artystycznego i w ten sposób uzyska on nale¿n¹ mu
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rangê i miejsce w naszej szeroko rozumianej kulturze
narodowej60.
VI Krakowskie Reminiscencje Teatralne (6-9 marca
1980) odbywa³y siê w atmosferze pe³nej zaanga¿owania dyskusji spowodowanej aktywnym uczestnictwem
Krzysztofa Lipskiego w studenckim ¿yciu kulturalnym,
w Forum M³odego Teatru (warto tej wa¿nej dyskusji
powiêciæ wiêcej miejsce przy innej okazji), w sympozjach, zjazdach, konferencjach. Grupa Teatralna Om
konsultowa³a za³o¿enia programowe Reminiscencji
szeroko, nie tylko w Krakowie. Lipski by³ te¿ z przyjació³mi g³ównym organizatorem krakowskiego ¿ycia
teatralnego (studenckiego, akademickiego). W 1980
roku Reminiscencje przygotowywali: Piotr Kruk  jako
dyrektor Rotundy, Krzysztof Lipski  kierownik programowy imprezy, Jerzy wiat³owski  kierownik Studenckiego Centrum Teatralnego w Rotundzie,
Tadeusz Skoczek  szef biura prasowego.
Zaproszono wszystkie teatry krakowskie, bardzo
¿ywio³owo rozwijaj¹ce siê pod koniec lat 70. Teatr Studencki Tarcie przedstawi³ Alicjê w krainie czarów
wed³ug Lewisa Carolla w re¿yserii Wies³awa Ho³dysa.
TS Saldo wzbudzi³ entuzjazm widowni debiutanckim
przedstawieniem S³ychaæ piew i r¿enie Mariana
Ch³opka. KTO pokaza³ Ogród rozkoszy przygotowany
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przez Jerzego Zonia, a Grupa Om now¹ sztukê 
Gorycz  inscenizowan¹ przez Krzysztofa Lipskiego.
Du¿e wra¿enie pozostawi³ odnowiony Teatr 38 spektaklem Beckett przygotowanym przez Piotra Szczerskiego i Marka Pysia. Grupa ta  zbudowana z artystów obecnego wczeniej na Reminiscencjach Teatru
Fantastron  nawi¹za³a do najlepszych tradycji
i dokonañ swoich starszych kolegów.
Mia³o to swoje odzwierciedlenie w werdykcie Rady
Artystycznej, powielonym i rozdawanym pod koniec
imprezy: Rada Artystyczna VI Krakowskich Reminiscencji Teatralnych po obejrzeniu wszystkich przedstawionych spektakli postanowi³a wyró¿niæ honorow¹
tablic¹ grupê Saldo, za przedstawienie S³ychaæ
miech i r¿enie autorstwa Mariana Ch³opka.
Szczególnie Rada Artystyczna podkrela ambitny
zamiar zrealizowania pe³nospektaklowego widowiska
wed³ug oryginalnego tekstu dramaturgicznego, gdzie
w wyrazisty i konsekwentny sposób d¹¿ono do
przeprowadzenia myli inscenizacyjnej i zaplanowania ról aktorskich. Rezygnuje ten spektakl z ogólników
filozoficzno-egzystencjalnych lub z zakamuflowanej,
wrêcz bezsilnej, kontestacji, na rzecz odkrywczo
tradycyjnych i chwalebnie nieawangardowych poczynañ.
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Postanowilimy te¿ wyró¿niæ, wród zespo³ów
bardziej dowiadczonych, kabaret Protekst, szczególnie za to, ¿e przekonywuj¹co udowodni³, i¿ kabaret
studencki jest jednak mo¿liwy.
Równie¿ wyró¿niamy zespó³ Teatru 38 za spektakl
Beckett, który dowiód³, ¿e awangarda w teatrze studenckim nie musi byæ równoznaczna z bylejakoci¹
i brakiem dyscypliny mylowej61.
Warto powtórzyæ ocenê Leszka Wo³osiuka wybrzydzaj¹cego na ogó³ na dokonania artystyczne swoich
kolegów. Bardzo pozytywnie oceni³ on natomiast
Grupê Protekst (z któr¹ nota bene by³ wówczas
zwi¹zany) oraz Teatr 38, o którym napisa³: Muszê
koniecznie odnotowaæ, ¿e po kilku niezbyt udanych
wczeniej próbach, znakomitym pomys³em, ma³o tego,
znakomitym wcieleniem tego¿ w ¿ycie, wystrzeli³
zespó³ Piotra Szczerskiego, od roku nazywaj¹cy siê
Teatrem 38. Realizacja kilku tekstów z ró¿nych
utworów Samuela Becketta zosta³a pomylana jako
specyficzny, znakomicie i wielce oryginalnie wyeksponowany wernisa¿. W najró¿niejszych pomieszczeniach Teatru 38 odbywa siê spektakl ró¿nych sztuk
Becketta. Publicznoæ przechodzi w³aciwie dowolnie,
jak na wystawie, ogl¹da i przys³uchuje siê s³owom
i postaciom Becketta. Tak¹ rzecz, trzeba zobaczyæ, bo
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najdoskonalsza recenzja sp³yci resztê, jest to bowiem
du¿e, znakomicie aktorsko, plastycznie i muzycznie
zainscenizowane widowisko pod wspólnym tytu³em
Beckett62.
Teatry pozakrakowskie te¿ zademonstrowa³y wysoki
poziom i podkrelan¹ now¹ jakoæ pokoleniow¹. Teatr
Studencki PSPS z Warszawy pokaza³ Bufet zawsze
otwarty, zbiorow¹ kreacjê przygotowan¹ pod kierunkiem Ryszarda Kawalca, opromienion¹ ju¿ s³aw¹
zdobyt¹ na festiwalu Start 79. Siedlecki teatr Es,
znany ju¿ w Krakowie, przywióz³ ¯yæ nie umieraæ
Andrzeja Me¿eryckiego, spektakl oparty na tekstach
Tadeusza Ho³uja, Jaros³awa Marka Rymkiewicza,
Stanis³awa Skonecznego. Z Koszalina przyby³ Teatr
Ruchu Blik, szybko zdobywaj¹cy sobie popularnoæ,
z inscenizacj¹ Zmartwychwstaæ przygotowan¹ przez
Stanis³awa Miedziewskiego i Józefa Podlaszewskiego.
Dwie ostatnie grupy zaprezentowane w marcu 1980
w Krakowie to stali bywalcy imprezy: TS Pstr¹g
z Mitologi¹ s³owiañsk¹ Krystyny Piasecznej i WGT
z spektaklem W podró¿y re¿yserowanym tym razem
przez Krzysztofa Wieczorka. Zygmunt Korus zauwa¿y³,
¿e tym razem pod Wawelem odbywa³a siê konfrontacja
artystów polskich z miejscowymi, z której grupy twórcze krakowskie wysz³y obronn¹ rêkê. Po omówieniu
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wystêpów wszystkich teatrów sprawozdawca Integracji konkludowa³: VI KRT by³y udane, a z pewnoci¹
potrzebne. Czy¿ bowiem do koñca da siê przewidzieæ
kszta³t imprezy, która daje mo¿noæ skonfrontowania
siê miêdzy sob¹ i spolaryzowania postaw63.
Najwa¿niejsze omówienia wysz³y spod pióra
Andrzeja Hausbrandta (przyjecha³ po latach na
imprezê, która kiedy odwiedza³), Zygmunta Korusa,
Barbary Natkaniec, Jerzego S. Ossowskiego (a¿ dwa
artyku³u w Studencie), Grzegorza Stanis³awiaka64.
Opinie o imprezie by³y ró¿ne: od zachwytów do
tradycyjnego malkontenckiego narzekania. Szum
intelektualny, jaki zawsze wzbudza³y krakowskie
imprezy teatralne, mia³ swoje uzewnêtrznienie nie tylko
w opiniach prasowych. Trwa³ ruch artystyczny oryginalny, odwa¿ny, bezkompromisowy, bardzo intelektualny. Wspó³tworzy³ ten ruch ferment spo³eczny i polityczny, jaki wybuchn¹³ ju¿ niebawem, w wielkim Sierpniu.
7.
VII Krakowskie Reminiscencje Teatralne (5-8 marca
1981) odbywa³y siê ju¿ w innej Polsce. Teatr studencki
zawsze stara³ siê mówiæ w³asnym g³osem, stara³ siê
zachowywaæ niezale¿noæ. Organizacja studencka tê
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oryginalnoæ nostryfikowa³a, choæ nie zawsze
skutecznie. W zamykaj¹cej siê dekadzie jedyn¹ mo¿liwoci¹ swobodnego wypowiadania pogl¹dów politycznych i spo³ecznych by³a wspó³praca z SZSP. Przynosi³a ona wiele sporów, wiele konfliktów zasadniczych
i trwaj¹cych latami. Jednak realia okresu PRL-u by³y
takie, ¿e tylko w klubach studenckich, tylko w teatrach
awangardowych, tylko na ³amach prasy akademickiej 
mo¿na by³o pozwoliæ sobie na nieco wiêcej ni¿
przewidywa³a oficjalna polityka pañstwa i partii.
Siódma ods³ona imprezy przynios³a kolejn¹
innowacjê. Odbywa³a siê ona w ca³ym Krakowie, a ciê¿ar ponios³y dwa centra kultury studenckiej Rotunda,
tradycyjnie ju¿ oraz Centrum M³odzie¿y i Studentów
Fama w Nowej Hucie. Otwarcie siê na nowe rodowisko mo¿liwe by³o miêdzy innymi dziêki temu, ¿e tym
swoistym domem kultury studenckiej w robotniczej
dzielnicy Krakowa kierowa³ Kazimierz Pastuszczak,
znany artysta z teatru Pleonazmus oraz organizator
pierwszych edycji Reminiscencji. Trudno w tym gecie
do³¹czenia do dyskusji ideowych, jakie zawsze odbywa³y siê na tym przegl¹dzie, nowego, rozdyskutowanego w tym czasie rodowiska, nie dostrzec symbolicznego chocia¿by podkrelenia roli robotników
w porz¹dkowaniu Polski.
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Same teatry w ocenie organizatorów (po raz kolejny
ca³oci¹ zajmowa³ siê Om) nie dotrzyma³y kroku
rzeczywistoci. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e prezentowane spektakle w wiêkszoci odzwierciedlaæ bêd¹
stan wiadomoci studenckiego teatru sprzed Sierpnia
80.  pisali pe³ni obaw w pierwszym informatorze
imprezy. Czy przes³ania spektakli w konfrontacji z tym,
co sta³o siê z nasza rzeczywistoci¹ pozwol¹ teatrom
wyjæ zwyciêsko65.
Obawy  z dzisiejszej perspektywy  okazuj¹ siê
nies³uszne. Pisa³, jak zawsze wnikliwie Krzysztof Pleniarowicz, ¿e znamienny wydaje siê (...) nastêpuj¹cy
przypadek. Otó¿ po raz pierwszy zorganizowano
tegoroczne Reminiscencje równoczenie w "Rotundzie" i nowohuckiej "Famie". Idea by³a szczytna  wyjcie z popularyzacj¹ kultury studenckiej w stronê
rodowiska m³odych robotników, powtórzenie sukcesu
z grudnia 1980 r., gdy w Stoczni Gdañskiej wyst¹pi³y
zespo³y m. in. "Ósmego Dnia" i "Provisorium". Ale
z przyczyn technicznych ostatnie niedzielne spektakle
w "Famie" trzeba by³o odwo³aæ i zast¹piæ dyskotek¹66.
Bardziej zdecydowany w negatywnej ocenie eksperymentu wspó³pracy studencko  robotniczej by³ Grzegorz Stanis³awiak, mo¿e dlatego, ¿e sam wywodzi³ siê
z rodowiska studenckiej awangardy. Proponujê twór55

com teatru studenckiego (...) postawienie sobie w skrytoci ducha pytania: jakie s¹ racje istnienia nas jako
twórców teatru studenckiego? Sk¹d to pytanie? St¹d,
¿e ¿ycie naoko³o jest jakby ciekawsze od teatru studenckiego: gazety, plakaty, ulotki, telewizja w sprawozdaniach z Sejmu, ulica, wiêcej mówi uczestnikom
i odbiorcom ni¿ teatr studencki.
To ¿ycie przeciga sztukê, przynajmniej studenck¹. Efekt? Brak publicznoci!!! Tak wiêc  mimo
reklamy  zespo³y ogl¹da³y siê nawzajem przemieszane z niedobitkami indywidualnego widza. A gdzie
potencjalni studenccy widzowie? Mo¿e stoj¹ w kolejce
do wystawy fotograficznej obrazuj¹cej tragediê narodu
podczas kolejnych kryzysów?67.
Zwyczajna dyskoteka zwyciê¿y³a z powa¿nym
teatrem studenckim. Poniewa¿ filmy o historycznych
dokonaniach teatru otwartego przywieziono w stanie
uniemo¿liwiaj¹cym ogl¹danie, widzom zaproponowano
ludyczn¹ imprezê przy g³onej muzyce. Wielu to zbulwersowa³o, a nawet obrazi³o. Dyskoteka zwyciê¿y³a ze
sztuk¹. Robotniczy nie byli zainteresowani teatrem studenckim.
Jak zwykle z nowym spektaklem przyjecha³ do
Krakowa Teatr 12a, by³y to Pe³ne prochu go³êbie,
Studencki Teatr Mimu Gest pokaza³ tym razem
56

Poczekalniê z plastiku w re¿yserii kierownika grupy 
Andrzeja Leparskiego, z interesuj¹c¹ muzyk¹
Bogus³awa Klimsy i W³odzimierza Plaskoty. Po raz
pierwszy przyjechali do Krakowa studenci z lubelskiej
Grupy Chwilowej z Martw¹ natur¹ oraz koszaliñskiego Studenckiego Teatru Jer z Chórami Jerzego
Wyrwasa.
Wielkim sukcesem zakoñczy³y siê wystêpy ST
Maja, GT Om oraz Teatru 38.
Kazimierz Grochmalski przywióz³ z Poznania Poza
uk³adem. Iwona Sikora znaj¹ca ró¿ne wersje tego
przedsiêwziêcia pozytywnie oceni³a przeróbkê
zaprezentowan¹ w Krakowie. Trudno jednoznacznie
okreliæ powód przeróbek, które jednak potwierdzi³y
umiejêtnoæ natychmiastowej reakcji na wszelki zmiany w spo³eczeñstwie, charakteryzuj¹ce m³ody teatr.
Spektakl w swej pierwotnej wersji krzykliwy i pe³en
buntu skierowany przeciw widzowi, jego obojêtnoci
i nieudolnoci poznawczej, na Reminiscencjach by³
podaniem rêki. Wyeliminowano gadulstwo, a oszczêdnoæ s³ów uzupe³niono umiejêtnym milczeniem, urozmaicono efektami wietlnymi i widowiskowoci¹, której
nie mo¿na zarzuciæ, ¿e sta³a siê celem. Widz zosta³
przywrócony do ³ask, a przedstawienie wzbogacone
o jego reakcje i przemylenia  zyska³o na wartoci68.
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Entuzjastycznie przyjêto Gorycz Omu o której
Krzysztof Gierat pisa³, ¿e jest ogromn¹ potrzeb¹ sformu³owania idei porywaj¹cej t³umy69. Jak przenikliwie
brzmi¹ dzi tamte interpretacje dokonañ grupy
Krzysztofa Lipskiego: Sta³oæ zainteresowañ wiadczy na korzyæ grupy, która obsesyjnie powraca do jednego krêgu tematycznego, staraj¹c siê pog³êbiæ jego
interpretacjê i daj¹c tym samym wiadectwo w³asnej
nieustêpliwoci w d¹¿eniu do celu.
Jak rodzi siê ideologia? W jakich warunkach? Kto j¹
formu³uje? Kim s¹ wyznawcy? Spektakl dr¹¿y zadane
pytania i podaje alternatywne odpowiedzi, ukazuj¹c
tak¿e proces przechodzenia ¿ywej myli w martwy
dogmat. Pocz¹tkowy sza³ akceptacji czego nowego
staje siê wkrótce zwyrodnia³¹ rutyn¹. Nastêpuje
odchodzenie od ród³a, zamiecenie ideologii elementami dodanymi w trakcie wdra¿ania jej do praktycznej
realizacji70. Spektakl, który ukazuje motyw oczekiwania na przywódcê, który rozwi¹¿e wszystkie problemy
i jednoczenie uzmys³awia nam jak szybko porzucamy
przyjête wczeniej programy, jak ³atwo wch³aniamy
idee by je szybko porzuciæ dla innych, niekoniecznie
nowych  staje siê niemal profetycznym. Czy tylko
towarzyszyæ nam musi gorycz spo³ecznych dowiadczeñ, zdrad w³asnych programów i podstawowych
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definicji. Koniec Goryczy jest jednak optymistyczn¹.
Odrzucone zostaj¹ umownoci i sztucznoci,
nastêpuje powrót do wartoci podstawowych, prostych,
g³êbokich.
Kolejnym sporym wydarzeniem okaza³ siê Proces
wed³ug Franza Kafki przygotowany przez Piotra Szczerskiego. Nie tylko w 1981 roku by³ on aktualny, fascynowa³ i mrozi³ publicznoæ w nastêpnej dekadzie, a po
og³oszeniu stanu wojennego nabra³ zupe³nie nowych
znaczeñ71.
Maciej Szybist napisa³ chyba najbardziej wnikliw¹
recenzje tego spektaklu:
Wchodzê na podwórze zaplutych, chocia¿ romantycznych, kamienic przy Jaszczurach, gdzie mieci siê
teatr i widzê, ¿e w³anie tu siê to zaczyna. wiec¹ siê
dwa reflektory, ludzie stoj¹  jak zwykle przy takich
okazjach  z niezbyt pewnymi albo zbyt pewnymi
minami.
Rozgl¹dam siê doko³a i widzê, ¿e jednak o co tu
chodzi, ¿e to jest doskona³y pomys³, to podwórze, ¿e
jest ono nies³ychanie funkcjonaln¹ scenografi¹. Bo
wszystko w nim jest jak z Procesu Kafki z 1925 roku.
A równoczenie stojê tu z jego bohaterami parê dni
temu, w Krakowie, w 1981 roku. Oto pojawiaj¹ siê
aktorzy, w³anie tacy sami jak ja: mo¿e tylko troszeczkê
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odmienni i nagle, w gwa³towny sposób, dwóch tajniaków dokonuje ko³o mnie, w t³umie m³odzie¿y aresztowania m³odziutkiego ch³opca w okularach, którego
wprowadzaj¹ z wykrêconymi rêkami, na szczêcie
tylko do teatru. Tak w³anie odbywa siê aresztowanie
bohatera ksi¹¿ki i spektaklu  Józefa K.
Wchodzimy t³umem do malutkiego korytarza, ale
tam ju¿ na dole przes³uchuje go pretensjonalny i sztuczny sêdzia ledczy: ch³opak, jak to wszyscy studenci
 stawia siê, trochê wym¹drza, ¿¹da praworz¹dnoci,
adwokata, wdaje siê w niepotrzebne dyskusje z w³adz¹, których  jak wiadomo  nale¿y unikaæ jak ognia,
bo zwykle siê le koñcz¹. My patrzymy na to st³oczeni
na schodach, z góry, z rozmaitych perspektyw, z których ka¿da jest udana, doskona³a, piêkna plastycznie.( )
Widownia znajduje siê na widowni i na scenie,
miêdzy tymi dwiema przeciwstawionymi sobie grupami
ludzi rozgrywa siê ponury dramat m³odego cz³owieka
zapl¹tanego w niezrozumia³y dla niego konflikt z urzêdem( ). Jest to w³aciwie ci¹g³y popis re¿yserski Piotra Szczerskiego; sceny poszczególne s¹ brawurowe
i chocia¿ w jakim sensie podobne do dawnych jego
utworów, pojawia siê nagle przekonanie, ¿e ten dziwaczny wiat koszmaru, po³¹czonego z naturalizmem,
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trochê przypominaj¹cy ostatnie spektakle Kantora, ale
mimo to zupe³nie inny, nie jest tylko form¹. Tutaj uda³o
siê autorom co, co naprawdê bardzo wyj¹tkowo
zdarza siê w sztuce, w teatrze. Osi¹gnêli, ¿e ta forma
posiada znaczenie. Nie jest symbolem, nie jest alegori¹, jest niezawis³a, a przecie¿ ma g³êbokie znaczenie ludzkie i spo³eczne. Bo oto ci powyginani sêdziowie
i adwokaci, te przera¿aj¹ce kobiety, te podejrzane
postacie tworz¹ wokó³ zwyk³ego, m³odego cz³owieka
spójny, ¿yj¹cy w³asnym rytmem wiat, kosmos
ca³kowicie nieludzki, spotwornia³y, teatralny. I oto rozumiemy, czym jest konwencja obyczaju rz¹dowego,
mundur, grymas adwokacki, stereotypowa grzecznoæ
sekretarki, nonszalancja urzêdasa, pycha prezesa
i wszystko to, co jest wokó³ nas i co jest przeciw nam.
Jest tak¹ w³anie groteskow¹ groz¹. Jest tym w³anie
ekspresjonistycznym teatrzykiem, który gotuje nam
mieræ72.
Przes³anie genialnego praskiego urzêdnika wci¹¿
jest aktualne, wiele lat po napisaniu tekstu, wiele lat po
wystawieniu go w s³ynnym Teatrze 38 Zachowuje
sw¹ aktualnoæ i dzi.
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Zakoñczenie
Krakowskie Reminiscencje Teatralne stanowi³y, jak
starano siê to przedstawiæ, wielk¹ platformê dyskusji
i sporów o teatr studencki w Polsce, o jego miejsce
w ¿yciu m³odej inteligencji, o znaczenie w rozwoju
intelektualnym pokoleñ studentów, ale te¿ wszystkich
ludzi, którym zale¿a³o na mówieniu w³asnym i pe³nym
g³osem. Jak w literaturze okrzykniêto ludzi debiutuj¹cych
w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych nazw¹ pokolenia nowej prywatnoci, tak w teatrze studenckim, nazywanym za Padre Litwiñcem, teatrem otwartym, a za
Krzysztofem Lipskim  teatrem uczciwym, pojawi³a siê
grupa debiutuj¹cych, choæ niekoniecznie m³odych, artystów dystansuj¹cych siê do Wielkich Postaci Teatru Studenckiego. Pojawia³a siê, zrazu niemia³o, póniej
z nadmiern¹ energi¹, przeradzaj¹ca siê czasami
w bezideow¹ dezynwolturê, pojawia³a siê grupa nowych
estetów, pojawia³ siê nowy teatr poszukuj¹cy.
Zbada kiedy wnikliwy analityk ówczesnej publicystyki kulturalnej podstawowe trendy krytyki towarzy62

sz¹cej teatrowi studentów i m³odej inteligencji. Wyliczy
procent po³ajanek, krytyki i omnipotentnego przyrównywania Ho³dysa, Lipskiego, Szczerskiego, Sadowskiego
i innych  do zmitologizowanych ikon Hejduka, Jasiñskiego, Majora czy pokolenia jeszcze wczeniejszych
artystów. Powinien te¿ zaj¹æ siê ów wnikliwy badacz
tymi, którzy potrafili tworzyæ w estetyce pokolenia 68
i niezra¿eni w³asn¹ s³aw¹ mogli rozwijaæ swoja filozofiê
wspólnoty estetycznej póniej, razem z m³odymi, zbuntowanymi i poszukuj¹cymi (Gawe³, Krukowski, M¹dzik,
Raczak). Dla wszystkich wymienionych (mo¿e poza
Scen¹ Plastyczn¹ KUL) Krakowskie Reminiscencje
teatralne z lat 1975  1981 stanowi³y znakomit¹ mo¿liwoæ konfrontacji osi¹gniêæ i platformê nieskrêpowanej
dyskusji. Takie wielkie dyskusje odbywa³y siê wtedy
w Krakowie, wnikliwy obserwator je zapamiêta³,
skrupulatny badacz znajdzie jej w¹tki w wycinkach prasowych oficjalnych pism i w zbiorach ulotek, biuletynów
i informatorów.
Warto zbadaæ archiwa SZSP, gdziekolwiek siê one
dzi znajduj¹. Warto dotrzeæ do dokumentów
G³ównego Urzêdu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk
czyli cenzury. Warto wyci¹gn¹æ w³asne refleksje od
g³ównych aktorów tamtych wydarzeñ, póki jeszcze
¿yj¹. Wszystko to dla oddania sprawiedliwoci epoce,
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która bezpowrotnie minê³a, a któr¹ w chwili obecnej
odrzuca siê, wraz z ludmi borykaj¹cymi siê z ówczesnymi realiami spo³ecznymi i politycznymi. Odrzuca jak
zeschniêty liæ, jak niepotrzebny mieæ.
Warto upomnieæ siê o prawdê na temat autentycznych mecenasów kultury studenckiej, Zrzeszenia
Studentów Polskich  nazywanego przez chwilê Socjalistycznym Zwi¹zkiem Studentów Polskich. Warto
podkreliæ wielk¹ rolê Ogólnopolskiej Rady Klubów
Studenckich w kszta³towaniu samorz¹dowego oblicza
organizacji studenckiej. Warto przypomnieæ olbrzymi¹
pracê Zespo³u do spraw Teatrów Studenckich przy
w Wydziale Kultury Zarz¹du G³ównego SZSP czy
innych organizacji studenckich w pe³ni niezale¿nych
i samorz¹dowych.
Warto na koniec zacytowaæ fragment historii Teatru
Ósmego Dnia znanego w pokoleniu Nowej Fali,
tworz¹cego te¿ zbiorowy wizerunek m³odej inteligencji
skupionej wokó³ nowego teatru poszukuj¹cego drugiej
po³owy lat 70. Grupa ta ma historiê najbardziej
wyrazist¹, nieco kombatanck¹, ale typow¹ dla tamtego
czasu, historiê prawdziw¹, uczciw¹ (jak definiowa³ ten
termin Lipski):
W miarê umacniania siê nietrwa³ej gierkowskiej stabilizacji radykalizowa³y siê polityczne pogl¹dy zespo³u ( ).
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Cz³onkowie grupy, realizuj¹c swe g³êbokie przekonanie,
¿e pogl¹dy powinny odzwierciedlaæ siê w czynach, podjêli szereg dzia³añ opozycyjnych. Podpisali miedzy
innymi list protestacyjny przeciw prosowieckim zmianom konstytucji PRL, w³¹czyli siê tak¿e w dzia³ania
Komitetu Obrony Robotników (1976). Doprowadzi³o to
do nieuchronnego konfliktu Teatru Ósmego Dnia ze
strukturami w³adz PRL. Zespó³ sta³ siê przez kilka lat
obiektem regularnych przeladowañ (skrelenia cenzury, brak pozwolenia na granie spektakli, rewizje i konfiskaty ksi¹¿ek oraz notatek, sfingowany proces
i zatrzymania na 48 godzin, uniemo¿liwianie wyjazdów
za granicê ( ), ograniczenia wystêpów w kraju,
wykrelanie przez cenzurê wszelkich pozytywnych
wzmianek ( ) o Teatrze). Pomimo tych przeszkód
Teatr Ósmego Dnia kontynuowa³ intensywn¹ aktywnoæ artystyczn¹, wypracowuj¹c w³asn¹ oryginalna
metodê twórcz¹, opieraj¹c¹ siê na zbiorowych improwizacjach, których rezultatem by³ kolektywny, autorski
sposób tworzenia spektakli. Metoda kreacji zbiorowej
zyska³a w ramach wspólnoty twórczej Teatru Ósmego
Dnia niespotykan¹ w innych grupach pe³niê i spoistoæ
doprowadzaj¹c w spektaklach drugiej po³owy lat 70. do
cis³ej integracji dowiadczeñ ¿yciowych aktorów z ich
scenicznym sposobem istnienia73.
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Grupa Ewy Wójciak i Lecha Raczaka stanowi³a
odniesienie dla innych teatrów tamtego okresu74,
odnosili siê do niej z sympati¹ dzia³acze studenccy,
choæ zdarzali siê te¿ serwilistyczni tchórze. Sztandarowy teatr m³odej inteligencji przyje¿d¿a³ jednak na
Krakowskie Reminiscencje Teatralne, szerzy³ idee
¿ycia we wspólnocie, w ci¹g³ym poszukiwaniu prawdy
i bezkompromisowoci, w artystycznej uczciwoci.
I dziêki tym spotkaniom, dyskusjom, wreszcie dziêki
legendzie  stanowi³ wzór godny naladowania,
upowszechniania. Konformistów omiela³, bezideowych uczy³ programu, w³adzê denerwowa³, ale j¹ te¿
wychowywa³ i przygotowywa³ na nadejcie demokracji.
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Pos³owie
Salon Polski zawita³ wreszcie do Krakowa. Kiedy w dniu 30
marca 2001 roku inaugurowalimy cykl spotkañ autorskich w
warszawskich £azienkach Królewskich, po d³u¿szych przemyleniach, zdecydowalimy siê rozpocz¹æ je prezentacj¹
dorobku twórczego nestora krakowskich (i polskich) literatów
 Juliana Kawalca. Jako gospodarzowi Salonu marzy³o mi siê
wówczas by ka¿dorazowemu spotkaniu towarzyszy³a
stosowna oprawa muzyczna i garæ satyrycznych akcentów,
min. w postaci dobrotliwego, a zarazem uszczypliwego, wizerunku gocia. Pierwsze spotkanie w Teatrze Stanis³awowskim
narzuci³o zrazu pewien kanon. Najwa¿niejsze sta³o siê jednak
¿ywe s³owo pisarza i towarzysz¹ca mu okolicznociowa publikacja. Sêdziwy Mistrz obdarzy³ nas wówczas nietuzinkow¹
gawêd¹ i opowiadaniem Stary s³oñ. Pomog³a nam wydaæ je
Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, zwi¹zana z innym
Ma³opolaninem  Tadeuszem Skoczkiem, nolens volens
dzisiejszym gociem Salonu.
Po latach pojawi³a siê sposobnoæ powrotu do resentymentów krakowskich. Minê³o bowiem pó³ wieku od wysta80

wienia pierwszego spektaklu w studenckim Teatrze 38. Nie
by³oby zapewne polskiego teatru awangardowego, i nie
bylibymy dzisiaj tak dobrze przygotowani do zrozumienia
wskazañ Becketta, Adamowa, Tarnea oraz innych wizjonerów sztuki teatralnej, gdyby nie beani krakowskich uczelni
zgromadzeni pod opiekuñczymi skrzyd³ami Waldemara Krygiera w elitarnym krêgu kulturowym, nazwanym z pomp¹
i zadêciem Teatrem 38. Licho wie zreszt¹ dzisiaj dlaczego.
Redaktor Tadeusz Skoczek jest wespó³ ze Stanis³awem
Dziedzicem, niepiesznym, ale uwa¿nym, dokumentalist¹
owianej legend¹ trupy teatralnej. Z kronikarskiego obowi¹zku
zajmuje siê on te¿ losami innych awangardowych grup studenckich, zw³aszcza w bliskim mu stale Krakowie. Zas³uguje to
na uznanie i z tego wzglêdu, ¿e kronikarzy losów naszej sztuki
tworzonej przez m³ód akademick¹, zw³aszcza w latach 60.
i 70. XX wieku, jest niezbyt wielu. Wzloty, upadki i uniesienia
duchowe m³odej inteligencji w czasach tak zwanego PRL-u nie
obchodz¹ dzisiaj zbytnio ani samych twórców, ani tym bardziej
rz¹dowych decydentów. Trochê zawsze ¿al wspomnieñ z lat
górnych i chmurnych, wszako¿ wiadomi jestemy s³ów
Adama Asnyka, ¿e ka¿da epoka ma swe w³asne cele i si³¹
rzeczy musi zapominaæ o wczorajszych snach.
Zapewne przyjdzie czas, ¿e historycy dziejów teatru
powróc¹ do archiwalnych folia³ów i poka¿¹ niejedn¹ zapomnian¹ kartê, tak blisk¹ niegdy dzisiejszemu pokoleniu
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piêædziesiêciolatków. Dobrze siê sta³o, ¿e Tadeusz Skoczek
w prezentowanym eseju przypomina nam lata m³odoci,
ukazuje stan badañ nad dziejami studenckiej Melpomeny.
Fundacja Willa Polonia i Fundacja Karola E. Lewakowskiego  wspó³organizuj¹ce obecn¹ edycjê Salonu Polskiego
 nie mog¹ mieæ oczywicie ambicji zastêpowania instytucji
powo³anych do upowszechniania dorobku artystycznego studentów, ani tym bardziej placówek badawczych, opiekuj¹cych siê spucizn¹ scen akademickich. Dlatego te¿ celem
dzisiejszego spotkania jest li tylko przywo³anie dawnego
blasku, popadaj¹cych w zapomnienie pocz¹tków Krakowskich Reminiscencji Teatralnych i zatrzymanie ich w pamiêci.
Goæ honorowy dzisiejszego Salonu Polskiego to ¿ywa
karta kultury studenckiej minionych dekad i lat. St¹d tym cenniejsza wydaje siê publikacja, której jest autorem. To dziêki
niej mamy mo¿liwoæ powrotu do wczesnych juweniliów,
przestrzeni osobistych doznañ, a teraz uczestniczenia
w przyjacielskim convivium wspomnieniowym. Chcemy tym
samym kontynuowaæ liniê programow¹ Salonu Polskiego,
dalek¹ od czasowo modnych imprez kultowych oraz budowania kolejnego segmentu kultury oficjalnej. W tym duchu
powracamy do zapomnianej historii Krakowskich Reminiscencji Teatralnych, u ich zarania.
Wytrawny publicysta  Tadeusz Skoczek, jak ma³o kto jest
uprawniony do refleksji nad kultur¹ studenck¹. Kreowa³ j¹
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bowiem przecie¿ sam w latach siedemdziesi¹tych, a i póniej
by³ jej wnikliwym obserwatorem. Rozpocz¹³ studia w Uniwersytecie Jagielloñskim w 1974 roku i po ich ukoñczeniu zosta³
magistrem filologii polskiej. Studiowa³ te¿ dziennikarstwo
i religioznawstwo. Ju¿ na pierwszym roku los zetkn¹³ go
szczêliwie ze Stanis³awem Dziedzicem i Leszkiem Wo³osiukiem, starszymi kolegami dzia³aj¹cymi w samorz¹dzie DS.
¯aczek. Ten s³awny akademik by³ nie tylko prawdziwym
drugim domem dla wielu pokoleñ studentów, ale sta³ siê
równie¿ dla wielu swoistym poligonem spo³ecznego dzia³ania, aktywnoci kulturalnej i nauki regu³ samorz¹dowych.
Pocz¹tek da³ klub Publicum, z ulubion¹ przez braæ studenck¹ czytelni¹ prasy, z nader przyzwoitym zestawem czasopism. Organizowano w nim liczne dyskusje i spotkania
towarzyskie ze znanymi osobistociami, sympozja, panele
naukowe i dyskusje.
Potem przysz³y wybory do rady samorz¹du tego najwiêkszego krakowskiego akademika. Koledzy z uniwersyteckiej
polonistyki zwyciê¿yli w demokratycznych wyborach: Leszek
Wo³osiuk zosta³ przewodnicz¹cym Rady, Stanis³aw Dziedzicprzewodnicz¹cym Komisji Nauki, a Tadeusz Skoczek  przewodnicz¹cym Komisji Kultury. Dzi moglibymy ¿artobliwie
powiedzieæ, ¿e koneksje towarzyskie, zespolone w jedn¹
ca³oæ, zaowocowa³y uk³adnymi wynikami wyborów. Autor
prezentowanego zarysu monograficznego Krakowskich
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Reminiscencji Teatralnych ju¿ jako pocz¹tkuj¹cy student,
rozpocz¹³ wspó³pracê z owianym legend¹ klubem Nowy
¯aczek znajduj¹cym siê na parterze akademika. Póniej
przysz³a praca w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu
Jagielloñskiego Rotunda, zarz¹dzanie i kierowanie instytucjami studenckimi oraz wspó³praca z czasopismami akademickimi: Magazynem Studenckim, kolumn¹ studenck¹
w Dzienniku Polskim, Notatnikiem Klubowym, Zeszytami
Dokumentacyjnymi (Poznañ), Integracjami (Warszawa),
Studentem (Kraków), którego by³ nawet redaktorem naczelnym. Za³o¿y³ te¿ w Rotundzie studencki magazyn filmowy
Powiêkszenie i biuletyn Notes Jazzowy. W 1987 roku
wyda³ 12 numerów Kuriera Festiwalowego zwi¹zanego
z VII Festiwalem Kultury Studentów, bêd¹cego dzi kopalni¹
wiedzy o kulturze studenckiej. Zdeponowa³ w dziale dokumentów

¿ycia

spo³ecznego

Wojewódzkiej

Biblioteki

Publicznej w Krakowie wiele wydawnictw, biuletynów,
plakatów. Zachowa³ te¿ notatki i ulotki w swoim prywatnym
archiwum. Dziêki tej zapobiegliwoci mo¿liwe sta³o siê dzisiaj
wydanie kolejnej salonowej publikacji i oczywicie zorganizowanie naszego spotkania.

Jan Sêk
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