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J 
est gorąca, letnia noc. Na 
poznańskim rynku we
wnątrz pierścienia starych 
kamienic wyrósł pierścień 
węższy: szereg ogródków 

z piwem, płot w plot, ciaśniutko, każdy 
metr zabudowanego bruku przynosi 
zarobek. Rozmaite te ogródki, zgrzeb
ne lub bogato zdobione, niektóre eks
centryczne, na przykład taki, w którym 
cała konstrukcja, z podporami i strcr 
pem włącznie, składa się z linii ukcr 
śnych. Przebywanie na tym pokładzie 
po nazbyt wielu kuflach przyprawia 
pewnie o morską chorobę; może dlate
go akurat tu cudem znalazłem wolny 
stolik. Siedzę, sączę piwo. Gdzieś wo
koło toczy się uliczny festiwal teatralny. 
Tu i tam na rynku formuje się krąg wi
dzów: startuje kolejny spektakl. Trzeba 
iść, przepchać się przez tłum. Ale roz
leniwionemu trunkiem i ogródkiem 
ciału nie chce się zwlec z krzesełka. 

Spektakle i trupy uliczne pojawiły 
się na naszym horyzoncie (nie licząc 
okazjonalnych występów podczas prze
glądów teatru otwartego) dopiero 
w czasie międzynarodowego festiwalu 
powołanego do życia w Jeleniej Górze. 
Powołanego w złym czasie - tuż po sta
nie wojennym, kiedy to mało komu by
ło do zabawy. Ale może właśnie dlate
go ta impreza miala szczególny smak. 
Alina Obidniak ściągała z Zachodu za
paleńców, klownów, zbuntowanych ar
tystów, ale i profesjonałów w tej dziedzi
nie widowisk. Godzili się na wyprawę 
za żelazną kurtynę na spartańskich wa
runkach - może z solidarności , może 

z ciekawości. Z niepokornymi zespoła
mi było trochę pierepałek - na przy
kład z wyklętym wówczas Teatrem 
Ósmego Dnia. Ale nie ekscesy politycz
ne decydowały o niepowtarzalności 
tamtego przedsięwzięcia . 

Alina Obidniąk pakowała wtedy ze
sPofy do nysek i autokarów i rozwoziła 
po całym województwie. Wybranym 
miasteczkom urządzała uliczne .karna
wały": dni, w których przez całe popcr 
ludnie i wieczór prezentowali się po ker 
lei wszyscy goście. Te miasteczka! Życie 
zamierało tam po zamknięciu urzędów, 
co najwyżej zataczało się mozolnie ku 
obskurnej knajpie, w której daniem fir
mowym było zwykle danie w mordę. 
Spod tandetnego tynku wyłaniały się na 
domach stare niemieckie napisy, świad
cząc nie tyle o dramatyzmie historii, co 
o nędzy współczesności niezdolnej na
wet do porządnego odmalowania fasad. 
I oto na tych zdychających ulicach poja
wiał się kolor! Jakiś klown szczudlasty 
z wysokości swoich trzech metrów wiel
ką szczotką mył szyby hamującym na 
skrzyżowaniu samochodom. Jacyś prze
bierańcy odgrywali patetyczną scenkę 
na stacyjce, wykorzystując zbaraniałe 
miny pasażerów przystającego tu pocią
gu. Jacyś wariaci odgrywali z emfazą pa
rodię startu w kosmos, a miejscowa 
straż pożarna z lubością, na dany znak, 
zlewała artystów przeciwpożarową pia
ną. Mieszkańcy zapomnianych miaste
czek pielgrzymowali za kolejnymi grupa
mi, pomagali, dawali się wciągać w ak
cję . I uśmiechali się - coraz szerzej, 
z coraz większą frajdą. A na następny 
rok odpicowywali swe domy na wizytę 
przebierańców z takim zapałem, jakby 
tu miał zjechać biskup. 

Ten kolor, ta barwność wbita znie
nacka w szarzyznę, miała siłę wybuchu. 
Co z tej siły zostało dziś, gdy koloru nie 
brak już ulicom i rynkom? 

Owszem, na poznańską Maltę wtar
gnęły wielkie, profesjonalne widowiska 
plenerowe: efektowne, naszpikowane 
techniką. Ale nie były to przecież spek
takle, które ogląda się przechodząc uli
cą. Trzeba się wybrać, znaleźć miejsce, 
odklaskać - jak w normalnym teatrze, ty
le że z gwiazdami zamiast sufitu nad gier 
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wą. Natomiast na ulicach, między prze
chodniami grali klowni albo dziwacy, na 
przykład pięciu Australijczyków w garni
turach a la Blues Brothers, którzy na spe
cjalnej konstrukcji podwiesili dzwony 
o różnych dźwiękach: podskakując i cią
gnąc za liny w odpowiednim rytmie, wy
grywali melodyjki. Albo dziewczyny 
w kostiumach z plastyku z wbudowany
mi samplerami i wzmacniaczami dźwię
ku: idąc, przetwarzały kroki w dziwacz
ne techno. Grały też nasze zespoły alter
natywne: jak zawsze .seriozne", szalenie 
ambitne i przejęte misją. 

Poznańscy przechodnie i klienci 
piwnych ogródków obserwowali tym
czasem tych - bardzo rozmaitych prze
cież - uliczników z jednaką w gruncie 
rzeczy uwagą. Całkowicie letnią - co 
niekoniecznie wiązało się z porą roku. 
I nie wynikało z niechęci, lekceważenia. 
Po prostu było oczywiste, że absolutnie 
wszystko - i błaha zabawa, i ambitna 
sztuka - przegra z rozleniwioną atmos
ferą, z niespiesznymi pogaduchami przy 
kuflu, z relaksową nieochotą do wysiłku, 
z błogim dolce far niente. 

Bez sensu byłoby wnosić o to preten
sje. Do kogo zresztą? Coś, co niegdyś by
ło kolorem krzycząco odbijającym się 
z szarości i przez to stanowiącym obiekt 
pożądania, dziś jest tylko jedną z tysią
ca barw. Coś, co było smakołykiem dla 
głodnych, spotyka się z pobłażliwą ober 
jętnością sytych. Nie każda sztuka pasu
je do każdego jarmarku. 

A poza wszystkim innym, i ci, co 
uczciwie tworzą mądrą sztukę, i ci, któ
rzy na co dzień obserwują i komentują 
jej przejawy na scenie, ulicy i gdzie tylko 
chcieć - w ogóle wszyscy, którym życie 
nie przecieka bezmyślnie przez palce, 
mają święte prawo do urlopu. Do odde
chu, do wielkiego, rozluźniającego wy
tchnienia. Do poszukania - choćby na 
chwilę - miłej harmonii z samym sobą. 
Na przykład w gorącą letnią noc. 

Do zobaczenia po wakacjach. 


