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„PRZECENA DLA WSZVSTKICH'' 

Teatr Ósmego Dnia powstał w 1964 r. Przez blisko piętnaście lat 
p racowa ł w kręg u mecenatu ZSP i SZSP, od połowy 1979 r. działa przy 
Pa ń stwowym Przedsiębiorstwie Imprez Estradowych w Poznaniu. 

Teatr przedstawił dotąd 23 premiery, a wśród nich prapremierę 
po ls ką „Ma rata - Sade" P. Weissa (1966), „Warszawiankę" wig Wyspiańs
kiego (1967) i „ Dumę o hetmanie" wi g Żerom skiego (1968), głośne przed
stawie>n ie inicj ujące nurt „polityczny", kontestacyjny w polskim teatrze stu 
denckim - „Wprowadzenie do„." (1970) i „Jednym tchem" (dwie wersje 
1971 i 72) ora z „Wizję lokalną" (1973), wreszcie kreacje zespołowe pozosta 
jące do d z iś w repertuarze Teatru: „Musimy poprzestać na tym co nazwano 
rajem no ziemi ?„." (1975), „Przecena dla wszystkich" (1977) i „Ach, jakże 
god nie żyliśmy" (1979). 

Teatr Ósmego Dnia już w latach sześćdziesiątych za waru nek 
okreś lający sens procy przyjął konieczność poszukiwania nowego języka dla 
teat ru, komunikację z widownią poza przyjętymi konwencjami. W efekcie 
z rezygnował ze sceny pudełkowej, szkolnego wzorca techniki aktorskiej i ins
ceni zacji tekstu literackiego, za podstawę przedstawienia przyjmując realia 
pomieszcze ń potocznych jak np. sala klubowa, naturalne, niekonwencjona l
ne możliwości ekspresj i w miejsce tradycyjnego aktorstwa i traktując tekst 
jako inspirację dla własnej wypowiedzi. 

Najistotniejsze eksperymenty Teatru w owym czasie związane były 
z p ra cą nad własną formułą „teatru ubogiego" i skupiały się głównie wokół 
kszta łtowa nia metody spontanicznego aktorstwa, rozumianego jako dążenie 
do poznania i ujawnienia pełnej prawdy o sobie, o człowieku ukształtowanym 
w rzeczywistości polskiej naszych czasów. To dążenie, obok „presji czasu" 
- spo łecz:nego doświadczenia przełomu lat 60/70 doprowadziło do teatralnch 
prób ingerencji w polityczną dziedzinę życia. Jako, ie imperatyw poznawa
nia p ra wdy o człowieku wymaga rozpoznawania i ujawniania prawdy o życiu 
spo łecznym, bo „człowiek to system kontaktów". Temu przeświadczeniu to
warzyszyło przekonanie o potrzebie „nieufnej podejrzliwości wobec wszyst
klieg o ·co nas otocz.a i wobec nas samych, o kOlniiecz.ności weryfikowania 
h aseł, wiar, mitów społecznych i sentymentów, zdzierania masek pozorów 
z tego, co na zewnątrz i z własnych twarzy" („Teatr czyli nieufność", 1971). 
Po to, a by szukać wyjścia, możliwości z.rezygnowania i przezwyciężenia roz
da rcia , niepewności i strachu-dziedzicznych chorób ludzkości. Których żaden 
tea t r nie uleczy ... 

A jednak przed teatrem, przed człowiekiem pozostają obowiązki 
moralne : odbudować poczucie wartości ogólnoludzkiej, w której człowiek 
przekracza własne granice, swój los znajdując w losie innego człowieka. 

Taki program, który był podstawą poszukiwań teatralnych: metody 
aktorskiej i sposobu komunikacji, formuły spektaklu i sposobu istnienia 
aktora w tea t rze, dla zespołu Teatru Ósmego Dnia jest istotny także z poza
teatralnych względów. Jakkolwiek świadomość tragicznych konsekwencji 
szigal ewszczyzny, wiedza o tym, jak wolnościowe rebelie kończą w świecie 
przymusu i zn iewole1nia nie pozwala dziś bezkrytycznie przyjmować żadnej 
utopii, to w dalszym ciągu bunt pozostaje drogą do solidarności i ostoją 
ludzkiej godności. 

Ostatnie premiery Teatru Ósmego Dnia są kreacjami zespołowymi. Podstawą 
przed stawień są oparte na indywidualnych doświadczeniach twórców sy
tuacje teatralne, do których w miarę koniecznych potrzeb realizatorzy przed-
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stawienia pisali teksty (o ile nie zo stały wcześniej wyimprowi zowane), budo 
wa li p rz estrzeń i scenografię , któ re w reszcie w osta tn iej fa zie op racowywali 
;zgodnie z wymogami ryt mu całości. Metoda ta jest zarówno wa ru nkie m jak 
i drogą rozbudzenia i wykorzystania możl iwości kreacyjnych ca łego zespołu. 
Jest pod stawą szczególnej polifonii teatralnej, po l egającej nie ty lko na róż-
11 icowa niu i komponowani u sposobóN reakcji na świat i środków opisu, 
a le i zd erzaniu, konfrontowaniu postaw, przeświadczeń i roszczeń wobec 
rzeczyw i s tości . Proces budowania spektaklu ni e ogranicza się ty lko do two
rzenia atrakcyjnej artystycznie formy teatra lnej, ale jest zarazem procesem 
poznawan ia i nazywania świat a. Formułowanie tw ie rd zeń o tym jaki świat 
j est, aby dochodzić do wniosków jacy powinniśmy być sami. 

Teatr Ósmego Dnia nie stara się narzucać nikomu włas nych do-· 
· świadczeń i poglądów. Dlatego też struktura spektaklu pozostaje ciągle 
otwarta . Nie na fizyczne działania publiczności, lecz na współudzia ł daleko 
bardz iej istotny i twórczy, na współudział wyobra źni, wrażliwości i i ntelektu 
w idzów. Z których każdy ostatecznie tworzy własny obraz spektakl u. 

„PRZECENA DLA WSZYSTKICH" 



PRZECENA 
DLA 

WSZYSTKICH 
realizacja zespołowa 

teksty, scenariusz, scenografia: zespół 

aktorzy: 

ADAM BOROWSKI, TADEUSZ JANISZEWSKI, MARCIN KĘSZYCKI, 

TERESA PUTO, ROMAN RADOMSKI, TOMASZ STACHOWSKI, 

MAŁGORZATA WALAS, EWA WÓJCIAK 

muzyko: 

Grzegorz Banaszak (gitorn), Jon Kaczmarek (f idela, flet) 

s'Ongi z muzyką Waldema ra Modestowicza i Ma riana P rzybyła 

Leszek Jankowski (gitaro.„) 

reży~eria: 

LECH RACZAK 

w przedsta wi eni u wykorzystano cytat z poematu T. S. Eliota „East Coker" w p rzekłod Z!i e 
M. Sp rus iń skiego 

premiera w marcu 1977 w Poznaniu 

przed stawienie prezentowano no Konfrontacjach Młodego Teatru w Lubl inie, kwi ecie ń 1978; 

no Międzyna.rodowych Spotkaniach Teatru i Sztuki Otwartej w Oleśn i cy i Wrocławi u , w rze

sień-paźd ziern ik 1978; na Gdańskich Konfrontacjach Teatralnych , paźd zi ernik 1978; na 

Fina le VI Festiwalu Kultury Studentów PRL w Poznaniu, październik 1978; no XV Łódzk i ch 
Spotkaniach Teatralnych, październik 1979 
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GŁOSY KRYTYKI O „PRZECENIE DLA WSZYSTKICH" 

„(„.) Spektakl ten wyrozn1a się zarów no zawartą kompozycją jok i klarow
nością rzadko dziś spotykaną . 
Pokazuje on ludzi żyjących przeciw ko sobi e. Stąd płynie gwałtowny, drama
tyczny protest, będący osią, wokół któ rej obraca s ię problematyka spektaklu. 
(„.) „Przecena dla wszystkich '' to spekta kl ważny. Naprawdę warto i trzeba 
go zobaczyć." 

(Marek Suchan: „Więź" 1977, nr 9) 

„(„.) Najważn i ejs za wypowied ź w hi storii polskiego teatru - napisał ktoś 
z entuzjazmem po spekta kl u Tea t ru Ó smego D nia („.)" 

(Zbigniew Mentzel: „Polityka" ma] 1978) 

„( „ ) „Przecena" to zbyt wielka rzecz, by skwitować ją paroma sformułowa
niami. („.) Trzeba jednak stwi erd z ić, i ż d awno nie było tak głęboko domyś
lanej kwest i i rzeczywistośc i teatraln ej i steat ralizowania rzeczywistości -
przemien i a j ącej się i wymien nej g ry znaczeń i sztuczności, demonstrowania 
życia i przyżywania sztu ki. D aw no też zespołowość scenicznych dz-iałań nie 
osiągnęła takiej perfekcji. („.)" 

(Lech śliwonik: „Tygodnik Kulturalny" maj 1978) 

„(„.) Teatr, któ ry poprzez swoją dojrza ło ść i doniosłość wvpowiedzi odesłał 
w ci-eń wszystkie pozosta łe. Teatr Ósmeg o Dnia, spektakl „Przecena dla 
wszystkich", („. ) budowana metodą krea cji zbiorowej jest spektaklem mą 
drym, lecz jednocześnie trudnym , wymaqa jqcym koncentracji, uwaqi, przy
j ęci a na sieb ie całego jego ci ęża ru. (. „ ) Doprowadzone do perfekcji aktors
two, porywająca muzyk,a „ O rkiestry Ó smeqo D nia" .„Przedstawienie to 
pulsu j ace, mroczne, przesycone g oryczą jest dziełem artystycznym najwyższej 
ra ngl." 

(Zbigniew Gluza: „Politechnik" 1978) 

„(„.) Najciekawszym p rzedstawieniem lubelskiego przeqlądu, a mniemam, i e 
również jadnym z najznn kom it szych p rzed stawień studenckieqo teatru była 
inscenizacja „Przecena d la wszystkich" poznańskiego Teat ru Ósmego Dnia. 
Zespół Lecha Raczka (.„ zap rezentował najwyższy stooień sprawności w od
crnwaniu teatralnego kod u. ukaza ł w i elką amplitudę swoich moiliwoiści . 
Dz.ięki intensywnej wręC7. niesamowitej g rze aktorów obejrzeliśmy spektakl 
o znaczącej sile wyrazu . ( „. )" 

(Jerzy S. Ossowski: „Student" czerwiec 1978) 

. .f.. .) Teatr stude·ncki doczekał s ię po kilku latach zn owu spektaklu-dzieła. 
Mvślę tu o „ Przecenie dla wsIVstkich". („ .) Teatr studencki posunął się 
o koleiny (od „Senn ika" STU chyba) krnk naprzód w zjawisku zwanym sztuką 
i zawd zi ęcza to tylko jednemu ze sł')o łow i. " 

(Ewa tob uńska: „ Zesiyt dokumentacyjny" Warszawa, lipiec 1978) 

,.(„ .) „Przecena dla wszystkich ' ' Teatru Ó smeqo Dnia jest bez wątpien ia 
najwybitniejszym spektaklem powsta łvm w pol ski m teatrze studenckim w cią
gu co najmniej ostatn ich dwóch lat. ( „ .) Myś l ę t ei, że pod wieloma względami 
jest to w ogóle najlepsze przedstawien ie tego teatru. („.)" 

(Tadeusz Nycl'.ek: „Cza rny Polonez") 

„(„.) Spektakl był ilustracją konfli któw istotnych i aktualnych d la świata, 
w którym Żyjemy. 
„Przecena dla wszystkic h" jest kreacją zna czącą nie ty lko dla studenckiego 
ruchu artystycznego. („ .)" 

(Ryszard Jaloszyński: „Spojrzenia" marzec 1979) 
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„(.„) „Przecena dla wszystkich" (.„) jest niezwykle gęstą semantycznie, pełna 
treści , idei. („.)" 

(Grzegorz Kostrzewa- Zorbas „Kultura" listopa d 1978) 

„(.„) M oi m zdaniem po obejrzeniu spektaklu jest jeszcze coś ponad to -
głę bsza refleksja, do jak,iej widz-uczestnik zostaje przez zespół Ósmego Dnia 
zm uszony. (.„)" 

(Marian Siwek: „Kurier Festiwalowy" grudzień 1978) 

„Moment realizowania warto ści własnych, niezinstytucjonalizowa nych. (.„) 
Miejsce obok przytakującego pochodu. („.) Z desperacji, z niemoż ności 
akceptowa nia tego co j est z tra g icznie niezrealizowa nego marzenia o tym, 
„co nazwa no rajem na ziemi" powstał t en szyderczy obra z. („.) Ironiczna 
we ryfikacja i deałów, mito log i i i zapewnień ujawnia ich fał s zywe za dęc ie. 
Gdzie wszyst ko jest na pokaz tam nie ma nic własneqo. („.) 
Uważam to przedstawienie za moje osobiste wi elkie przeżycie. (.„) Praca 
niezwykl e konsekwentn a i przemyślana w doborze środków aktorskie j eks
p res ji, zmierzających do wywarcia wstrzaśniecia widownio . al e bez „pooisów" 
i epatowa nia naturalistyczną bruta lnościq. Aktorstwn osioqajqce momentam i 
c:: iłę wypow iedzi Teatru La boratorium. a or1v tvm bardzo własne (nieskłamane). 
Wspa niała, przejmująca muzvka (świetne przvqotowanie wokalne) czvnią 
z teqo widowiska rodzaj oratorium. ale bez finalneqo .. Alleluja", tylko z obra 
zem total nego śmietnika (wszvstko zostało wyorzedane). które zapamiętujemv 
wychodząc z sali - i z którym coś trzeba zrobić, już samemu, po powrocie 
do domu." 

(Jacek Zembrzuski: „Szóstka" Poznań, październik 1978) 

„ ( . „ ) Sa mo przedstawienie jednak jec::t s7aleńc7vm cvrkiem i koina z cvrku 
- ?.:bi eran ie oienięd'!v do kaoelw;7a (wvkorzvstvwanvch nasteonie na 10kup 
.. iahola" sooivwaneqo om=~?: zrozpac?.:onvc~ 11czec;tników N7edstaw ien ia -
to tak7e cześć snektałtltJ), tP.moo nar11rc:ane ~wietnn fTIU7vkn. 7recrnP. ooe
rowa nie ' w i a tłem - wszvstko C7vni t~n pneqlqd rekwizvtorni wvobraźni 
u piorną wędrówką po mitach i widmac'1 - rodem z sarn~ao koszma ru. („.Y' 

(Sławomir Maqala: ,.Teksty" 1978, nr 3) 

.. ( ... ) Świadomvmi inscenizacvinvch ~rodków teatralnvch okazal i c;ie aktopv 
orrnsadnie dziś modneao Tea t ru Ósmeao Dn·a ( „ .) Vv <;11mie n 1 1hlic7n ość 
oozostai oc pod wraże ni em 1ewnetrrnea0 teatralnenl") hzto łt 11 nr1edstawie 
nia reaq u ie obojętn ością i n ieidentvfi kuje si~ z jego mistyfikatorskim prze
kazem. ( ... )" 

(Ewa Kielak: „Trybuna Ludu' ' 1978, nr 248) 

.L.) Chcąc bvć alte rnatvwa kult urv masowei (cTV oficialnP.n nai;tawi C! sie na 
neqacje wszelk ich wa rtości. Takie uczucia budzi soektakl Tea t ru Oc::meoo 
D nia ,.Przecena dla wszystkich" , w którvm masochistvcrna skłonność do ne
qowa nia wszystkieqo, na tłok sr:>rzecrności i zaaubienie posłania soekta kl11. 
7 jednei st rony spektakl walczy jakoby o autonomiP jednostki . 7 druaiej st ronv 
dokonuje się na scenie brutalna degradacja j ednostki. wrec;zcie uięcie 
wszystk iego w teatralny naw ias uczyniło z „Przeceny" „niezbo rn y popis zręcz
ności" zes połu. (.„)" 

(Tomasz Miłkowski: „Walka Młodych" 1978, nr 47) 

„ („.) „ Przecena dla wszystkich" była największym wydarzeniem teatra lnym 
w u bi egłym roku. Zosta ła uznana za wypowiedź całego pokolenia. I była to 
wypowiedź bardzo nam potrzebna . „Przecena dla wszystkich" jest spekta k
lem , który mów i, że w ty m świecie można i należy być uczc iwym d o końca, 
spekta kl, któ ry choć w częś ci spłaca rzeczywistości długi wobec p rawdy. To 
bo lesny i niezwykle su rowy rachunek sumienia i rozrach unek ze świ atem . 
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Spektakl, który jest zrobiony tak, jakby zawsze był pierwszym i zawsze ostat· 
n im. Jest to nieprawda, że histeria, że czarnowidztwo. Sam fakt, że ten spek
takl powstał jest jego „tak", jego programem pozytywnym. W „Przecenie" 
jest wiel e nadziei, jest wiara, że w nas samych możemy odnaleźć dobro, że 
razem możemy o nie walczyć. O tym są ostatnie słowa spektaklu: „Których 
jest... ". („ .)" 

(Gwidon Zlatkes: ITD 1979, nr 12} 

„(„.) Przedstawienie Teatru Ósmego Dnia - odważne mocne i bardzo ży
wiołowe rozgrywające się w monochroma tyczności długiego korytarza z bia
łych pHeścieradeł i miejscami osiągające maksymalną intensywność - przy
jęto z milczącą uwagą, która towarzyszy naruszaniu tematów-tabu. Ocze
kiwałem aluzji, lub alegorii, ale zamiast tego konfrontowany byłem ze scenami 
ukazującymi bezkompromi sowo - to w co wierzę, iż jest istotą społecznej 
i politycznej sytuacji ich samych oraz ich współrodaków. Przedstawienie, 
któ re widziałem zakończyło się „poetycką manifestacją", podcza s której 
uczestnicy i aktorzv przeszli ulicami niosąc chorągwie z wymownymi frag
mentami wierszy. Na koniec przy akompaniamencie protest-songów zawie
szono je na ścianach budynków. (. .. )" 

(Bradley Winterton: „Plays and players" London, grudzień 1978) 

l 
I 



„ACH, JAKŻE GODNIE ŻYLIŚMY" 

ACH, 
JAKŻE GODNIE 

, 

ŻYLISMY 
realizacja zespołowa 

teksty, scenariu sz, scenografia: zespół 

aktorzy : 

ADAM BOROWSKI, TADEUSZ JANISZEWSKI, 

MARCIN KĘSZVCKI, ROMAN RADOMSKI, 

MAŁGORZATA WALAS, EWA WóJCIAK 

współpra ca p lastyczna : 

Wojciech Wołyński 

reżyseria: 

LECH RACZAK 

muzyka: 
fragmenty „Requiem'' Wol fganga Amadeusza Mozarta 

w przedstawi eni u cytowa ny jest w j ęzyku niemieckim wiersz Fryderyka r-ło l der l i na: 

Ku różnym stronom linie życia wiodą 
Jak gór granice są i jak kierunek dróg. 
To czym jesteśmy tu, może dopełnić Bóg 
Harmonią i spokojem i wieczną nagrodą . 

premiera w maju 1979 w Poznaniu 

przedstawienie prezentowa n•o na li Ko nfrontacjach Młodego Teatru w Lu blinie, ma j 1979 
(nag roda główna i nagroda dziennikarzy); na Międzynarodowym W a rsztacie Teatralnym 

w Iłowie, maj/czerwiec 1979; na XV Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, październik 1979 
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GŁOSY KRYTYKI O „ACH, JAKŻE GODNIE ŻYLIŚMY" 

„(.„) Najciekawszym w tej grupie jest bez wątpienia Teatr Ósmego Dnia 
z Poznania, któ rego spektakl „Ach, jakże godnie żyliśmy " jest przykładem 
dojrzałości myś l owej i artystycznej wypracowanej w ciągu dłu giej d rog i 
twórczej tego zespołu . Na tej drodze zespół zrobił krok nowy, un iwe rsal i z u j ąc 
podejmowaną p roblematykę bez odrywania jej od istotnych spraw naszej 
współczesności. ( .. )" 

(Komunikat Rady Artystycznej Konfrontacji Młodego Teatru w Lub li n ie 1979) 

„ ( „ .) Ów wstrząsający spektakl nie dotyczy bezpośrednio teat ru i ni e j est 
informacją o stanie rzeczyw i stości polskiej , przenosząc rozważan i a w wymiar 
transcendentny, opisuje kształt cywilizacyjnych przeob rażeń, któ re w efekci e 
decydują o statusie człowieka chorego na chaos. („.)" 

(Zbigniew Gluza: „ Politechnik" 1979, nr 23) 

„ („ .) Ciekawie teatralnie zaprezentował się poznańsk i Teatr Ó smeg o Dn ia 
w soektaklu „ Ach , jakże godnie żyliśmy" . Do tego teatru trudno j 1ednak 
przykładać studenc ką miarę, porównywać go z zespołami m łodszym i o dz ie
sięć lat. 
Jego nowy spektakl wyraźnie różnił się od innych przedstawień , także od 
dawniejszych, własnych, tych qorących , w porównan iu d o obecnego mło
dzieńczych i chaotyczn ie n iespokojnych" . 

(Małgorzata Dzieduszycka : 11 Poli tyka" 1979, nr 24) 

„ („ .) Najdojrzalszym p rzedstawieniem. wykraczającym daleko poza umowne 
podziały no twórczość profesjonalna i amatorską okazał się spekta kl Teatru 
Ósmego Dnia . Jego walory pod kreślił kom unikat Radv Artystycznej, n agrodę 
przyznali mu dziennikar7e, o także kierownicv teatrów." 

(Elżbieta Morawiec: 11 Życie li tera ckie" 1979, nr 22) 

„(.„) To wra7enie su p remac ji Teatru Ósmeqo Dnia jest moim 7daniem mało 
zasadne. Wprawdzie charakteryzowały ,,Ach . jakże qodnie ży li ś my" duże 
umiejetności warsztatowe aktorów, intere s ująca reżyserio i scenoq rafia ( ... ) 
to jednak ma się po obejrzeniu spektaklu wrażenie nied osytu. Wynika to 
z faktu, że przedstawienie to, mimo swego w miarę indvwidua lneqo kształtu 
nie 7dołało udźwignąć podejmowanej problematyki. Wycinkowość w idzen ia , 
niedostrzeqanie w diagnozie naszej rzeczywistości wielu przyczyn i związków , 
hrak próby odpowiedzenia na wiele spośród postawionych pytań czyni tę 
dio~nozę mało przekonywujaca. ( ... )" 

(Roman Chocyk: „ Argumenty" 1979, nr 23) 

„( ... ) Poznańska grupa wystawiła sztukę pt. „Ach , jakże godn ie żyliśmy". 
Zobaczyłem artystyczną składankę. ( ... ) Wedle tej osobliwej interp retacj i, 
historia współczesna jawi się jako ciąg czarnych wydarzeń . Dzikie instynkty 
rządzą jednostką, jednostka rządzi tłumem . ( .. .)" 

(Paweł Lewandowski: 11Sztanda r Mlod ych" 1979, nr 140) 

„(„ .) Spektakl „Ach, jakże godnie żyliśmy" przedstawi a, mówiąc w dużym 
skrócie, dzieje absolutu w życiu człowieka czasów nowożytnych . O bejmuje 
wiele głównych problemów przede wszystkim XIX i XX wieku, aż po kon-
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kretne dz'isiaj. To konsekwentne przesłanie spektaklu, przekazane za pomocą 
bardzo różnorodnych, chwilami barokowo rozbudowanych środków insce
nizacy}nych i ekspresyjnego aktorstwa. („.)" 

(Grzegorz Kostrzewa-Zorbas : „Kultura" 1979, nr 28) 

„(„.) Teatr Ósmego Dnia („.) poszukuje wiei kości człowie ka, lecz nie w jego 
zachowan;iach, niie w sytuacjach, które go określają, a w ni'm samym, re· 
jestrując, potrafi jednak od na leźć w i a r ę w I u d z i. 
Spektakl „Ach, jakże godnie żyliśmy" („.) jest w nikliwy m zapisem sytuacji 
współczesnego człowieka na tle cywi I izacyjnych przeo brażeń. W zbogacony 
o historiozoficzną refleksję ~ pokazuje ludzi w chao si e, w niepewności, 
w lęku. Ci lud:z!ie, jednak, n i e re zyg n u ją, nie poddają się. („ .) Na 
dodatek ludzie na scenie są ze sobą s.kłóceni. Pozostawiono ich swojemu 
losowi . Pozostaje uczucie przegranej, ale jednocześ ni e nie ma a ni cienia 
ni h il·izmu. Trzeba przecież sobie najpierw uświadomi ć, że poza nam.i njczego 
nie ma . Wtedy dopie ro można zaufać. I nie jest to rezyg nacja . To p rzecież 
nadzieja." 

(Zbigniew Gluza: Zrezygnowani mogą odejść. „Polityka", nr 79/47 s. 9) 

„( ... ) Wychodzi się z tego spektaklu zdruzgotanym. Lecz nie jest to zdruzgota
nie niszczące. Wiadomo, że potem trzeba będzie podn i e ść głowę i jak po 
jakiejś gorzkiej spowiedzi dostąpiwszy oczyszczenia ( lecz nie rozgrzeszeni a) 
na tych swoich zgliszczach odradzać się na nowo ... sa modzielnie na wła s ny 
rachunek." 

(Jerzy Domagala : Gorejąc n ie wiesz „. ,, ITD" , nr 79/48) 

„(.„) Sprofe,sjonalizowa.ny wkrótce zespół poznań s k i w pokaza nym także 
w Łodzi, obok starszej „Przeceny dla wszystki ch" , spekta kl „Ach , j a kże godnie 
;żyliśmy" rozsnuwał niezwykle pełne i bogate aktorsko, inscenizacyjn ie i filo
zoficznie obrazy tragizmu d ziejowego: społecznego, etycm ego i metafizycz
nego". 

(Grzegorz Kostrzewa-Zorbas: Koniec człowieka taktycz nego. 11 Kultura", nr 79/.ł9) 

„(„.) Spektakl, o którym chcę mówić „ Ach, jakże god nie ży liśmy" poznańs
kiego Teatru Ósmego Dnia nie jest zjawiskiem ła two podd ającym się wer
balizacji. Nie tylko dlatego, że - jak zawsze w tym zespole opiera się na 
scenarius·zu wyp racowanym zbiorowo. Ale ten scenariusz ogarn ia wie lk ie 
pole teatralnych tradycji, o wykracza pozo teatr ludzkim doświadczeniem 
etycznym i społecznym. ( .. . ) Jeśli można tu snuć jak i eś artystowskie ainalog ie, 
młodzi poznani,acy naj bH żsi są nigdy nie z.real izowanej idei Arta uda, teatru 
dział,ającego jak magia, te rapeutyczny szok, zmysłowy ko szmar. Spektakl 
zrealizowany w tym samym napięciu uczuciowym 1i myślowym ~o przeżycie 
rzeczywistości jest jej artystycznym odrea gowani em, oczyszczającym szokiem. 
Płynie jakoby dwoma strumieniami: st ru mien:iem obrazów, zna czących i n
tersubiektywnie klisz współczesności i niosącym je strumieniem emocj i 
i rnyśli grupy, społecznego pod miotu tych ob ra zów. Oua simate,ri alistyczn a 
relacja: faktu i przeżycia, przedm i otowości zdarzeń p rzeciwstawi onej pod 
miotowości cz.łowieka (a traktowanej w istocie jak przed miot wśród przed
miotów) zostaje w pirzedstawieniu z.anegowana. Człow i e k to nieprzerwany 
ruch podmiotowośc i kreującej świ a t. Przed mioty, zdarzen ia są ekspresją tej 
podmiotowości, ni e za ś jej celem . Celem człowieka jest nieustanna, samo-
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kontrolująca się podmiotowość: twórczy kreacjonizm życia . Sztulm n ie jest 
za stygłym w estetyczne znaki odbiciem życia . Jest rewo l tą, buntem, odnową 
gotowych ról, faustycznym dążeniem, „młodością wiecznie nagą i nagością 
wiecznie młodą" . („ .) Ciemny - Cieślak z „Apoca lypsys cum fig ur is" od
chodz ił by odnaleźć sakralność lud zkiej istoty, poza teatrem, w mate rial noś ci 
stworzo nej własną chęc i ą . W d zi ·esięć lat po tamtym spektaklu a kto rzy Teat ru 
Ósmego Dn ia odnajdują tę niepodzielną, świętą całość człowieka poza 
osłoną tego co materialne. Jeśli naprawdę istnieje coś takiego jak teat r nie 
moż li wy , jego duch unosi się nad tym spektaklem i ogarnia emanacją scenę 
i~downię". 

(Elżbieta Morawiec: Wzlot, Informator Młodego Teatru nr 3) 

„ ACH, JAKŻE GODNI E żYL l śMY'' 
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