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(.„) 
mam być dokładny lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd 
przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie 
wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu 

pozostało nam tylko miejsce przywd.ązanie do miejsca 
jeszcze dzierżymy ruiny świątyń widma ogrodów i domów 
jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic 

piszę tak jak potrafię w rytmie nieskończonych tygodni 
poniedziałek: magazyny puste jednostką obiegową stał się szczur 
wtorek: burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców 
środa: rozmowy o zawieszeniu broni nieprzyjaciel internował posłów 
nie znamy ich miejsca pobytu to znaczy miejsca kaźni 
czwartek: po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów 
wniosek kupców korzennych o bezwarunkowej kapitulacji 
piątek: początek dżumy sobota : popełnił samobójstwo 
N.N. niezłomny obrońca niedziela: nie ma wody odparliśmy 
szturm przy bramie wschodniej zwanej Bramą Przymierza 

wiem monotonne to wszystko nikogo nie zdoła poruszyć 

unikam komentarzy emocje trzymam w karbach piszę o faktach 
podobno tylko one cenione są na obcych rynkach 
ale z niejaką dumą pragnę donieść światu 

że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci 
nasze dzieci nie lubią bajek bawią się w zabijanie 
(„.) 
oblężenie trwa długo wrogowie muszą się zmieniać 
nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady 
Goci Tatarzy Szwedzi hufce Cesarza pułki Przemienienia Pańskiego 
kto ich policzy 
kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie 
od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę przez zieleń czerwień do 

zimowej czerni 

( ... ) 
cmentarze rosną maleje 1iczba obrońców 
ale obrona trwa i będzie trwała do końca 
i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden 
on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania 
on będzie Miasto 

patr zymy w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci 
i najgorszą ze wszystkich - twarz zdrady 

i tylko sny nasze nie zostały upokorzone (1982) 

TEATR ÓSMEGO DNIA powstał w 1964 roku. Obecny ze
spół ukształtował się na początku lat siedemdziesiątych. Dorobek 
grupy obejmuje ponad 25 premier, które prezentowane były w całej 
niemal Polsce, a także za granicami (Włochy, Jugosławia, Austria, 
Belgia, Holandia, RFN, Anglia, Szwecja, Meksyk). 
Teatr ósmego Dnia już w latach sześćd:aiesiątych zrezygnował z tra
dycyjnej sceny rozgrywając swoje przedstawienia w bezpośredniej 
bliskości widzów. Podjął też pracę nad własną, spontaniczną i emo
cjonalną metodą gry aktorshlej, a nadto wypracował specyficzną me
todę twórczą opartą na zespołowym kreowaniu przedstawień (akto
rzy tworzą teksty, scenariusze, kształt przestrzenny i akcję wido
wisk teatralnych). 

Na początku lat siedemdziesiątych Teatr Ósmego Dnia przed
stawieniami „Wprowadzenie do ... " i „Jednym tchem" zainicjował 

w Polsce nurt teatru kontestacyjnego. Ruch ten znalazł - zdaniem 
krytyki - najpełniejszy kształt w przedstawieniu „Przecena dla 
wszystkich" (1977) i rozwijany jest po dziś dzień w kolejnych, po
zostających w repertuarze Teatru przedstawieniach: „Ach, jakże god
nie żyliśmy" (1979), „Więcej niż jedno życie" (1981), „Przypowieść" 
(1982), „Wzlot" (1982). 

Program ideowy ·i etyczny Teatru Ósmego Dnia formuło
wany jest w imię społecznych powinności sztuki. Jednak potrzeba 
aktywnej ingerencji w tworzenie rzeczywistości nie ogranicza ze
społu do uprawiania jednowymiarowej krytyki politycznej. Celem 
sztuki Teatru ósmego Dnia jest danie świadectwa nadziejom, roz
terkom i tęsknotom człowieka, który poznaje, pracuje, błądzi i wal
czy a lepsze urządzenie świata, który stara się rozszerzyć i obronić 
granice indywidualnej ludzkiej wolności. 

,,Raport z · oblężonego miasta" poprzedziły wys~ąpieni.a uliczne: akcja teatral
na pt. „Poezja na ulice!" (Oleśnica 1978) i uliczne przedstawie.nie „Pr~eceny dla _wszyst
kich" (Amsterdam, 1981); ponadto zespół Teatru- ósmego Drua zrea~ował cz.::sć arty
styczną uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Czerwca l'!J56 (Poznao, 1981). 
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