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Tadeusz Janiszewski: 
Wszyscy próbują stąd uciekać. 
Zostaną tylko łyse psy, p ijacy i kobiety bez zębów. 
jest mi tutaj bardzo dobrze. 
Chodzę po cmentarzach i zap alam nagrobne znicze. 
Nie zdziwcie się, jeśli ujrzycie w nocy krwawą łunę 
na niebie. 

Pozwól mi kochać. 

Nie pozwól mi być obojętnym. Pozwól mi błądzić. 
Oddaj mi dom. Spal moją twarz. Połam kości. 
Bym mógł być bliżej tych, o których zapomniałeś. 

MAŁY SŁOWNIK 

_DUCHÓW EUROPY: 

FRIEDRICH WILHELM 
NIETZSCHE 
* Filozof, profesor filologii 
klasycznej w Bazylei, 
porzucił po dziesięciu 
latach katedrę i, podróżując 
bezustannie po Szwajcarii, 
Niemczech i Włoszech, 
poświęcił się pracy 
pisarskiej. Przeciwstawiał się 
chrześcijaństwu i zastanemu 
porządkowi moralnemu,· 

podjął się „przewartościowania wszystkich wartości", głosił 
„postawę dionizyjską" ceniącą pęd życia i jego pełnię, 
przewidywał, że w „ciele Europy'' dojdzie w następnym stuleciu 
do niepokojów, a „„.Komuna Paryska.„ okaże się tylko lekką 
niestrawnością w porównaniu z tym, co przyjdzie". 

TEATR 
28-letnia historia Teatru Ósmego Dnia zaczęła się w 1964 roku 

w sposób charakterystyczny dla doświadci.eń studenckiego ruchu 
kulruralnego - od teatru poezji. Tożsamość tyczną grupy 
w równej mierze kształtowały świadomość społeczna i obywatelska 
pokolenia, które zaczęło swoją polityczną edukację w 1968 roku, jak 
estetyka II reformy teatralnej, a także ideologia kontrkultury trzecie
go teatru. Na początku była nieufność i bunt, ale i poczucie moral
nego obowiązku , jaki stoi przed teatrem. 

Prlestrleń teatralna, przestrzeń duchowej i fizycznej współeg
zystencji aktora i widza, jest przestrzenią wolności i buntu a więc 
także obszarem podejmowanego wspólnie przez aktora i widza ~
ka wyobraźni, metafizycznych dociekań i odnajdywania wartości . 

Imperatyw poznawania i ujawniania prawdy o człowieku był poclsta
wą poszukiwań formuły spektaklu i sposobu komunikacji. Ewolucja 
metody aktorskiej i zasady inscenizacyjnej następowała w kilku iSłot
nych etapach - od próby bezpośredniego \\)'korl)5tania d~wiadczeń 
]. Grotowskiego dla własnej formuły teatru ubogi go ~.Wszawian
ka" „Duma o hetmanie"). poprzez przełomowe przedstawienie 
„Wprowadzenie do. „" - będące próbą całkowicie nowej poetyki wi
dowiska komponowanego przez zespół (odejście od tekstu literac
kiego jako podstawy przedstawienia), do manifestacyjnego ideowo 
spektaklu ,Jednym tchem" wprowadzającego w roku 1971 zespół 
Teatru Ósmego Dnia na czoło studenckich grup teatralnych. 

Najważniej szy dla dzisiejszego kształtu teatru okres pnypada 
na drugą połowę lat siedemdziesiątych. Mimo coraz większej agre
sywności władz wobec zespołu powstają wówczas głośne przed.'l&a
wienia: „Musimy poprzestać na tym, co tu nazwano rajem na zie
mi...?", „Przecena dla wszystkich", „Ach, jakże godnie żyliśmy". Sy
tuacja w kulturze lat siedemdziesiątych była o tyle szczególna, że ist
niał bardzo ożywiony (choć specyficznie modelowany) oficjalny ruch 
kulturalny, stanowiący jakieś centrum i istniał silny (choć tylko tole
rowany) ruch na obrzeżach tej kultury. Był więc z jednej strony 
"niezwykle kulturalny teatr czwartej ściany" , o którym Konstanty 

Puzyna powiedział, że jego nonsens estetyczny zaczyna być na sce, 
nie nie do obrony („Półmrok") i były - z drugiej stron - pnedsta
wienia chropawe ekstatyczne, kłopotliwe myślowo, robione przez 
grupy teatralne będące już w połowie lat siedemdziesiątych cZ)'mś 

innym, niż dotychczas znany studencki teatr amatorski. Powstawały 
więc pojedyncze, piękne i ważne przedstawienia zawodowe, ale 
zinstytucjonalizowany i zmuszony do wykonywania planów teatr 
„ rządowy" nie był zdolny pełnić funkcji kulrurotwórczych. W tym 
samym zasie ci peryferyjni, młodzi szaleńcy uznali, że teatr jest jak 
chleb - więc zamiast inscenizować literaturę, żyli teatrem. Pod ko
niec lat siedemdzie 'iątych stało się oczywi te, że na tych właśnie 
peryferiach, stopniowo pozbawianych poparcia i mniej lub bardziej 
jawnie tępionych, znajduje się rzecl)wisty punkt ciężkości współ

czesnej sztuki teatru. Że tam właśnie zachowuje ona to, co jest 
w ogóle w teatrle sprawą podstawową - fywy kontakt z publiczno
ścią i społeczną aktualność problemów. W skrócie i uproszczeniu 
mówiło się , że jest to teatr polityczny. Jeżeli spełniał dwa wymienio
ne przedtem warunki, to właściwie nie miał specjalnie innego wyj
ścia - był teatrem politycznym, albowiem to, co społecznie istotne 
siłą rzeczy przynależy do sfery polityki. 

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych Teatr Ósmego Dnia 
był niewątpliwie najważniejszym zespołem w ruchu młodego te
atru. Uczestnicząc w ruchu społecznym młodej inteligencji także 
poprzez tzw. warsztaty twórcze rozwij ał potrzebę wspólnoty rozu
mianej jako pozainstytucjonalne skupienie ludzi twórczych, o kre
atywnym stosunku do rzeczywistości.Jednocześnie , manifestacyjnie 
wręcz aktorzy Teatru Ósmego Dnia bronili wojego prawa do kreo
wania teatru jako sztuki, której zasadą jest niejednoznaczność i 
wątpienie , a obowiązkiem - dążenie do uogólnienia i syntezy. Nie
przypadkowo przecież zaczynali kiedyś od „przeklętego" pytania: 
„Człowiek urodził się buntownikiem, a czy buntownik może być 
szczęśliwy?" . Ideą skupiającą najrozmaitsze wątki myślowe i pro
blemowe jest dla teatru od początku idea człowieka wolnego, rozwi
jana z dociekliwością i pasją, w sztuce i w życiu , jako doświadczenie 

Na przełomie roku 1888 i 1889 w Turynie Nietzsche zaczyna 
się uważać jednocześnie za Chrystusa i Dionizosa - następcę 

umarłego Boga, twierdzi, że był i jest obecny duchem 
w każdym geniuszu ludzkim, listy podpisuje słowem 
- Ukrzyżowany. 
W czasie przechadzki, widząc katowanego przez woźnicę 
konia, rzuca się, by objąć jego szyję , traci przytomność, 
odprowadzony do domu przez policję nie powraca już do 
chwiejnej choćby równowagi umysłowej. 10 stycznia 1889 r. 
zostaje przewieziony incognito przez przyjaciół do kliniki 
psychiatrycznej w Bazylei. Pod opieką matki i siostry przeżyje 
jeszcze jedenaście lat. U~iera 25 sierpnia 1900 roku. 

Ewa Wójciak: 
Zkmią niczyJą 

nazwano pas nieużytków 
pomiędz zasiekami 
z drutu kolczastego, 
z reflektorami 
i samostrzelnymi 
karabinami, oddzielający 
Berlin Zachodni 
i Berlin Wschodni. 
Ziemia niczyja: 
to czterdzieści lat 
budowania muru 
w poprzek cywilizacji Europy. 
Ziemia niczyja to wyrwa po murze, którego nie ma, 
to przepaść między nami a wami. 



Ziemia niczyja ta """"""1toć ukształtowana przez inne 
doświadczenie bido~ 
Ziemia nlayja to Sllmłlll,tl!IV~!fMll 

Przecież tam W1'ÓCiS& :<~:lilii Wr6cm; bo jest IO mlejłetl, k~ 
zmarły daleko stąd, rv ~'ilłf4tie. 
Zapewne t dz/A oddalone-jesrono od ciintralnycb placów, 
trybun, świątyń ' ogrod6w. 
Miejsce samotne, do lttórego nie docierają echa 
tryumfalnych pleśni. 
Miejsce w sam raz dla ciebie. 

MAŁY SŁOWNIK 

DUCHÓW EUROPY: 

MARINA CWIETĄJEWA 
• Najwybitniejsza, obok Anny Achmatowej, poetka rosyjska 
XX w. Od 1922 r. na emigracji, miała dwie korespondencyjne 
miłości: Borysa Pasternaka 
(„„. przeczytaj o Katierinie lwanownie ze „Zbrodni i kary", 
to ja jestem.") 
i Rainera Marię Rilkego 
(„ ... jesteś bez przerwy w podróży, nie mieszkasz 
nigdzie, i spotykasz Rosjan, ja nimi nie jestem. 
Posłuchaj, raz na zawsze, w Rainerii ja jedyna jestem Rosją. ") 
- autora poświęconej jej „Elegii dla Mariny". 
W 1939 r. Cwietajewa powraca do Związku Radzieckiego. 
31sierpnia1941 r., pozbawiona pomocy ze strony pisarzy 
radzieckich, popełnia samobójstwo. 
,Jedyny sąd nad poetą to samo-sąd." 
„W tym najbardziej chrześcijańskim ze światów 
Poeci - to żydostwo!" 

intelektualne (aż do granic utopii) i jako doświadczenie życiowe . 
Z empirii tej wynikało w przedstawieniach ósmego Dnia niezbicie 
jedno: że człowiek jest wię~, ~tszy, ciekawszy od rzec~istości 
politµleł. Tak brzmiały zrealizowane w początku lat siedemdziesią
łJCh ,,'Więcej niż jedno życie" i „Wzlot" (spektakl skonstruowany na 
tekstach i biografii Osipa Mandelsztama). Ci „wrogowie uświado
mionej koniecznści" w kraju realnego socjalizmu kumulowali 
w sobie energię buntu i rozpaczy, żeby móc żywić w ten sposób 
nadzieję i wiarę w sens własnego działania, pracy nad sobą i nad 
przedstawieniem, tworzenia wspólnoty w dążeniu ku wartościom 
słlłym i duchowemu porozumieniu. Współegzystencja duchowa 
młlła być oazą wspólnego przetrwania. Pierwszym warunkiem, 
a jednoa.eśn.ie celem całego działania, całej twórczości, było uzy
skanie wewnętrznej niezależności. W przedstawieniach znajdowało 
to wyraz w tragi-groteskowej formie, w równoważeniu patosu - ko
młzmem, w mnożeniu przeciwieństw i odrębności , w eksponowa
niu tego, co jest rozdarciem ludzkiej świadomości i egzystencji mię
dzy dobrem i złem. Trzeba jednak odwagi, aby nie zapierać się ab
sunlu własnego życia. Choć często sytuacja aktora „na scenie" nie 
była bardziej absurdalna niż egzystencjalny i duchowy nonsens 
pewnych rejonów rzeczywistości. 

Granica między życiem a teatrem przebiega tu inaczej, niż 

w tradycyjn)'th instytucjach artystycznych - teatr jest tutaj rozumia
ny jako sposób życia pewnej wspólnoty, jako manifestacja określo
nej wrażliwości, jako rodzaj metafizycznego i poznawczego wehiku
łu w drodze, w wędrówce bez końca„. 

AKTOR 
„ ... k;m sq, powiedz, owi wędrowni linoskoczkowie ... " 

(Rilke) 

Teatr nie daje się zredukować poza pewne minimum, które 
stanowią aktor i widz postawieni wobec siebie. W sumie więc nie 
trzeba wiele, aby zaistniał teatr -wystarczą działania aktorów w obe
cności widzów. Kiedy od tego minimum odejmiemy jeszcze litera
turę dramatyczną, będziemy mieli sytuację aktora w teatrze Il re-

formy. Musi on podjąć próbę stworzenia postaci i bohaterów bez li
terackiego scenariusza (nawet wówczas, kiedy głównym źródłem 
inspiracji jest literatura). Nie ma roli do zagrania, ma natomiast 
do dyspozycji teatralny język, aby pny jego pomocy pnekazać swoje 
własne doświadczenie, stosunek do ludzi i świata. Aktorski sposób 
postrzegania świata nie jest tutaj sprawą estetyki. Ważniejsza w pro
cesie poznawczym (a co za tym idzie w procesie twórczym) jest norma 
etyczna - estetyka jest jej pochodną. W tym momencie granice teatru 
i życia zostają jakby zniesione, ale na chwilę tylko, tylko po to, aby 
w pnedstawieniu ekspresja doświadczanła świata w różnych jego 
ponądkach manifestacyjnie powracała do 'li'/ do sztucznoKi kom
pozycji, do zagęszczania efektu. Elementem zapewniającym spój
n~ różnorodnych czynników tej ekspresji jest osobowość aktora. 

Umiejętność improwizacji, trening fizyczny i intelektualny 
- czynią z aktora wrażliwy instrument poznawczy, faktyczne
go autora przedstawienia. Staje się on autorem sztuki teatralnej 
w miejsce dawnego autora literackiego i inscenizatora konstruują
cego widowisko. Nowy styl aktorski polegający na aktorstwie osobo
wości zakłada programowe granie siebie, publiczne bycie sobą. Tra
dycyjne pytanie „jak grać? " zostaje zastąpione przez pytanie „jak 
żyć?" . Aktorstwo w kreacji zbiorowej rozumiane jest jako sztuka 
wspólnoty, manifestacja kultury grupy. Być aktorem znaczy tu 
być razem wobec świata, wobec jego społecznego i etycznego po
rządku. Identyfikować się i dystansować jednocześnie, być w społe
czeństwie, ale i wychodzić poza nie. Stawiać znak równości między 
teatrem a życiem i znosić go w następnej minucie podkreślając ca
łą sztuczność i kompozycję sytuacji. Być aktorem - znaczy więc nie 
tylko opanowanie pewnych technik publicznego prezentowania 
uczuć, nastrojów, przekazywania własnym ciałem i głosem in
formacji skierowanych do widza. Nie tylko, bowiem nowy teatr 
chcąc w swoim działaniu widzieć manifestację ludzkiej wolno
ści w nadmiernie zorganizowanych społeczeństwach, chcąc wi
dzieć w sztuce sposób życia, czyni tym samym z technik aktorskich 
nartędzie poznania, język porozumiewania się z innymi, który każe 

Marcin Kęszycki: 
.. .Nie udała mi się ucieczka, nie udał się powrót. 

Utknąłem na zaoranym polu zi.erni niczyjej, w wąskiej 
szczelinie, o której niektórzy mówią, że jest pozostałością 
potężnych rozstępów tektonicznych, drogą zsuwającego 
się z północy lodowca, pęknięciern twardej skorupy, 
w którą uderzył olbrzymi meteor - okruch rozpadającego 
się wszechświata. Kiedyś stały tu zasieki drntów 
kolczastych, a wielojęzyczne tablice ostrzegały przed 
śmiercią, która i tak jest niechybna. Biegła tędy granica, 
ieraz zwykła przesieka w pustce bez drogowskazów. Żyję 
sobie spokojnie, ale na wszelki wypadek pornszam się 
zawsze'pod wiatr 
i nigdy nie zostawiam 
za sobą śladów. 
Czasami spotykam 
tu starych znajomych. 

MAŁY SŁOWNIK 

DUCHÓW EUROPY: 

VINCENT VAN GOGH 
* Wielki malarz. Chciał 
połączyć w sztuce w jedno 
realność i marzenie, 
być „czarodziejem" 
jak Rembrandt, 
lecz jedncx:ześnie „„. rybakiem na morzu, które zwie się Oceanem 
realności". Starał się w ramach wyznaczonych przez wybrany 
środek wyrazu naśladować Chrystusa, „największego artystę 
wszechczasów", bo ten, nie skazany na oporne tworzywo, 
pracował „w żywym ciele" i „„.tworzył żywych ludzi, 



nieśmiertelnych ... ". Pragnął „zakląć w barwy'' miejsce, 
,,. .. w którym człowiek może się sponiewierać , oszaleć, 
popełnić zbrodnię. " (obraz „Nocna kawiarnia"). 
W maju 1889 r. van Gogh udaje się z własnej woli na leczenie 
psychiatryczne. Po wyjściu ze szpitala w rok później cel, który 
zdawał się być osiągnięty, nazwany przez artystę „wysoką żółtą 
nutą", przenosi się w metafizyczną przestrzeń. 
Vincent van Gogh umiera 29 lipca 1890 r. , w dwa dni po 
samobójczym zamachu. 

Daria Anfelli: 
Przeklęta ziemia niczyja, ogród wiszący, bez Bogów, 
bez korzeni. Budzę się rano i pytam się: gdzie jestem, 

jak to powiedzieć? 
Błogosławiona ziemia 
niczyja bez balastu, 
bez bogów. Widzę 
jak z tarasu drogę 
i w głębi mój dom. 
Pamiętać, powracać 

to kwiaty na parapecie. 

Rozpoznaję bliźnich 

nie po języku, którym 
mówią, nie po słowach, 

których używają, 

ani nawet po imionach, 
którymi nazwali świa-t. 

Poznaję bliźrlich po zażartości, z którą niszczą swoje 
p orty, swoje domy, swoje zapłacone bezpieczeństwo, 
z którą rozpraszają swoje korzenie. 

aktorowi ekspresję własnej osoby modelować jako system relacji 
ze światem, z innymi ludźmi ... 

KREAQA ZBIOROWA 
To, co przede wszystkim odróżnia ten zespół od innych, 

to własna, oryginalna, wypracowana przez lata metoda pracy, łączą
ca pewną naturalność, organiczność aktorskich zachowań ze 
świadmą kompozycją wypowiedzi teatralnej. 

Odrzrucenie sceny pudełkowej i związanej z nią struktury dra· 
matyczncj spowodowało, że sam proces twórczy stanął w centrum 
zagadnień estetycznych, jakie musiał rozwiązać nowy teatr. W tym 
teatrze proces twórczy jest równoznaczny z procesem poznania 
i opiera się głównie na kategoriach etycznych. 

Odrzucenie literatury jako podstawy pnedstawienia zmieniało 
w zasadniczy sposób kompetencje zespołu i reżysera. W miejsce 
wykonawców tekstu i roli oraz kierującego ich pracą ideowego 
i artystycznego przywódcy (reżysera-inscenizatora) pojawia się gru
pa twórców zbiorowo podpisujących przedstawienie. Pojęcie kreacji 
zbiorowej nie likwiduje jednak fu nkcji reżysera, choć nie pnyznaje 
mu wyłączności artystycznych i ideowych decyzji. Autorstwo spekta
klu należy w równej mierze do aktorów jak i reżysera. 

Metoda pracy opiera się na improwizacji, która jest punktem 
wyjścia poszukiwania formy teatralnej. Wybór tematu zaczyna się 
od improwizowanych przez aktoró etiud, które mogą być inspiro
wane przeżyciem, lekturą, spotkaniem z człowiekiem lub dziełem 
sztuki. Inspiracje te mogą mieć charakter abstrakcyjnej idei, lub 
przeciwnie - mogą wyrastać z konkretu sytuaqinego, z sensual
nych doświadczeń aktorów. Język dyskursywny jest równie możliwy 
jak odwołanie do obrazu C'zy muzyki. Propozycje w tym względzie 
wychodzą zarówno od zespołu jak od reżysera. W tej pierwszej fazie 
poszukiwania zasadniczego tematu przedstawienia zadanie reżyse
ra polega głównie na powiązaniu pracy technicznej, warsztatowej 
z pracą ukierunkowaną w stronę konkretnej wypowiedzi teatralnej. 
Na wyborze zadań do rozwiązania. Ostatecznie musi on także zade-

cydować o wewnętrznym rytmie, o strukturze całości, przestrzen
n~m rozplanowaniu akcji i zestrojeniu poszczególnych scen i se
k\\'encji, ale nie jako ktoś arbitalnie narzucający idee i rozwiązania, 

lecz raczej jako koordynator artystycznych działań wszystkich 
złonków zespołu. 

W konstruowaniu języka teatralnego duży udział ma trening fi. 
zyczny. Początkowo b)~ on bazą "'1'i 'ciową wszelkiego u improwi-
zacji aktorskich. Stanowił ważny element pnezwyciężania rutyny. 

Zmiana form współdziałania ( zależności od potrzeb aktual
nych) polega m. in. na zmianie proporcji między d :skursem 
a działaniami fizycznymi, między pracą w kontakcie z partneran1i, 
a pracą ind}Widualną. Problemem kreacji zbiorowej jest problem 
poznawalności siebie, zachowania pewnej wciąż odnawianej umie
jętności wzajemnego zaskakiwania się przez aktorów. Nie stwana 
ta metoda pracy możliwości schowania się za konwencją, charakteryru
je się raczej popnez pewną bezbronność aktora, który ryzykować musi 
całą swoją wrażliwością. Ale ostatecznie towarzyszy temu procesowi peł
na świadomość tworzenia fonny i g;y fonną. 

WIDZ 
Jeżeli teatr II refonny w tak zasadniczy spooób zmjenił k5ztałt 

przed.5tawienia teatralnego, to co ta zmiana oznacza dla publiczności? 
ezy ten, nieodwwny w teatrze element jakim jest widz, znalazł się w sy
tuacji odmiennej od tradycyjnego spectatora.? I tak i nie. 

Teatr, który od czasów Szekspira chętnie definiowano jego sło· 
wami jako „zwierciadło natury", czyni z tej metafory przewrotny uży
tek. Pozornie, widz nadal jest kimś, kto prlegl.ąda się w lustrze sceny. 
Ale nowy teatr, proponując publiczności udział w przestrzeni wolności 
i buntu, wydaje się także proponować jej, aby potłukła lustro natury 
i ulożyła je od nowa, aby sprawdziła, czy nie jest ślepe lub bez dna, aby 
nie bała się pl7.ejść na dru~ jego stronę . 

Elżbieta Kalemba - Kasprzak 

MAŁY SŁOWNIK 

D CHÓW EUROPY: 

CAMILLE CIAUDEL 
* Genialnie uzdolniona rzeźbiarka, której wewnętrzne 
powołanie jej młodszy brat, poeta Paul Cludel, porównywał 
do powołania Rimbauda, van Gogha, Verlaine'a. Była 
uczennicą i towarzyszką Augusta Rodina („ ... pokazałem jej, 
gdzie mogłaby znaleźć zł to, lecz złoto, które ona znajduje, 
jest jej.") , wreszcie artystką samotną, zupełną, ożywioną przez 
pasję wobec twórczości prawie religijną. W nieogrzewanym 
atelier, przemienionym w „nekropolis sztuki", rzeźbi bez 
pomocy kamieniarzy: tnie i ociosuje mannur, nefryt i onyks 
własnymi rękoma. Samotność prowadzi ją do autodestrukcji: 
jej twórczość jest ujawnieniem własnego życia wewnętrznego 
- niszcząc swoje dzieła zabija siebie. Przestaje spać i jeść, pije, 
powoduje skandale, staje się clochardem. W 1913 r . Paul 
Claudel doprowadza do zamknięcia jej - siłą - w domu dla 
psychicznie chorych. Spędzi w nim trzydzieści lat, próbując 
daremnie przekonać rodzinę do swego uwolnienia. Nigdy już 
- z własnej woli - nie dotknie dłuta . Umiera w 1943 r. 

Adam Borowski: 
Krótki monolog na krawędzi f ortepianu p orzuconego 
na wielkim p ustym polu niegdyś starannie ogrodzonym 
i zaorany m, gdzie tylko dzikie króliki mogły przeżywać 
wolność: 

Przychodzę tutaj dosyć często. Właściwie kaźdego 
wolnego popołudnia. Kiedyś skracałem sobie tędy drogę, 

ale teraz wolę okrężną autostradę. To miejsce wymaga 
skupienia. Kiedy tak stoję na krawędzi, wydaje mi się, 
ze całe m iasto leźy u moich stóp: 



zapadający mrok t lawinowo rozbłyskujące światła 
w oddali. Szum, a właśctwłe łoskot tamtego odległego 
świata. I czasem wydaje mt się, że ta czarna krawędź 
unosi się, ulatuje w górę. I masz do wyboru, 
albo zrobić ten odważny krok w kierunku tych migających 
światełek ... w ctemność ... 

które sztukę traktują jako 

albo trwać 
kołysząc się swobodnie 
na czubkach palców, 
żeby tu wracać, 
ctgle wracać i pamiętać. 

MAŁY SŁOWNIK 

DUCHÓW EUROPY: 

ATONIN ARTAUD 
* Wizjoner teatru, aktor, 
reżyser i scenarzysta, 
scenograf, poeta i krytyk. 
Oskarżał racjonalizm 
i tradycję szekspirowską, 

narzędzie zrozumienia, a nie mistycznego prz.eżycia, 
o doprowadrenie do obecnego „duchowego kalectwa Zachodu". 
W manifeście„Teatru Okrucieństwa" i odczycie „Teatr i dżuma" 
określił pożądany przedmiot docierającego do widza 
przez zmysły „teatru okrutnego": mity, wielkie kataklizmy 
i straszliwe wydarzenia odzierające ich uczestników z kulturowych 
konwencji. Poszukując źródeł takiego teatru wyjeżdża Artaud 

na prowincję meksykańską; ekspulsowany do Francji udaje się 
następnie do Irlandii. Bezpośrednio ze statku powracającego 
na kontynent zostaj odwieziony do szpitala dla psychicznie 
chorych. Odnosi za życia jeden sukces wydawniczy publik.ując 
w 1947 r. książkę „Van Gogh czyli samobójca społeczny" . 
Paranoik, chory na raka, umiera 4 marca 1948 r. 

Scenariusz, teksty, scenografia - zespół w składzie: 

Ewa Wójciak, Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki, Lech Raczak, Roman Radomski 

Aktorzy: 
EWA WÓJCIAK, ADAM BOROWSKI, TADEUSZ JANISZEWSKI, MARCIN KĘSZYCKI 

Muzyka: 

Lech Jankowski 

Improwizacja skrzypcowa: 
Katarzyna Klebba 

Pl rwszy publlczny pokaz 10kwietnia1985 r. w Poznaniu. 
Premiera 27 kwietnia 1985 r. w Mlstrzejowlcach, 

następne przedstawienia w kościołach w Krakowie, Gdańsku, Oliwie, w Łodzi i Warszawie -w sumie 13 przedstawień 
w „drugim obiegu". Wznowienie w marcu 1988 r. w Ferrarze i przedstawienia w Blois, Bolonii, 

Albacete, Munster, Berlinie i Glasgow. W 1989 r. seria przedstawień u Jezuitów w Poznaniu i z festiwalem Mir Caravane występy w 
Moskwie, Leningradzie, Warszawie, Pradze, Berlinie, Kopenhadze, Bazylei i Blois. W 1990 r. PIOŁUN zagrano w Poznaniu, Urbino, 

Brnie i Oldenburgu, w 1991 r. w Poznaniu, Hamburgu, Lublinie, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i w Kielcach. 



„ ... A gdyby nawet któryś z aniołów 
przyctsnął mnie nagle do serca: musiałbym umrzeć 
od jego silniejszej istoty. Al.bowiem piękno jest tylko 
przerażenia początkiem, który jeszcze znosimy 
z takim podzl.wem, gdyż beznamiętnie pogardza 
naszym unicestwieniem ... " 

Rainer Maria Rilke - „Pierwsza elegia" 

PIOŁUN jest zapisem snów, często koszmarów, które 
niekiedy trudno odróżnić od rzeczywistości początku lat 
osiemdziesiątych. jest jak pamiętnik podróży przez kraj 
pogrążający się w nocy, lub jak list rozbitków powierzany 
morzu. Lecz choć przedstawienie zrodziła rzeczywistość 
stanu wojennego i potrzeba oporu i protestu, nie chciało 
ono nigdy być tylko prostym reportażem, opisem 
czy świadectwem tamtych czasów. PIOŁUN jest 
przede wszystkim ekspresją ludzkich tęsknot do innych 
światów i ludzi, próbą odszukania i ocalenia nadziei: 
powiewu, który wynieść może człowieka na drogę ku temu 
co niezwykłe, nieznane, nienazwane. · 

Jest więc PIOŁUN przede wszystkim wyzwaniem, 
próbą przezwyciężenia świata, w którym przyszło nam żyć, 
zmaganiem ludzi z losem, aktem twórczym. 

Scenariusz, teksty, scenografia, opracowanie muzyczne: ZESPÓŁ 

Aktorzy: 
DARIA ANFELLI, EWA WÓJCIAK, ADAM BOROWSKI, TADEUSZ JANISZEWSKI, MARCIN KĘSZYCKI 

Współpraca: 

Marek Raczak 



MIĘSO 

Przedstawienie przygotowane zostało z myślą o toumee 
w Związku Radzieckim i krajach wschodniej Europy. 
Dlatego skonstruowaliśmy je na dwóch motywach 
ważnych, wręcz podstawowych na Wschodzie: Z jednej 
strony mit Rewolucji uświęcony i 7.akonserwowany między 
innymi w symbolu zrewoltowanego okrętu „Pancernik 
Potiomkin" i na biegunie przeciwnym - szara nędza 
porewolucyjnej egzystencji w realnym socjalizmie oparta 
na zasadzie braku: braku jedzenia i braku wiary, 
że cokolwiek się zmieni. 

Co się może stać z ludźmi, jeśli uwierzą znów w mit, 
jeśli ożywi się „zbuntowana z powodu zepsutego mięsa 
i zatrutych kłamstwem idei" załoga „Potiomkina"? 

Zobaczcie ich, jak brudni, złachmanieni, zmęczeni 
pościgiem za żarciem, za uciekającym życiem, obcy i źli 
wchodzą do waszego miasta, które pławi się w nadmiarze 
przedmiotów, odbija się kolorowo w taflach szyb 
wystawowych, tonie w odmęcie żarcia; zobaczcie, 
jak wprowadzają tu purpurowego anioła buntu, rewolty, 
zemsty, żądzy krwawego mięsa ... 

Ludzie na Wschodzie w tym przedstawieniu 
rozpoznawali siebie; ludzie na Zachodzie mogą nie tylko 
zobaczyć tamtych, dalekich. Ponieważ tutaj właśnie 
„Pancernik Potiomkin" płynie przez serca. 

·PANCERNIK „POTIOMKIN" 

płynie przez nasze czasy 
i przez nasze wzburzone serca 

z pokolenia na pokolenie 
zmienia się jego załoga: widma 
naszych spraw 

z Pokolenia na pokolenie 
wybucha na nim bunt 
z pawodu zepsutego mięsa 
z pawodu zatruwanych kłamstwem idei 

z pokolenia na pokolenie 
zepsute mięso jest naszym pokarmem 

widma odżywiają się widmami 
mięso załogi przemienia się w codzienny chleb 
pancernik „Potiomkin "płynie przez nasze czasy 
i nasze oślepłe serca 

Ryszard Krynicki 

1964 
Grupa studentów filologii polskiej 
Uniwersyteru im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
zakłada Srudencki Teatr Poezji „Ósmego Dnia" . 
- „Treść gorejąca" 

1965 
- „Ziemia jest okrągła" 
- „Fale doświadczeń" 

- „Wielki Testament" 
- „Lal k" 
1966 
- „Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata 
przedstawione przez zespół aktorski przytułku 
w Charenton pod kierownictwem pana de Sade'a" 
1967 
- „Warszawianka" 
- „Taniec śmierci i pomyślności" ; 

debiut reżyserski Lecha Raczaka. 
Lech Raczak - współzałożyciel 

Teatru Ósmego Dnia, od października 
1968r. jego kierownik artystyczny 
i reżyser wszystkich przedstawień 
(do 1975 r . także aktor), autor 
i współautor manifestów i tekstów 
programowych zespołu. 
- „Ziemia jałowa" 
- „Edward II" 
1968 
- „Chwila bez imienia" 
- „Duma o hetmanie" . 
1969 
- „Duma o hetmanie" (Il wersja) 
- ,,Escurial" 

1970 
- „Wprowadzenie do .. . " 
1971 
- „Sztafeta"; debiut aktorski Tadeusza Janiszewskiego. 
Tadeuszjaniszewski- aktor, w wielu 
improwizacjach i spektaklach Teatru Ósmego 
Dnia spełniający rolę wiodącą i integrującą zespół. 
- ,Jednym tchem" 
1972 
- ,Jednym tchem" (II wersja) 
- „Integracja"; debiut aktorski Ewy Wójciak. 
Ewa Wójciak - aktorka, także wykonawczyni 
songów (m. in. do wierszy Osipa Mandelsztama 
i Czesława Miłosza), autorka i współautorka 
manifestów i tekstów programowych 
Teatru Ósmego Dnia. 
1973 
- „Wizja lokalna"; debiut aktorski Marcina Kęszyckiego . 

Marcin Kęszycki - aktor, także autor znacznej 
części dokumentacji filmowej prac zespołu . 
(Współpracę z Zespołem nawiązuje Adam Borowski.) 
1975 
- „Musimy poprzestać na tym, co tu nazwano rajem na 
ziemi ... ?"; debiut aktorski Adama Borowskiego. 
Adam Borowski - aktor, także artysta plastyk 
(dyplom w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w 1984 r.), autor plakatów 
i opracowań graficznych programów 
Teatru Ósmego Dnia. 
1977 
- „Przecena dla wszystkich" 
1978 
- „Poezja na ulice" - akcja uliczna 



- Liberte d'expression" - u liczna manifestacja teatralna 
(w'~półudział, z uczestnikami Festiwalu Sztuki Otwartej) 
1979 
- ,,Ach, jakże godnie żyliśmy'' 

1981 
- ,,Więcej niż jedno życie" 
- część artystyczna uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar 
Czerwca 1956 w Poznaniu 
1982 
- „Przypowieść" 

- „Wzlot" 
1983 
- „Raport z oblężonego miasta" - przedstawienie uliczne 
1984 
- „Cuda i mięso" - akcja uliczna 
1985 
- Piołun" 

Od czerwca 1985 r. do czerwca 1986 r. Teatr Ósmego 
Dnia działa jednocześnie w Polsce: 
- „Mała Apokalipsa" 
i na zachodzie Europy: 
- ,,Auto-da-fe" 
- ,,Apokalipsa" - akcja plenerowa 
a od lipca 1986 r . do lutego 1989 r . wyłącznie 
za granicą (w pełnym składzie od kwietnia 1988 r .). 
1986 
- ,Jeśli pewnego dnia w mieście szczęśliwym . . : " 
przedstawienie uliczne; debiut aktorski Darii Ailfelli 
w Teatrze Ósmego Dnia. 
Daria Anfelli - aktorka, czynna wcześniej 
we włoskim teatrze La Ciotola, także autorka 
artykułów publikowanych w prasie włoskiej. 
- „Legendy" - akcja uliczna 
- ,Jeśli pewnego dnia w mieście szczęśliwym ... " 
(wersja salowa) 

1987 
- „Powietrzny spacer" - pizedstawienie uliczne 
1989 
- „Mięso" - przedstawienie uliczne 
- „Odysea '89" - widowisko plenerowe (współudział ; 
we współpracy z uczestnikami festiwalu Mir Caravane) 
1991 
- „Ziemia niczyja" 
- „Wschód" - widowisko plenerowe (we współpracy 
z Teatrem Provisorium i teatrem Biuro Podróży) 

WAŻNIEJSZE FESTIWALE I PREZENTACJE 
1965 
- Przegląd Teatrów Poezji, Poznań (I nagroda) 
- Ogólnopolski Festiwal Teatrów Poezji z Repertuarem 
Rosyjskim i Radzieckim, Poznań (II nagroda) 
1966 
- Studenckie Festiwale Teatralne: Katowice, Toruń (nagroda) 
1967 
- Studencki Festiwal Teatralny, Poznań (nagroda) 
- Wiosna Teatralna, Lublin (nagroda) 
1968 
- Studenckie Festiwale Teatralne: Poznań (nagroda), 
Katowice, Kraków 
1969 
- Wiosna Teatralna, Lublin (nagroda) 
- Konfrontacje - Teatr , Film i Telewizja, Poznań 
1970 
- V Wiosna Teatralna, Lublin (nagroda) 
- VII Spotkania Teatralne, łódź (nagroda) 
- International Festival of Student Theatres, Zagrzeb 
1971 
- Inco ntroazione 71, Palermo 
- International Festival of Student Theatres, Zagrzeb 
(I nagroda) 
- VIII Spotkania Teatralne, łódź (nagroda) 

T 

- III Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego, Wrocław 
1972 
- V Festiwal Kultury Studentów, Wrocław 
1973 
- Tournee po Wielkiej Brytanii: Durham, Nottingham, 
Londyn, Shefield, Birmingham, Ipswich 
- Tournee po Holandii: Amsterdam, Rotterdam 
- Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA, 
Świnoujście 
- IX Spotkania Teatralne, łódź (nagroda) 
- IV Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego, Wrocław 

1974 
- Festival lntemazionale dei Teatri Universitari, Parma 
1975 
- V Międzynarodowy Festiwal Teai.ru Otwartego, Wrocław 
1976 
- Incontroazione 76, Palermo 
·- X Spotkania Teatralne, łódź 
- Tournee po Belgii i RFN: Gandawa, Bruksela, Turnham, 
Kolonia 

- Konfrontacje Młodego Teatru, Lublin 
1978 
- Konfrontacje Młodego Teatru, Lublin 
- Międzynarodowe Spotkania Teatru i Sztuki Otwartej, 
Oleśnica i Wrocław 
- VI Festiwal Kultury Studentów PRL, Poznań 
1979 
- Konfrontacje Młodego Teatru, Lublin (I nagroda) 
- Międzynarodowy Warsztat Teatralny, Iława 
1980 
- Toumee po Holandii: Amsterdam, Rotterdam,Utrecht, 
Delft, Tilburg, Enschede 
- Teatr Studencki Robotnikom - Gdańsk '80, Gdańsk 
1981 
- Sympozjum "AKTOR", Poznań 
- Polish Culrural Days „Knebel i Słowo", Góteborg i Sztokholm 

- Tomee po Holandii: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht 
- XI Festival Internazionale del Teatra di Strada, 
Santarcangelo 
- Tournee po Włoszech: Neapol, Varese 
- London International Festival ofTheatre LIFT, Londyn 
- Coloquio Intemacional del Teatro de Grupo, Zacatecas 
- Tournee po Meksyku: Mexico City, Durango, O~ca 
(Ist International Theatre Review) 
- Międzynarodowe Konfrontacje Młodego Teatru, Lublin 
W latach 1982-1984 Teatr Ósmego Dnia wstał zaproszony 
na festiwale we Włoszech, Hiszpanii, Danii, Szwecji 
i Szwajcarii, lecz nie wziął w nich udziału, ponieważ władze 
odmówiły członkom zespołu wydania paszportów. 
1983 
- I Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Jelenia Góra 
1984 
- II Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, 
Jelenia Góra 
1985 
- Festival du Theatre Itinerant Europeen, Blois, Grenoble, 
Conversano 

- Ciao Halley!, Aradeo 
- Estate Cagliaritana, Cagliari 
- Edinburgh Fringe Festival, Edynburg (I nagroda) 
- Tournee po Wielkiej Brytanii: Newcastle, Londyn, Noi;wich, 
Birmingham , Cardiff, Llanrhaedr-Im-Mochnat, Aberyswyth, 
Oxford 
- Tournee po Szwecji: Góteborg, Ljungkile, Skóvde, 
Sztokholm 
- Tournee po RFN: Brema, Bielefeld, Hanower, Munster 
- Rassengna Teatro d'Oggi, Werona 
1986 
- Toumee po Szwecji: Malmó, Góteborg, Sztokholm 
- Jugendtheateńestival, Monachium 
- Jugendtheateńestival, Stuttgart 
- Tatajaja Festival, Moguncja 



Kleintheaterfestival, Berno 
- Ilnd Reisendes Theaterfestival, Bielefeld 

International Theaterfestival, Fryburg 
Rencontrea Blois, Blois 

- Astiteatro, Asti 
- Notturno di Clowns -Attori e Saltinbanchi, Forli 
- Rassegna lntemazionale di Teatro, Palmi 
- „E sonavan ... Le vie d'intorno„.", Bergamo 

Teatro d'Estate, Brescia 
- Festival of Polish Theatre, Arhus 
- Saltlageret, Kopenhaga 
1987 
- Carnevale: Pontaserchio, Mazzarino, Caltanissetta 

Polnische Kunstfestival, Berlin Zachodni 
Progetto La Peste, Sassari, Castel Sardo 
Haag Zomer Festival, Haga 
Polnische Theatertage - Brotfabrik, Bonn 

- Belluard Bollwerr Festival, Fribourg 
Teatro Oltre, Lamezia Terme 
International Theatre Festival, Grenoble 
Notturno di Clowns -Attori e Saltinbanchi, Forfi 

- Zuercher Theater Spektakel, Zurich 
- Breminale Kunstfestival, Brema 

Teatra a Villa Sabucchi, Pescara 
Thematische Wochen: Krise als Chanse, Bazylea 

1988 
- Carnevale: Viagrande, Sommatino, Trecastagni, 
Licodia Eubea 
- Tournee po RFN: Marburg, Munster 

Festival du Theatre Europeen, Blois 
Sitges Teatre lnternacional - XX edicio, Sitges 
II Teatra dell Esilio, Bari 
IX Centenario dell'Universita di Bologna, Incontro 

con il teatro polacca: TEATR ÓSMEGO DNIA 1964 I 1988, 
Bolonia 
- Intemacional Festival : Joven Escena '88, Albacete 

- Trans Europe Festival, Berlin Zachodni 
- Polish Realities I Polish Arte in The 1980s, Glasgow 
- Toumee po Sycylii: Gela, Serradifalco, Butera 
1989 
- MIR CARAVANE (15.05-20.09): Moskwa, Leningrad 
Warszawa, Praga, Berlin Zachodni, Kopenhaga, Bazylea, 
Liestal, Lozanna, Blois, Paryż 
- Tournće po Sycylii: Riesi, S. Cataldo, Mussomeli, 
Calascibeta 
1990 
- XXX Poznańska Wiosna Muzyczna - Festiwal Polskiej 
Muzyki Współczesnej, Poznań 
- Toumee po Czecho-Słowacji: Bratysława, Brno, 
Blansko, Vyskov 
- Polnische Kulturtage, Oldenburg 
1991 

Performances - FABRIK, Hamburg 
- Toumee po Polsce: Warszawa, Lublin, Tarnów 

Theaterlandschaft Polen -Theater am den Ruhr, Miilheim 
17. Open Ohr Festival, Moguncja 
2 Festiwal Teatralny „Na granicy", Cieszyn - Ćeskf Tesin 

- Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta '91", Poznań 
- „Sonavan. „ Le vie d'intorno ... " - Festival Intemazionale 
di teatro, musica e danza, Bergamo 
- XXI Festival Santarcangelo dei teatri, Santarcangelo 
- Toumee po Polsce: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, 
Warszawa (Działania z „Gazetą"), Kielce 

Teatr Ósmego Dnia - wybrane pozycje z bibliografii: 

Zbigniew Gluza. Ósmy Dzień. Wyd. „Krąg", 
Warszawa, 1982. 
AldonaJawłowska. Więcej niż teatr. PIW, 
Warszawa, 1988. 
Elżbieta Morawiec. Powidoki teatru. Wyd. Literackie, 
Kraków, 1991. 
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atrologicznych; ITA WACHOWSKA 
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