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Ewa Wójciak: 

Siedemdziesiąt Lat sowiecki.ego totalitaryzmu poddało człowieka i jego cywi
lizację tak wielki.ej i wszechstronnej presji, iż ukawły się jakby drugie brzegi i nie 
do lwńca zbadane perspektywy ludzkiej filozofii i morabwści. 

Ileż krótkowzroczności i, chciałoby się powiedzieć - bolszewickiej aro
gancji, jest w pojawiających się często lwmentarzach, iż Rosja (pewnie wraz 
z odsłonięciem tajemnicy katyńskich grobów) powiedziała nam już o sobie 
wszystko. 

Dla mnie „ Requiem " jest cudownym przypadkiem Literatury, gdzie kon
kretne, historyczne doświadczenie znajduje wyraz uniwersalny i ponadczaso
wy wcale nie przez ominięcie realiów a przez siłę wyrazu, bogactwo osobowo
ści i format duchowy Anny Achmatowej. 

Chciałabym - w tej sekwencji obrazów, jaką jest moje śpiewanie „Requ
iem" - znaleźć tę wielość i różnorodność kobiety pięknej, kobiety arystokraty
cznie wyniosłej wobec swego cierpienia i szalejącej z rozpaczy matki, a także 
tej jednej z wielu, poszarzałej i bezimiennej, kolejkowej „ mater dolorosa ". 

Chciałabym, aby „ Requiem " było wyrazem miłości do tych sponiewieranych 
i zmiażdżonych przez los kobiet. 

EWA WÓJCIAK - debiutowała jako aktorka w Teatrze Ósmego DnJa w 1972 r. 
Współtworzyła wszystkJe późniejsze przedstawienia Teatru. z wyjątkiem reali
zacji dokonanych przez część Zespołu w latach 1985-1987 na zachodzie Euro
py. gdyż ówczesne władze odmówiły jej wydania paszportu: z przyjaclóhnl z Te
atru działała na rzecz opozycji demokratycznej. Jest także wykonawczynią 
songów (do wierszy Czesława Miłosza w przedstawieniu „Więcej niż jedno ży
cie". Oslpa Mandelsztama w przedstawieniu .. Wzlot". śpiewała w .. Przecenie dla 
wszystkJch", „Raporcie z oblężonego miasta~. śpiewa w „Piołunie„ I „Ziemi ni
czyjej" ... ). Prowadzi warsztaty aktorskie w ośrodkach teatralnych zachodniej 
Europy. Autorka I współautorka manifestów I tekstów programowych Teatru 
Ósmego Dnia. 
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ANNA ACHMATOWA 

REQUIEM 
1935- 1940 

Zamiast przedmowy 

W stra znych latach jeżow z zyzny spędziłam sie
demnaście m ies ięcy w więziennych kolejkach Leningra
du. Pewnego razu ktoś „rozpoznał' ' mnie. Wtedy stojąca 
za mną kobieta o sinych wargach która, oczywi cie, 
nigdy nie sły zała mego nazw i. ka, ocknęła się z odrę

twienia, w jakim trwali my wsz scy, i zapytała mnie na 
ucho (wszyscy tam mówili szeptem : 

- A to może pani opisać? 
1 powi działam : 

- Mogę. 

Wtedy co w rodzaju u miechu przemknęło przez 
to, co niegdyś było jej twarzą. 

I kwietnia 19 7 
Leningrad 
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EUGENIA SIEMASZKJE\VICZ 



Zapraszamy na Requiem nie tylko po to (choć tak.i'..e), by spojrzeć w przeszłość: 

"Niech mi nawet śmierć błoga nie odbiene sztuki 
Pamiętania, jak czarne łomotały suki" -

(fragment "Epilogu" z Requiem 
w tłum. Stanisława Barańczak.a) 

lecz: też i po to, byśmy wszyscy mogli przeżyć, w sobie i - dla siebie, wsłuchani w wiersze Anny Achmato
wej, zdanie, jakie wypowiedziała o niej Lidia Czukowska, i pochylić się nad nim i - nad sobą: 

"Rozstanie-podstawowa figurajej losu". 

Nikołaj Gumilow, Lowa Gumilow, Anna Achmatowa. Fotografia z 1915 r. 
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Nie eh.roniły amie pod obcym niebem 
Obce skrzydła wśród obcych obszarów -
Ja u swym aa.rodem byłam wtedy 
Tam, gdzie na nieszczęście był mój naród . 

1961 

Przesłanie 

Góry tego nie dźwigną brzemienia, 
Powstrzymywała swój bieg wielka rzeka, 
Ale mocne są zamki więzienia. 
W jego murach są cele z kamienia 
I śmiertelna udręka człowieka. 
Komuś jasne zachody zabłysły, 
Kogoś w polu owieje wiatr świeży -
My nie wiemy. W uszach brzmi nam wszystkim 
Tylko kluczy pobrzęk nienawistny 
I dudniący, ciężki krok żołnierzy. 
Szłyśmy niby na mszę o świtaniu, 
Przez stolicę, którą mróz wypaJił. 
Cichsze nasze niźli śmierć spot.kania ... 
Słońce gaśnie, Newę mgła przesłania, 

A nadzjeja wciąż śpiewa w oddali. 
Wyrok. .. I od razu łzy strumieniem ... 
I od wszystkich głucha dzieli ściana. 
To jak serca żywego krwawienie, 
To jak nagłe ciśnięcie o ziemię, 
Ale:; idzie ... Chwiejnym krokiem ... Sama ... 
Gdzieście? W jakie strony zabłąkane 
Towarzyszki moich lat czyśćcowych? 
Co tam widzą przez sybirską zamieć, 
Co im księżyc przywodzi na pamięć? 
Im przesyłam pożegnania słowa. 

Marzec 1940 
EUGENIA SJEMASZKJEWTCZ 
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Requiem jest poematem, cyklem trzynastu wierszy powstałych w latach 1935-1940 z bólu po are
sztowaniu jedynego dziecka Anny Achmatowej - Lowy, syna Nikołaja Gumilowa (pierwszego męża 
i poety, rozstrzelanego w 1921 r. bez sądu przez bolszewików za domniemany udział w spisku oficer
skim). Gdy się Requiem rodziło, jej poezji nie drukowano już od lat kiłkanastu, żyła więc z przekładów 
i szkiców krytyczno-literackich o twórczości Puszkina. W sublokatorskim właściwie pokoju, wydzielo
nym po rozstaniu z mieszkania jej trzeciego męża - historyka sztuki Nikołaja Pun ina (również areszto
wanego w 1935 r., zwolnionego, ponownie aresztowanego po wojnie, zmarłego w łagrze w roku 1953), 
odwiedzała wówczas Annę Achmatową Lidia Czukowska - pisarka i redaktorka wydawnictw literac
kich. Oto jak w czynionych z tych spotkań zapiskach (i dodanych w kilkadziesiąt lat później przypi
sach) relacjonuje ona powstawanie Requiem: 

„6.V.40 
( ... ) 
Znowu szlafrok, poskręcana kołdra , splątane , nieuczesane włosy. Trudno wprost uwierzyć, że 

przed dwoma dniami była tak młodzieńcza, strojna i zwycięska. Żółta, zapadnięta stara twarz. Skarży 
się na ból w nodze. 

( .. . ) 
Zamilkła. Dopełniła obrzędu . 

„I lip niespokojnego cienia". 
Od razu wszystko zrozumiałam, pożółkłą twarz, włosy w nieładzie, bezsenność. 
- To dziś w nocy? 
- Nie, wczoraj . Tego dnia, kiedy bez przerwy dzwoniły telefony z wydawnictwa." 
A w przypisach: 
„Zanotowała - dała mi do przeczytania a potem spaliła nad popielniczką, wiersz z Requiem - „Oto 

już obłęd skrzydłem swoim" ... 
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Wstęp 

W owych czasach miał uśmiech na wargach 
Tylko trup, rad ze swego spokoju. 
Niepotrzebny Leningrad się targał 
Uwieszony u wi<;zień swoich. 
I gdy od męczarni otępiałe 
Wyruszyły już pulki skazanych, 
I gdy pieśnią rozłąki zabrzmiały 
Parowozów krótkie wezwania , 
Gwiazdy śmierci stały nad nami, 
Ruś jęczała wydana na m<;k<; 
Pod okrwawionymi buciskami, 
Pod kołami czarnych karetek. 
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SEWER}'N POLLAK 



„31.1.40 
Miałyśmy długą rozmowę o Puszkinie, o requiem 

w Mozarcie i Salierim." 
A w przypisach: 
„Puszkin tu nie ma nic do rze-czy, to jest szyfr. 

W rzeczywistości AA tego dnia na chwileczkę poka
zała mi zanotowane Requiem, ażeby sprawdzić, czy 

znam wszystko dobrze na pamięć". 
A we wstępie do rozszyfrowanych już 

Zapisków o Annie Aclunatowej, napisanym 
w 1966 r.: 

„ ... Anna Andriejewna odwiedzając mnie 
mówiła mi wiersze z Requiem ... szeptem, zaś 
u siebie nie ważyła się nawet na szept, nagle 
podcz.as rozmowy milkła i wskazując oczami 
sufit i ściany brała skrawek papieru i ołówek, 
potem zaś głośno jak w salonie, wypowiada
ła: „czy chce pani herbaty?", albo: „bardzo 
się pani opaliła'', po czym pospiesznie zapi
sywała skrawek i podawała mi. Odczytywa
łam wiersze i, zapamiętawszy je w milczeniu 
zwracałam. „W tym roku jesień jest tak 
wczesna" - mówiła Anna Andriejewna 
i pstryknąwszy zapałką paliła kartkę nad po
pielniczką. 

Był to obrzęd, ręce, zapałka, popielni
czka, obrzęd piękny i gorzki". 

Lidia Czukowska.. Fotografia współczesna.. (W 1968 r. władza radziecka odpłaciła Lidii 
Czukowskiej zakazem druku. Natomiast po 
wydaniu na Zachodzie w 1976 roku „Zapi

sków o Annie Achmatowej" francuski PEN-club uho
norował ją w roku 1980 przyznaną po raz pierwszy Na
grodą Wolności.) 
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Prowadzili cię, gdy świtało, 
Szłam za tobą jak za umarłym. 
W mrocznej izbie dzieci płakały, 
Twarze świętym ciemności zatarły. 
Na twych wargach zimno ikony, 
Czoło zrosił ci pot śmiertelny. 
Będę jak skazanych strzelców żony 
Biła głową o mury Kremla. 

1935. Jesień 
Moskwa 

EUGENIA SIEMASZKIEWICZ 
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Cicho płynie cichy Don, 
Żółty miesiąc wchodzi w dom. 

Kaszkiet na łbie krzywo siedzi -
Żółty miesiąc cień wyśledził. 

Ta kobieta chora, biedna, 
Ta kobieta sama jedna. 

Mąż jej w grobie, syn w ciemnicy, 
Pomódlcie się za mnie wszyscy. 

SEWERYN POLLAK 
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Wiersz z Requiem, choćby tylko w owych czasach głośno wypowie
dziany, mógł zgubić i syna i matkę-poetę. 

A jednak trzy z nich zaistniały publicznie, nim autorka w 1962 r. (!) 
zdecydowała się utrwalić cały cykl na piśmie: antydatowany (na 1934 r.) 
Wyrok, pozbawiony tytułu, opublikowało czasopis
mo „Zwiezda" w roku 1940, Oto już oblęd skrzyd
łem swoim, z dodaniem tytułu - Przyjacielowi i z 
opuszczoną czwartą strofą: 

Ni strasznych oczu syna mego -
Udręka, która jest jak kamień -
Ni dnia, nieszczęściem znaczonego, 
Ni minut danych na spotkanie. 

ukazał się w „Wyborze" wierszy z roku 1943. Niedo
patrzenie ce nzury? Już w trzy Jata później okazało 

się, że nie, gdy w czasie nagonki na Achmatową roz
pętanej przez Żdanowa pojawiły się potępiające ją ar
tuk"llły zawierające cytaty właśnie z tych wierszy. 

Trzecim był Cicho płynie cichy Don, który 
ukazał się w Paryżu, w 1943 r., spisany z pamięci 
i z komentarzem wartym przytoczenia: „ ... wersy te 
nigdzie wydrukowane nie były, ale były słyszane, 
wyuczane i powtarzane wszędzie, gdzie to tylko 
było możliwe. Przekazywano je z Uniwersytetu do 
Politechniki przepisane na maszynie, spuszczano 
na nitce z jednej celi więzienia na Szpalernej do 
drugiej, przepisane na ustniku papierosa, dlatego że 
innego papieru więźniowie polityczni nie mieli ... '' 

Po raz pierwszy w całości, „bez zgody i wie-
dzy autora", wydało Requiem rosyjskie Towarzystwo Pisarzy Za Granicą, 
w roku 1963 w Monachium. W Związku Radzieckim poemat opublikowa
ny został w roku 1987, dwadzieścia jeden lat po śmierci autorki. 

JO 
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Nie, to nie jestem ja, to cierpi ktoś inny, 
Bo ja bym tak nie mogła, a to, co się stało, 
Niechaj okryją szczelnie czarne kiry 
I niech zabiorą światła ... 
Noc. 

EUGENIA SIEMASZKIEWICZ 
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Gdyby ktoś ci pokazał, tak skorej 
Do radości, przez wszystkich lubianej, 
Carskosielskiej grzesznicy przekornej, 
Co się kiedyś z twym życiem stanie -
Jak trzechsetna, z paczką więzienną 
Będziesz stała u Krestów mrocznych 
I gorącą łzą bezpromienną 
Przepalała lód noworoczny. 
Tam topola więzienna się chwieje, 
Cisza głucha - a ileż tam 
Razem z życiem umiera nadziei ... 

1938 
SEWERYN POLLAK 
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Lowa 

Lew Gumilow (1912-1992) - syn Anny Achmatowej i Nikołaja Gumilowa. W latach trzydzies
tych studiował języki orientalne i uczestniczył w ekspedycjach archeologicznych. Aresztowany po raz 
pierwszy w roku 1935; po liście matki do Stalina zwolniony. Aresztowany po raz drugi w roku 1938. 
Po przejściu przez więzienie na Szpalemej w Leningradzie i łagier, zesłany do Kraju Turuchańskiego 
we wschodniej Syberii, od końca XVIII w. tradycyjnego miejsca zsyłek dla więźniów politycznych (po 

rewolucji 1905 r. przebywali tam na zesłaniu m.in. Stalin 
i Swierdłow). Stamtąd - jako ochotnik - poszedł na front. 

W 1948 r. obronił pracę doktorską. Aresztowany po 
raz trzeci w roku 1949. Powrócił do domu (co odnotowała 
Anna Achmatowa w krótkim konspekcie planowanej 
przez siebie książki „Moje półwiecze") 15 maja 1956 r. 

W 1961 roku habilitował się pracą „Starożytni Turcy 
VI i VII stulecia". Następnie został profesorem Państwo
wego Uniwersytetu Leningradzkiego im. A.A. Żdanowa . 
Wybitny uczony, miał opinię prawdziwego encyklopedy
sty . Zajmował się historią narodów Azji Środkowej, usta
laniem historyczno-kulturowej typologii ludów w zależ
ności od środowiska geograficznego i czynników 
biologicznych (ekologicznego i genetycznego), średnio
wieczną sztuką tybetańską i zabytkami literatury ruskiej 
(„Słowem o pułku Igora"). Opublikował wiele książek, 
z których na polski przetłumaczono „Dzieje dawnych 
Turków" i „Śladami cywilizacji wielkiego stepu". W po
łowie lat siedemdziesiątych Lew Gumilow ukończył 

główne dzieło swego życia - pracę „Etnogeneza i biosfera 
Ziemi". Z powodu niezgodności z doktryną materializmu 

Lew Gumilow. Fotografia więzienna z 1953 r. historycznego nie chciano wydać jej przez lat kilkanaście 
proponując uczonemu przekazanie maszynopisu do archi

wum (podobnie postępowano w latach trzydziestych z Anną Achmatową - wykorzystując jej ciężką 
sytuację materialną wykupywano od niej pamiątki literackie i dzieła sztuki, które gromadzono w archi
wach). „Etnogenezę i biosferę Ziemi" wydano w roku 1989, po tym, jak Lew Gumilow ogłosił w prasie 
główne jej tezy w formie autonekrologu. 
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Już siedemnasty miesiąc wołam , 

Do domu cię przyzywam. 
Katu rzucałam się do kolan , 
Synu mój, rano żywa! 
Wszystko splątało się w zamęcie 
I już nie mogę pojąć, 

Kto tu człowiekiem, kto zwierzęciem , 

Jak czekać na kaźń twoją. 
I tylko kwiaty w kurzu zbladłe, 
I brzęk kadzielnic, i te ślady, 
Co znaczą szlak bez końca. 
Tylko mi patrzy prosto w oczy 
l zgubę wieści mi proroczo 
Gwiazda ogromniejąca. 

1939 
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Dni mi płyną lżej od cienia, 
Nie rozumiem, co się stało, 
Jak ci , synku, do więzienia 
Białe noce zaglądały. 
I jak znowu spoglądają 
Jastrzębią źrenicą z wyżyn, 
O twoim męczeńskim krzyżu, 

I o śmierc i przywtarzają. 

1939. Wiosna 
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Tematyka Achmatowej jest na wskroś indywidualistyczna. Nędznie 

ograniczony jest zakres jej poezji, - poezji wściekłej paniusi, miotającej się 
między buduarem a kaplicą. Podstawa - to miłosno-erotyczne motywy, sple
cione z motywami smutku, tęsknoty, śmierci, mistyki, przeznaczenia. Uczucie 
przeznaczenia, - uczucie zrozumiałe w świadomości społecznej wymierającej 
grupy, - mroczne tony przedśmiertnej beznadziei, mistyczne przeżycia pół na 
pół z erotyką - taki jest duchowy świat Achmatowej, jednego z odprysków 
bezpowrotnie pogrążającej się w wieczności świata starej szlacheckiej kultu
ry ... Ni to zakonnica, ni to nierządnica, a właściwie nierządnica i zakonnica, 
której nierząd pomieszany jest z modlitwą. 

(Andriej Żdanow, sekretarz KC WKP(b); 
z referatu wygłoszonego na zebraniu aktywu 
partyjnego i na zebraniu pisarzy; Leningrad, 1946 r.) 

Historia nie zna prawdziwej literatury i sztuki, które powstawałyby we
dług dyrektyw władzy i z jej żądaniem, by realizować w twórczości artystycz
nej zasady określonego, a przy tym oficjalnego światopoglądu. Było to za
wsze śmiertelne dla wszelkiej twórczości ... Nie sposób założyć, że wiersz 
liryczny Achmatowej może stanąć na przeszkodzie budowie choć jednej fa
bryki, czy wyprodukowaniu choć jednego czołgu, lecz także nie sposób zało
żyć, że może ona napisać wiersz, który pomógłby pomnożyć liczbę fabryk 
i czołgów„. To elementarna prawda, że żadna twórczość jest niemożliwa bez 
wolności. Twórczość jest właśnie aktem wolności ... Dyktatura nad duchem, 
nad twórczością, nad myślą i słowem jest nie koniecznością, a złem wynikają
cym z fałszywego światopoglądu i z fałszywego zwrócenia woli ku sprawo
waniu władzy. Tak rodzi się jedynie niewolnictwo. I w tym jest główna trage
dia Rosji ... 

(Nikołaj Bierdiajew, wybitny rosyjski filozof 
egzystencjalista, w artykule „O wolności twórczej 
i fabrykowaniu dusz"; Paryż, 1946 r.) 
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Wyrok 

A więc padło to kamienne słowo, 
Pierś mą, jeszcze żywą, przywaliło. 
Nic to, byłam na wszystko gotowa, 
Pr.lecież musi wystarczyć mi siły. 

Jakże wiele mam dziś do zrobienia: 
Zabić pamięć ostatkiem rozsądku, 
Moje serce niech będzie z kamienia, 
Muszę uczyć się żyć od początku -

Ajak nie„. Szeleszczące upałem 
Lata pod mym oknem świętowanie. 
Już od bardzo dawna przeczuwałam 
Ten dzień jasny i puste mieszkanie. 

1939. Lato 
Dom nad Fontan"4 

EUGENIA SIEMASZKIEWICZ 
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Prócz śmierci Gumilowa, drugim kolcem w życiu Achmatowej był jej jedyny i uwielbiany syn ... 
młodziutki syn Achmatowej i Gumilowa padł ofiarą masowych aresztowań w najczarniejszym okresie 
terroru stalinowskiego ... 

Z tym przejmującym epizodem w życiu Achmatowej związany jest cykl wierszy ... Zatytułowany 
jest Requiem. Ale znacznie stosowniejszy byłby dlań tytuł Stabat Mater. 

Czytając Requiem, trzeba pamiętać o jednym. Wspomniałem już ( ... ), że Achmatowa ma niewąt
pliwie prawo powiedzieć: „Żyłam rytmem rozbrzmiewającym w historii mego kraju". Ten rytm był 
jednak dla niej tragiczny, równie tragiczny jak dla Jury Żiwago. „Zaakceptowawszy historię", i za
akceptowawszy ją jako nieodwracalną siłę natury, stawało się przed wyborem dwóch tylko dróg: zostać 
na miejscu i cierpieć wraz ze wszystkimi, albo uciec. Tania Żiwago uciekła z dziećmi i rodzicami; Jurij 
został. Uciekł także Gumilow, na swój sposób, z wyzywającym gestem (mawiał o sobie po Rewolucji 
publicznie, że jest „przekonanym monarchistą"); Achmatowa została z synem. 

(Gustaw Herling-Grudziński, w artykule „Suche oko"; Paryż, 1964 r.) 

Anna Achmatowa i Borys Pasternak. Moskwa, 1946 r. 
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Do śmierci 

Przyjdziesz tak czy inaczej - czemu więc nie teraz? 
Czekam - i jest mi bardzo ciężko. 
Już światła pogasiłam, próżno drzwi otwieram 
Tobie, tak prostej i zwycięskiej. 
Przyjmij każde wcielenie, jakiego zapragn iesz -
Zatrutym wedrzyj się pociskiem 
Lub jak zbir doświadczony z nożem się zakradnij, 
Lub tyfusowym zadław mnie uściskiem. 

Albo bajeczką, którą wymyśliłaś, 

Aż do znudzenia znaną ludziom -
Abym otok niebieskiej czapki zobaczyła 
I pobladłego stróża, gdy przyjdzie mnie budzić, 

Teraz mi wszystko jedno. Jenisej się toczy, 
Gwiazda polarna śle promienic. 
I blask błękitny ukochanych oczu 
Ostatnim się przesłania przerażeniem. 

19 sierpnia 1939 
Dom nad Fontankq 
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... Cóż wspólnego z Achmatową mogłaby mieć Ewa Wójciak, aktorka, którą znam od wielu lat 
z teatralnych przedstawień, ale i z domowych wnętrz, gdzie krząta się wokół swych małych dzieci, 
przyjmuje przyjaciół, intensywnie przeżywa codzienne polskie sprawy - zawsze szczególnie uwrażli
wiona na kłamstwo, przemoc i nieautentyczność? 

Ewa Wójciak postanowiła przedstawić Requiem. Przy współpracy kompozytora, Arnolda Dąbro
wskiego i swych teatralnych kolegów przygotowała rodzaj monodramu muzycznego, w którym wszy
stkie środki scenicznej ekspresji ważą jednako i zarazem stają się wyrazistym, osobnym bodźcem 
kształtującym emocje widza. Właśnie emocje. Requiem jest tak samo Ewy, jak i Achmatowej. Słowo 
rosyjskiej poetki ( ... ) powiadamia, natomiast głos i twarz wykonawczyni, wspaniała i kontrapunktowa 
wobec tekstu muzyka, świetnie sfunkcjonalizowane barwy i światło - interpretują słowa tego znacze
nie. I oto dzieje się coś zaskakującego - znika powściągliwość Achmatowej, lecz pozostaje, a nawet 
potęguje się tragizm opisanych jej ręką doświadczeń cierpiącej matki. Jednak Requiem to nie ma w sce
nicznej poetyce nic wspólnego z pietą. Ewa Wójciak eksponuje przede wszystkim sytuację zmagania 
się z cierpieniem. Rzeczywistość sceniczna splata się z dwóch nurtów życia Achmatowej, poetki miło
ści i poetki, „której ustami krzyczały miliony". Na scenie czerń łączy się z czerwienią, ciemność ze 
światłem, śpiew i taniec z żałobnym lamentem. 

Requiem w Teatrze Ósmego Dnia jest opowiedziane dwugłosem: kobiety tamtej, spod murów wię
ziennych i dzisiejszej.( ... ) 

Na pewno fizyczne podobieństwo - o ile rzeczywiście da się odnaleźć - nie jest główną przyczyną 
sukcesu, jaki udało się aktorce osiągnąć. I nie jest nią także ekspresja wokalna. Rzecz chyba polega na 
tym, że Ewa Wójciak nie śpiewa cudzych wierszy i nie opowiada cudzej biografii. Ona je transformuje. 
Być może, szczególne wrażenie zrobił na niej ten oto fragment Requiem: 

Gdyby ktoś ci pokazał, tak skorej 

Do radości, przez wszystkich lubianej, 

Carskosielskiej grzesznicy przekornej, 

Co si(( kiedyś z twym życiem stanie -

Dwie pozornie bardzo odległe od siebie w czasie i przestrzeni kobiety spotkały się w jednej posta
ci - roli: człowieka szukającego w cierpieniu mocy odradzającej. Roli, która pozostaje czytelnikowi 
w pamięci i towarzyszy już w każdej następnej lekturze poematu Anny Achmatowej. 

(Anna Legeżyńska - literaturoznawca; 
fragmenty tekstu pt. „Dwie łudząco niepodobne kobiety") 
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Oto już obłęd skrzydłem swoim 
Połowę duszy mi ogarnął, 
I winem mnie ognistym poi, 
W dolinę mnie przyzywa czarną. 

I zrozumiałam, że powinnam 
Dzisiaj zwycięstwo przyznać jemu, 
Wsłuchując się jak obca inna 
W swoje okrutne majaczenia. 

Bo on niczego nie pozwoli 
Zabrać mi z sobą w te podróże. 
Nic zdołam odeń nic wymodlić 
I zmiłowania nie wysłużę. 

Ni strasznych oczu syna mego -
Udręka, która jest jak kamień -
Ni dnia, nieszczęściem znaczonego, 
Ni minut danych na spotkanie. 

Ani miłego chłodu dłoni , 

Ni lip niespokojnego cienia, 
Ni dźwięków, które przestrzeń chłonie -
Słów ostatniego pocieszenia. 

4 maja 1940 
EUGENIA SIEMASZKJEWICZ 
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GODNOŚĆ - co to właściwie znaczy? 

Godność, wierność, cnota - jakie to stare i dziś już wyświechtane przez nadużywanie pojęcia. 
Może więc tak: Ewa Wójciak gra i śpiewa Reqwem ginącemu światu wartości nie- („nad-") po

pularnych. 
Rozumiem Ewę, że w „Teatrze życiem pła

conym" śpiewa wiersze życiem doświadczone. 
Cieszę się, że to kolejny, po Mandelsztamie 
(Wzlocie), przejaw pluralizmu artystycznego 
w Teatrze Ósmego Dnia. 

Oglądamy historię kobiety, która „zobaczy
ła ... jak strach nagle wyziera spod powiek'', 
a jednak ani przez moment nie zapomina o swej 
godności. Jest elegancka, tańczy przed lustrem 
o miłości, bardzo kobieca, zmysłowa i delikat
na. Za chwilę będzie krążyć skurczona rozpaczą 
wśród widmowych „pustych" ubrań pozostałych 
po mężczyznach, których już nie ma. Wreszcie, 
wybuchnie skargą zgaszoną buntowniczym ge
stem wobec rozświetlonego mrowiem świec ka
tafalku (?), upiornego biurka z szufladami peł
nymi wyroków. Przeciwstawi się śmierci w imię 
miłości. 

... Trudna do śpiewania, ale „poważna" 
muzyka tworzy nastrój. Artystka nie stoi przy 
mikrofonie, lecz wypełnia całe, bardzo cieka
wie wyświetlane, miejsce: odkrywa stopniowo 
jego tajemnice, wędruje przez zakamarki, oprowadza nas po przestrzeni egzystencjalnej swoje
go życia. 

Cały obraz jest skomponowany - tak niekonwencjonalnie inaczej w tym właśnie Teatrze 
-w ramie prosceniowej teatru „pudełkowego". 

To szlachetny i pięknie prosty teatr. 

(Jacek Zembrzuski - reżyser teatralny) 
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Ukrzyżowanie 

„Nie płacz Mnie, Matko, 
w grobie leżącego". 

Godzinę tę wysławił chór aniołów 
I rozjarzyły się niebiosa ogniem, 
„Czemuś opuścił mnie!" - do Ojca wołał, 
Matce powiedział: „Matko, nie płacz po Mnie ... " 

II 

Magdalena miotała się, łkała, 
Uczeń stał ze skamieniałą twarzą, 
Ale gdzie w milczeniu Matka stała, 
Nikt się nawet spojrzeć nie odważył. 

SEWERYN POLLAK 
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Natan Altman - ANNA ACHMATOWA. 
Portret olejny z 1914 r. 
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W Requiem Ewy Wójciak 
w całkowicie wstrząsającej har
monii splotły się życie i śmierć, 
kobiecość, miłość i tragedia. Tra
gedia ogromnego kraju poprzez 
tragedię silnej w swej kruchości 

matki 
Sądzę, że ten mono-spektakl 

powinni zobaczyć widzowie w Ro
sji. I że teraz jest po temu najwła
ściwszy czas. 

Jak by się to dziwne nie wy
dawało, Ewa Wójciak jest bardzo 
podobna do Anny Achmatowej 
(przypomnijmy portret autorstwa 
Natana Altmana). Ta sama szor
stkość i zadziwiająca plastyczność 
ruchów ten sam niski i bardzo ko
biecy głos (Achmatowa bardzo 
dużo paliła) . 

... Mamy przed sobą nie od
tworzenie Requiem, lecz jego ro
zumienie, jego odczytanie, wielce 
udaną próbę nienarzucania widzo
wi „jedynie słusznej" interpretacji, 
lecz przepięknie zorgani.zowaną 

przez aktorkę i kompozytora mo
żliwość, by każdy widz odczytał po 
swojemu, i zarazem w tym samym 
czasie, wielkie Requiem Anny. 

(Wiktor Łoziński -
konserwator dzieł sztuki, 
członek riazańskiego 

„Memoriału") 

Epilog 

Doświadczyłam, jak twarz się zapada, 
Jak strach nagle wyziera spod powiek, 
Jak na twarzy cierpienie układa 
Twarde linie pismem klinowym, 
Jak się włosy z brązowych i czarnych 
Spopielałe, srebrne nagle stają, 
Uśmiech więdnie na pokornych wargach, 
Lęk się w każdym półuśmiechu czai. 
Już się modlę nie o siebie samą, 
Lecz o wszystkie, co tam ze mną stały , 

W kleszczach mrozu, w lipcowe upały , 

Pod czerwoną oślepłą ścianą. 
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Lekcja rosyjskiego 

Był rok siedemdziesiąty piąty, może szósty. Siedzieliśmy w niewielkiej salce na lekcji języka ro
syjskiego. My - polscy studenci komunizmu naukowego w Leningradzkim Uniwersytecie im. Żdanowa. 

Pani od rosyjskiego zapytała: A czy wiecie, że Achmatowa była biedna i chowano ją w butach 
prosto z naprawy u szewca? I dodała: Na podeszwach były numery, papierki z wydrukowanymi nume
rami, by szewcowi buty się nie poplątały. I każdy, kto wchodził do cerkwi, to widział najpierw pode
szwy z tymi numerami. Straszne, prawda? 

Spojrzała na nas z nadzieją. Potem dopiero zrozumiałem, co chciała powiedzieć, i że więcej po
wiedzieć nic mogła. Milczałem wtedy. Milczeliśmy wszyscy. Nic nas to nie obchodziło. Komunizm też 
już nas niewiele obchodził. Chciało się do domu. Nie do akademika. Do domu. 

A czy wiecie, że jej syn jest profesorem naszego uniwersytetu? 
Milczenie. 
Dziś wiem, że co najmniej raz, a może i wiele razy, musiałem go spotkać. Może na sąsiadującym 

z naszym wydziałem wydziale historycznym, może na długim korytarzu prowadzącym do biblioteki w 
głównym budynku uniwersytetu, może przed jego bramą, koło przybudówki, w której urodził się Błok, 

łub niewiele metrów dalej, na przystanku autobusowym przy wydziale orientalistyki? 
We wszystkich tych miejscach spotkać mogłem historyka i orientalistę, profesora uniwersytetu, 

który nosił imię duchowego kata jego matki, syna wielkich poetów - Lwa Nikołajewicza Gumilowa. 
Jak wyglądał? O dziesięć łat starszy, niż w relacji z pogrzebu Anny Achmatowej: „ ... średniego wzro
stu, z zauważalnie siwiejącymi włosami, o cechach twarzy upodobniających go bardzo do matki ... ". 

Gdy Ewa opracowała Requiem, wspomnienie tej lekcji rosyjskiego powróciło jak wyrzut. 
Nie mogłem spotkać Anny Achmatowej, gdy byłem tam, od trzech lat prospektami Wyspy Wasi

liewskiej, na której mieszkałem, nie przechadzał się już Josif Brodski, a gdyby nawet, to nie porozma
wiałbym wówczas z nim, tak jak nie wykorzystałem okazji, by porozmawiać z profesorem Lwem Gu
miłowem. 

Droga Pani od rosyjskiego (przepraszam, lecz nie pamiętam nawet Pani imienia i patronimiku), to, 
że nie chciałem i nie umiałem Pani zrozumieć, i Panie Profesorze Lwie Nikołajewiczu, tę straconą, dziś 

już bezpowrotnie, okazję - wybaczcie mi. 

Jan Zamojski 

24 

II 

Już znowu nadeszła godzina przypomnień. 
I widzę was, słyszę was, czuję koło mnie: 
Tę, cośmy do okna dowlokły bezsi lną, 
I tę, co nie ujrzy swej ziemi rodzinnej. 
I tę, co skinąwszy nam niby znajomym, 
„Przychodzę tu - rzekła - jak gdyby do domu". 
Imiona ich zawsze bym chciała pamiętać, 
Spisałam je wszystkie, lecz spis mi odjęto. 
To dla nich utkałam ten całun żałobny 
Ze słów najuboższych - a wzięłam je od nich. 
To o nich codziennie i wszędzie wspominam, 
I wspomnę, gdy znów przyjdzie straszna godzina. 
A jeśli mi każą zamilknąć, znużonej, 
Mnie, której ustami krzyczały miliony, 
To niechaj z nich każda i o mnie pamięta, 

Gdy przyjdzie żałobne obchodzić im święta. 
A jeśliby w kraju tym moi potomni 
Po latach zechcieli wystawić mi pomnik, 
I na to się zgadzam, i na to przystanę, 

Lecz kładę warunek, by pomnik nie stanął 
Na morskim wybrt.eżu, gdzie światło ujrzałam, 
Bo z morzem ostatnie już więzy stargałam, 

Ni w carskim ogrodzie, przy drzewie tajemnem, 
Gdzie niepocieszony cień tęskni beze mnie. 
Lecz Lu, gdzie po trzykroć sto godzin przestałam, 

Gdzie próżno pod bramą zamkniętą czekałam, 
Bo lękam się nawet i w śmierci, wśród cieni 
Zapomnieć dudnienia karetek więziennych, 
Zapomnieć, jak drzwi uderzały ogromne 
I wyła starucha jak zwierzę zranione. 
A spod mej spiżowej powieki nieżywej 
Niech śnieg podtajały, jak łzy, ciężko spływa . 

I gołąb więzienny niech grucha w oddali, 
I Newa okręty niech niesie na fali. 

Marzec 1940 
Dom nad Fontanką 

EUGENIA SIEMASZKIEWICZ 
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TEATR ÓSMEGO DNIA powstał w 1964 r. Wkrótce stał się jednym z głównych zespołów nurtu teatru alterna
tywnego, inspirowanego II reformą teatralną i elementami kontrkultury. Jako pierwszy teatr studencki w Polsce zre
zygnował ze sceny pudełkowej i, nawiązując twórczo do metody Jerzego Grotowskiego, wypracował własną, chara
kteryzującą się emocjonalnością i spontanicznością metodę pracy i gry aktorskiej oraz kolektywny sposób tworzenia 
spektakli (aktorzy są twórcami tekstów, scenariuszy, scenografi~ obrazu przestrzennego i akcji). 

Na początku lat siedemdziesiątych, przedstawieniami „Wprowadzenie do ... " i ,)ednym tchem" dał w Polsce po
czątek nurtowi teatru kontestacyjnego protestującego przeciwko wszelkim formom zniewalania jednostki ludzkiej. 

Obecny skład zespołu aktorskiego ukształtował się w latach 1972-1975. Teatr Ósmego Dnia nabrał wówczas 
charakteru wspólnoty twórczej i ideowej, która wzbogaciła dotychczasowy alternatywny i krytyczno-polityczny 
image zespołu o wątki egzystencjalne, metafizyczne i pokoleniowe („Musimy poprzestać na tym, co tu nazwano 
rajem na ziemi? ... ", „Przecena dla wszystkich", „Ach, jakże godnie żyliśmy", „Więcej niż jedno życie"), zysku
jąc sobie opinię wybitnego artystycznie wyrazu poglądów i nadziei młodej inteligencji polskiej. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego zespół, poszukując nowej formuły diagnozy rzeczywistości i dążąc do 
nowych doświadczeń twórczych poprzez poszerzenie widowni, powrócił do - obecnej już wcześniej w swej dzia
łalności - formy teatru ulicznego, realizując przedstawienia plenerowe: „Raport z oblężonego miasta" i „Cuda 
i mięso". Po zwolnieniu członków zespołu z pracy w roku 1984 Teatr Ósmego Dnia dał w niezależnym obiegu 
kulturalnym ponad sto przedstawień w kościołach całej Polski, w tym spektakli premierowych: „Piołunu" i „Ma
łej Apokalipsy". 

W latach 1985-1990 początkowo część, a następnie cały zespół przebywał na emigracji na zachodzie Europy. 
W ciągu dwudziestu ośmiu lat działalności Teatr Ósmego Dnia przygotował ponad trzydzieści premier. Mi

mo najprzeróżniejszych utrudnień wystąpił w nieomal wszystkich krajach europejskich i w Meksyku. Własnej 
siedziby doczekał się w Poznaniu w marcu 1992 r. 

W repertuarze: 
„Piołun" - premiera w kościele w Mistrzejowicach, 1985. 
„Mięso" - przedstawienie uliczne, premiera w Moskwie, 1989. 
„Ziemia niczyja" - premiera w Poznaniu, 1991. 
„Requiem" - premiera w Poznaniu, 1992. 
„Wzlot" - premiera w Poznaniu, 1982; wznowienie w Poznaniu w styczniu 1993. 

Teatr Ósmego Dnia - wybrane pozycje z bibliografii: 
Zbigniew Gluza. Ósmy dzień. Wyd. „Krąg'', Warszawa, 1982. 
Aldona Jawłowska. Więcej niż teatr. PIW, Warszawa, 1988. 
Elżbieta Morawiec. Powidoki teatru. Wyd. Literackie, Kraków, 1991. 

Teatr Ósmego Dnia - wybrane pozycje z filmografii: 
„Droga". Reż. Andrzej Titkow. Zesp. filmowy „Kronika" i WFD w Warszawie, 1990 (48 min. -film dok.). 
„Teater Attonde Dagen". Reż. Joanna Helander i Bo Persson. Prod. szwedzka, 1992 (76 min. - film dok .) . 
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TEATR ÓSMEGO DNIA 

LECH RACZAK\ dyrektor; TADEUSZ JANISZEWSKI \kierownik artystyczny, aktor; DARIA ANFELLI, 
EWA WÓJCIAK, ADAM BOROWSKI, MARCIN KĘSZYCKI \aktorzy; MAREK RACZAK \ z-ca dyrektora 
d.s. administracyjnych, współodpowiedzialny za program ośrodka Teatru i finanse; JACEK CHMAJ \ współ
twórca scenografii, autor rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych; OLA CIEŚLIŃSKA \ koordynator pracy 
biura Teatru; KRZYSZTOF FABIAŃSKI\ współodpowiedzialny za realizację techniczną przedstawień, akustyk 
i fotografik; WŁODZIMIERZ KWJECIŃSKI \aktor, współodpowiedzialny za program ośrodka Teatru, fotogra
fik; ELŻBIETA MORAWIEC\ krytyk teatralny, współorganizator sesji i seminariów teatrologicznych; ITA 
WACHOWSKA\ odpowiedzialna za zagraniczne toumees Zespołu; JAN ZAMOJSKI \ odpowiedzialny za pro
gram ośrodka Teatru i publikacje (styczeń 1993 r.) 

W programie wykorzystano: 
- „Requiem" Anny Achmatowej (w tłum. Eugenii Siemaszkiewicz i Seweryna Pollaka) 
- fragm. „Epilogu" z „Requiem" Anny Achmatowej (w tłum. Stanisława Barańczaka) 
- fragm. „Zapisków o Annie Achmatowej" Lidii Czukowskiej (w tłum . Eugenii Siemaszkiewicz) 
- fragm. artykułu „Suche oko" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
oraz (w tłum. J. Zamojskiego): 
- fragm. artykułu Nikołaja Anina „Leningradskije noći" 
- fragm. artykułu Nikołaja Bierdiajewa „O tvorćeskoj svobodie i fabrikacji dus" 
- fragm. referatu Andrieja Żdanowa 
(zamieszczone w: Anna Achmatowa „Socinienja", t. I i li, Miinchen, 1965 i 1968) 
- fragm. listu Wiktora Łozińskjego. 

Dziękujemy Annie Legeżyńskiej i Piotrowi Mitznerowi za udostępnienie tekstów i fotografii archiwal
nych wykorzystanych w programie. 

Spektakl zrealizowano przy współudziale finansowym Władz Miasta Poznania. 

Redakcja: Jan Zamojski 
Opracowanie graficzne: Adam Borowski 
Fotografie ze spektaklu: Włodzimierz Kwieciński 

Skład, łamanie i diapozytywy: perfekt •. c. 

Druk i oprawa: drukarnia, wydawnictwo „Mataczyński" 
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