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Dla Wiecha Praga była miejscem. gdzie się najlepiej zachował warszawski 
folklor. Tyrmand z kolei napisałby o niej epopeję , podziwiając prywatny handel 
i rzemiosło, które gnieździło się w bramach i podwórkach . wylewając się 
barwną. choć przybrudzoną falą na słynnych praskich bazarach . Tyrmanda 
fascynowała przede wszystkim ludzka przemyślność i naturalne dążenie 

do wolności - przynajmniej ekonomicznej. skoro politycznej pod żadnym 
pozorem uzyskać się nie dato . Fakt. że to wszystko działo się na granicy lub 
poza granicą prawa. nie miał znaczenia, skoro prawo było niesprawiedliwe czy 
wręcz obłędne. Hłasko patrzył na te zjawiska innymi oczyma. 
Praga Hłaski jest miejscem. gdzie się w sposób najbardziej wyrazisty odsłania 
wielkie kłamstwo komunistycznej propagandy, kłamstwo o nowych. pięknych 
miastach. zabudowanych jasnymi domami, zamieszkanymi przez nowych. 
„socjalistycznych" ludzi . oddanych pracy i szczęśliwych w życiu rodzinnym. 
Z Pragi widać najlepiej. że pokazywane do znudzenia zagranicznym i krajowym 
dziennikarzom Mariensztat czy MDM to tylko maleńkie enklawy na morzu 
zupełnie innej Polski, która na łamy prasy nie ma wstępu i która jest krajem 
ludzi nieszczęśliwych i rozczarowanych. Żyjących z poczuciem. że padli ofiarą 
wielkiego oszustwa. Dlatego gdy Aleksander Ford nakręcił film na podstawie 
Ósmego dnia tygodnia w lukrowanych dekoracjach świeżo odnowionej 
warszawskiej Starówki. Hłasko wycofał nazwisko z czołówki: Wielkie Kłamstwo 
w tym filmie miało się bowiem nadal doskonale. 
Dlaczego jednak Hłasko nie dogadałby się z Tyrmandem równie przecie 
jak on nieznoszącym komunizmu? Ósmy dzień tygodnia jest opowiadaniem 
o miłości, nie przypominającym jednak wcale takiej miłości, jaką pokazuje 
napisany zaledwie parę lat wcześniej Dziennik 1954. Historia o związku 
Tyrmanda z młodziutką dziewczyną. Bogną. jest w miarę cyniczna : obie strony 
wiedzą w niej. w co grają i żadne z nich nie oddałoby się partnerowi bez 
reszty, choć gotowe jest czerpać z sytuacji tyle przyjemności, ile się tylko da. 
Historia. którą opowiada Hłasko . jest sentymentalna. bo właśnie sentymentu 
- prostej. gorącej miłości - najbardziej bohaterom brakuje. To jest ten 
najbardziej deficytowy towar w zdewastowanej rzeczywistości prawobrzeżnej 
Warszawy. 
Na czym polega dewastacja? Nie tylko na opłakanym stanie praskich kamie
nic. Hłasko opisuje przede wszystkim dewastację, jaka zaszła w ludziach, 
a spowodowaną najpierw przez wojnę. a potem przez rządy nowej władzy. 



Zderzają się tutaj dwie demora
lizacje - ta z czasów Hitlera i ta 
z czasów Stalina - bo pod władzą 
totalitaryzmów normą nie jest bo
haterstwo, tylko próby przeżycia 
za wszelką cenę, moralne kom
promisy lub, w narnorszym razie, 
jak w przypadku ubeka Grzegorza 
- zaprzedanie się złu. Dlatego to, 
co tak podobało się Tyrmandowi: 
uparte omijanie restrykcyjnego, 
antyludzkiego prawa. Hłasce jawi 
się raczej jako jeden z czynników 
powszechnej demoralizacji , w ra
mach której już żadne prawo i żad
na norma moralna nie mogą liczyć 

na spontaniczną akceptację. 
Tak wygląda zdewastowana rze
czywistość w opowiadaniu Hłaski, 
w którym bohaterowie nie mogą 
znaleźć kawałka wolnego miejsca, 

aby godnie zapoczątkować swo
ją fizyczną miłość. Jak powtarzał 
autor. nie chodzi tu o wolny pokój 
- bo ten ostatecznie znaleźć moż
na zawsze. Chodzi o „przestrzeń 
duchową", o jakieś miejsce nie

winne i czyste, nie skorodowane, 
nie cuchnące odorem zepsucia, 
miejsce, w którym można byłoby 
choćby na chwilę złożyć to coś naj
cenniejszego, co dla siebie mają 

kochankowie. Próba znalezienia 
takiego miejsca, w którym akt mi
łosny nie bylby tylko ordynarnym 



..rżnięciem się", koń

czy się klęską. 
U Hłaski jeszcze jedna 
niedogodność sytuacji 
staje się szczególnie 
dotkliwa: to niemoż

ność opowiedzenia 
tej historii w wyso
kim stylu. Wraz z do
okolnym zepsuciem 
i degrengoladą także 
w opowieść o Piotrku 
i Agnieszce wdziera 
się kicz. Grzegorz pije 
na umór z powodu 
swego zaprzedania 
politycznemu syste
mowi i hamletyzuje 
złowrogo nad sensem 
własnego istnienia, 
ale kiedy Agnieszka 
wręcza mu rewolwer 
- oczywiście nie robi 
z niego użytku, bo i te 
groźby samobójcze 
także są w końcu tylko 
deklamacją. Bohate
rowie cierpią napraw
dę, ale dodatkową 

zgryzotą jest dla nich 
- że i to cierpienie nie 
daje się opisać stylem 
antycznej tragedii, po
zostając zaledwie tan
detnym, sentymen-



talnym romansem o złym, brudnym, wulgarnym świecie i kobietach, które 
zdradzają. 

Oto pokrótce Ósmy dzień tygodnia tak i, jak im napisał go Hłasko. Opowieść 
o zyc iowych rozbitkach bardzo mocno osadzona w realiach Polski czasów od

wi l ży. Tekst H łaski wziął jednak na warsztat współczesny niemiecki dramaturg 

i reżyser Armin Petras i zaadaptował dla teatru. Co w związku z tą adaptacją 
stało się z opowieścią 7 

Jak można się byto spodziewać, Petras usunął z fabuły to wszystko, co 

pozwal a ło umieścić ją precyzyjnie w czas ie i przestrzeni. Nie ma więc już 

w tej historii żadnych znaków lokuiących Ją na warszawskiej Pradze czy 

w latach p i ęćdz i esiątych. Ale wraz ze znikn1ęc1em tych wyznaczników zmienia 

się w całości motywacja zn iszczen ia, korozji materialnej i duchowej całego 

świata. Nie jest wszelako tak, abyśmy przestawa li rozumieć tekst. Tyle że dziś 

rozumiemy go odmiennie. 

Bohaterowie sztuki - podobnie jak bohaterowie opowiadania - czekają 

w desperacj i na niedz i elę, która ma wszystko odmienić, czekają więc na 

dzień odświętny, „lepszy", ku któremu jak gdyby dąży czas całego szarego 

i deszczowego tygodnia. W n i edzielę ojciec pojedz ie na ryby, przyjedzie 

na rzeczona montera, a może też Agnieszka z Piotrem będą mieli już za sobą 

swój „pierwszy raz" Niedziela jest więc takim metrum czasu, które nadaje 

mu pozytywny sens. Wszystko to jednak okazuje się i luzją. Dla reżysera 

współczesnej wersji tekstu Hłaski iluzja trwa nadal, tyle że zmienia swą 

treść. Najpierw była iluzją tworzoną przez propagandę, która też bez ustanku 

powtarzała ludziom, że na przekór realiom wszystko idzie ku lepszemu, potem 

zmieni ła się w bardziej uniwersalne oszustwo sprokurowane przez ideologię 

nieustającego ekonomicznego postępu i konsumpcjonistyczne ztudzenia. 

Wizja świata, którą produkuje na powszechny użytek dzisiejsza reklama 

i propagandowe programy parti i politycznych, bywa często bodaj równie 

odległa od rzeczywistości jak kroniki filmowe czasów Stalina. 

Rozczarowanie jako dominanta społecznego samopoczucia nie jest więc 

czymś, co znikto po rozmontowaniu komunistycznego systemu. Ono iest 

nieuchronnie obecne wmyśleniu wszystkich I ud z i, którzy żyją w świecie obietn ie, 

w świecie, który to, co dobre, umieszcza w jakiejś nieokreślonej przyszłości, 

ku której dążymy jak ku owej nieosiągalnej „niedzieli". W takim świecie rolą 

sztuki i literatury jest przede wszystkim demaskacja oszustwa, pokazywanie 
rzeczywistości taką, jaka jest, bez żadnych upiększeń i fałszywych sygnałów 

nadziei. To tłumaczy, dlaczego w krainach propagujących konsumpcjonistyczną 

utopię tak często powstaje ponura jak noc, „czarna" literatura. 
Na czym polega dewastacja świata w scenicznej wersji opowiadania 

Hłaski? Ona może być tutaj spowodowana już nie tylko przez ktamstwo 

nowej propagandy, ale przez upadek tradycyjnych wartości, rozpad więzów 
rodzinnych, degrengoladę miłości zastąpionej przez seks i kulturę przelotnych 

związków erotycznych, przez brutalizację życia, którą wspierają i symbolizują 
filmy sensacyjne o twardych i bezwzględnych ludziach żyjących poza prawem. 

A zatem nie jest tak, aby wielkie rozczarowanie, nadużycie zaufania i tragedia 

prostych uczuć były czymś, czego się nie da przedstawić bez odtwarzania 

realiów prawobrzeżnej Warszawy lat pięćdziesiątych. „Świat miał wyglądać 
inaczej I" - to zdanie, które mogli wyglaszać z pełnym przekonaniem nie tylko 

ludzie żyjący przed pótwieczem w komunizmie, ale też współcześni nam 

obywatele zarówno tych względnie zamożnych, jak będących Jeszcze na 

dorobku społeczeństw Europy. 
Czyżby więc Htasko napisał opowiadanie dające się, po transformacji, 

przymierzyć do dzisiejszych tekstów prozą Doroty Masłowskiej, Michała 
Olszewskiego, Tomasza Piątka, Daniela Odiji czy Sławomira Shuty? Nie do 

końca. W prozie Htaski, nawet przerobionej dość swobodnie przez adaptatora, 

daje się jeszcze odczuć tęsknota do „poważnej literatury", nawet jak, i eś 
poczucie świętokradztwa w chwilach, w których uczucie miłości tytła się 

w błocie. Ostatecznie to, co się przydarzyto tradycyjnym wartościom w okresie 
wojny i zaraz po niej, byto dopiero wstępem do wielkiej degrengolady, jaka 

trwała przez całe półwiecze. W domach, które Hłasko opisuje, Zeromski 

i Sienkiewicz stali jeszcze na półkach z książkami i byli punktem odniesienia 

dla tego, co dziato się na ulicy i w knajpach. W domach dzisiejszych bohaterów 

powieściowych ten niegdysiejszy fundament wartości już zniknął. 
Przeniesienie opowieści Htaski do teatru, który ma za sobą catą drastyczną hi

storię eksperymentów drugiej potowy dwudziestego wieku, który wchłonął do 

dziś tyle okrucieństwa, brutalizmu, obnażania duszy i ciata, jest doświadcze
niem obciążonym ryzykiem. Na tle tej tradycji dzieje bohaterów, którzy chcie

liby się po prostu kochać, ale nieprzychylna rzeczywistość pcha ich do zdrady 

i odziera ze złudzeń, brzmią nieco naiwnie i - jak to bywa często u Hłaski 



- sentymentalnie. Odrywając ich przygody 
od historycznych wydarzeń. które nadawa
ły im - wbrew demonowi szmiry - odcień 

patosu. przenosząc je natomiast na grunt 
cokolwiek ponadczasowy (tzn. niemożliwy 

do wyraźnego zidentyfikowania). adaptator 
obciąża ich zadaniem znacznie poważniej

szym niż to, które otrzymali od Hłaski, każe 
im mianowicie po trosze reprezentować całą 
epokę i obnażać jej nieprawości . 

Teraz piłeczka ląduje po stronie teatru 
- bo to on potrafi tekst najbanalniejszy 
obdarzyć sensem i życiem, tak samo jak 
z poważnego, „problemowego" scenariusza 
uczynić tępą. nieznośną piłę albo go 
bezlitośnie strywializować . Będę z wielkim 
zainteresowaniem i emocją śledzić los 
teatralny Ósmego dnia tygodnia. Hłasko 
bowiem każdy ze swoich tekstów niejako 
podminował kiczem. kiczem. o którym 
sądził. że jest niezbywalnym elementem 
sztuki w dwudziestym wieku. Od reżysera 
zależy, co z tym ładunkiem pocznie. czy nie 
pozwoli mu zagnieździć się na dobre także 
w sztuce kolejnego stulecia. 



3 
schodząc na dno 

knajpa 

agnieszka 
tańczący tłoczyli się na parkiecie 
kobiety byty jednakowo ubrane i pachniały tak samo perfumami 
o nazwie konia wyścigowego którego już nie byto 
kładły głowy na ramionach swoich partnerów by je po chwili zapomnienia 
poderwać do góry 

pod sufitem wisiał dym 
refrenista śpiewał o rozstan iu i wielkich uczuciach które wszyscy tu dobrze 
znali 
brylantyna na włosach kelnera btyszczala podobnie jak jego złoty ząb barman 
byt jeszcze młodszy i wykonywał swoj ą pracę jak złotnik który właściwie 
powinien zostać chirurgiem z tylu zupełni z tyłu tam gdzie siedzieli ci którzy 
siedzieli tam już od zawsze z obaczył grzegorza 

grzegorz 
przyszła 

agnieszka 
nie niby dlaczego miałaby przyj ść 

grzegorz 
bardzo tego chciałem 
agnieszka spojrzała mu w oczy 
źrenice były wejściem do tunelu który powinien prowadzi ć w gląb duszy 
ale w tym miejscu byla tylko czarna ściana bez napisu 
więc nie byto jej 

agnieszka 
nie oczywiście że nie 

grzegorz 
przecież wiem 
chciał się upić ale byt zupełnie trzeźwy 
niczego nie potrafił 
ani zapomnieć ani wybaczyć ani poczuć bólu 
naprawicie jutro kran 

agnieszka 
myślę że tata naprawi 

grzegorz 
trzeba by stąd wyjechać 
w tym kraju można zostać tylko pijakiem albo bohaterem 
nie jestem dobry ani w jednym ani w drugim 



agnieszka 
wcale tak nie uważam picie w każdym razie nieźle ci wychodzi 

grzegorz 
dzisiaj środa 

agnieszka 
czwartek 

grzegorz 
jeszcze tylko trzy dni 

byle do niedzieli jeśli nie przyjdzie do wieczora to koniec 

agnieszka 
i co wtedy 

grzegorz 
nic po prostu będę żył dalej 

agnieszka 
to jeszcze nie jest najgorsze gdy się ma 25 lat 

grzegorz 
głupia gęś z ciebie 
o czym to świadczy 
przecież wiadomo że ma się jedno najwyżej dwa życia w życiu i jeśli się ie 
stłamsi to całą resztę spędza się w stanie śpiączki 
jak marionetka bez aktora 
ci co harują żeby się ubezpieczyć na życie mają przynajmniej jakiś cel 
ja bym ubezpieczenie z miejsca przepił 
dusza to nie wieczny ogień 
to lampa którą można rozbić 
bardzo fatwo 

agnieszka 
nawet kawa jest podła 

grzegorz 
takie czasy 
powiem ci coś 
kiedyś napiszę książkę 

ag meszka 
tylko tego brakowało 

grzegorz 
tak o miłości 
o tym co się czuje kiedy się leży dwudziestą noc i patrzy w sufit 

agnieszka 
a kto to będzie czytał 

grzegorz 
dwoje bezimiennych ludzi kocha się ale rozmija 
tak dwoje ludzi którzy spotykaJą się w najczarniejszym momencie swojego 
życia 



nie wiem jeszcze kim oni są muszę się nad tym zastanowić on powinien być 
bardzo zwyczajny jakiś pijak a ona czy ja wiem w każdym razie po przejściach 
on coś zrobił i teraz chciałby właściwie zacząć od początku 
ale przeszłość jest jedynym miejscem w którym tak naprawdę mieszkamy 
i pewnego dnia nie da się już po prostu odróżnić kto jest wrogiem a kto 
przyjacielem 
gdzie jest kłamstwo a gdzie prawda nie sposób połapać się w tym wszystkim 
i nie sposób cokolwiek wytłumaczyć bo można zniszczyć ieszcze więcej 

agnreszka 
i to już koniec 

grzegorz 
czy ja wiem ale może wcześniej powinno się stać coś jeszcze 
coś banalnego najlepiej katastrofa kolejowa albo powódź która pochłania ' 
wszystko 
może jakaś choroba coś z księżycem i z deszczem 
wciąż coś takiego się zdarza prawda 
albo śmierć tak to najprostsze samochód albo cegła która spada z dachu na 
dole dziewczyna z plecakiem 
albo samobójstwo 
on albo ona 
może oboje 
raczej on 
kobiety są bardziej przywiązane do życia 
więc on 
przynajmniej tyle wiem 
nieźle jak na początek 

agnieszka 
ona by ci tego nie darowała 

grzegorz 
czego 

agn1eszka 
samobójstwa 

grzegorz 
ona i tak nie przyjdzie więc skąd miałaby się dowiedzieć 

agnieszka 
zawsze ktoś wygada 
ludzie nie wytrzymają 
to tak dobrze robi opowiadać o nieszczęściu innych 

grzegorz 
jeszcze tylko tytuł moim zdaniem to najtrudniejsze 
dobre tytuły już się skończyty to niesprawiedliwe 
tylko dlatego że zaczęło się dwa tysiące lat później 

bar opustoszał niedoszły chirurg polerował 1eszcze przez 
chwilę bar wylewał ostatnie dowody nocy do zlewu i to był 
koniec 

Ósmy dzień tygodnia według Marka Hłaski (fragment) 
adaptacja· Armin Petras, przekład adaptacji : Monika Muskała 



Armin Petras studiował reżyserię w słynnej szkole Ernsta 
Buscha w Berlinie, obecnie na stale współpracuje z teatrem 
we Frankfurcie. Jest również autorem tekstów dramatycznych, 
które publikuje pod pseudonimem Fritz Kater. Częstym tematem 
jego sztuk i spektakli jest nostalgia za młodością spędzoną 

w NRD, tęsknota za utratą świata z dzieciństwa, wspomnienia, 
w których istotne przemiany polityczne mieszają się z błahymi 
zdarzenia okresu dojrzewania. W jego twórczości elementy 
dramatyczne sąsiadują z epickimi, powaga z błazenadą, 

a wszystkim rządzi nieposkromiony żywioł zabawy. W 2003 
roku Petras otrzyma\ w plebiscycie „Theater heute" prestiżowy 
tytuł autora roku oraz doroczną nagrodę dramatopisarską na 
festiwalu w Mulheim. W 2004 roku w ramach projektu SZUM 
- Spotkania z językiem i kulturą organizowanego przez Dom 
Norymberski pokazano w Starym Teatrze w Krakowie spektakl 
Zeit zu lieben Zeit zu sterben (Czas kochania Czas przemijania) 
Fritza Katera w reżyserii Armina Petrasa, który spotkał się 

z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i krytyki. 
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Cmentarze według Marka Hłaski 1981 

Premiera Cmentarzy Marka Hłaski w adaptacji i reżyserii Jana Maciejowskiego na Scenie 
Kameralnej Starego Teatru odbyła się 14 lutego 1981 roku. Był to szczególny czas entuzja
zmu pierwszej Solidarności. Przedstawienie stało się emanacją nastrojów tamtych dni, praw
dziwej jedności, moralnych wyborów. Po ponad 80 spektaklach zostało niewiele: zgrzebnie 
wydrukowane afisze i programy, tekst opowiadania Hłaski wydany „niezależnie" z okazji 
premiery, ulotna ludzka pamięć. I jeszcze bezcenny, niepublikowany Dziennik Jana Macie
jowskiego, który na gorąco zapisywał swoje wrażenia . 

CMENTARZE 
MARKA HŁASKI 

llEtH1o[RI.\ L OC:.:R.\flA 
Jan Maciejo„,i.; Barbara Za-..11d• 

' "•c ł u 
C.rt.-oi-1 ~- l„W,. Jnł,.a !NwlA>.i 

środa, 19 listopada 1981 
Zacząłem robić adaptację „Cmentarzy" Hłaski. Chcę to przedstawić przewodniczącym Soli
darności ze wszystkich teatrów krakowskich i zaproponować wspólną, solidarną, bezintere
sowną realizację tego przez całe środowisko na rzecz Solidarności. To najlepsze, co można 

wymyślić: wspólne przedstawienie. Powinienem sko11czyć do niedzieli. Chciałbym najpierw 
spotkać się z Radziwiłowiczem i Stuhrem. Ciekaw jestem - co oni na to? 

wtorek, 6 stycznia 1981 
Pierwsza próba „Cmentarzy" - udało się zgromadzić wszystkich największych aktorów kra 
kowskich, ze wszystkich teatrów: Trela, Radziwiłowicz, Stuhr, Goliński, Nowak, Ulewicz, No
wicki, Frycz, Hudziak, Lubaszenko, Gryglaszewska, Fedorowicz, Romanow~ki, Stankiewicz, 
Grabowski, Szajnert, Bi11czycki, Bienicewicz, Borowiec, Święch, Grałek, Kosowski, Jędrzejczyk. 
Oczywiście z tej formuły koleżeńskiej i z tej ilości gwiazd wynikają problemy - każdy chce 
decydować o wyborach - Goli11skiego nie interesuje dramat polskiego komunisty: interesuje 
go dramat Polaka, Radziwiłowicz uważa, że nie można iść w żadne serio - tylko śmiech i ka
baret. 

sobota, 28 lutego 1981 
Premiera „Cmentarzy" odbyła się zgodnie z planem - w sobotę 14 lutego. Czyli 2 tygodnie 
temu. Atmosf era była dość wyjątkowa - taka piwniczna-podziemna, że oto oglądamy rzecz 
zakazaną. Przeciętna widownia wydaje się bardzo zadowolona. Intelektualiści zdaje się mniej. 
Ktoś mówił, że Koniecpolski (recenzent z „Polityki", który na nikim suchej nitki nie zostawia) 
nazwał utwór grafomanią . Pani z cenzury - nie bez satysfakcji - przekazała, że Nyczek uznał 
rzecz za marną, a oni w cenzurze są podobnego zdania. Ja mam wielką satysfakcję, że w tych 
niezwyczajnych warunkach doprowadziłem do premiery, że nie zawiodłem ponad 40 osób 
związanych z tq robotą, że zgodnie z zamysłem są to aktorzy ze Starego, Słowackiego, Huty 
i Bagateli i dziesiątka ze Szkoły - że jest w tym bezinteresowne działan ie całego środowiska . 

( ... ) 
Na scenie byliśmy 4 dni, a raczej 4 noce. Nie przetrzymałem zespołu nigdy ponad 4 godziny. 
Próbę techniczną i dekoracje ustawiliśmy po raz pierwszy z piątku na sobotę w nocy, światło 
robiłem bez dekoracji i aktorów. Oczywiście w tej sytuacji cały sposób opowiedzenia mu
siał wynikać z tego, że nie ma właściwie dekoracji i nie ma kostiumów. I całe szczęście - bo 
stąd mogła powstać formuła przedstawienia aranżowanego na oczach widza, gdzie wszystkie 

chwyty są możliwe - ilustracja jakiejś sceny, opowieść bohatera kierowana wprost do widza, 
czasem serio - jak monolog Goli11skiego - dotkliwie osobisty, pozbawiony aktorstwa - przej 
mujący, a czasem groteskowa zabawa - jak w ZMP-owskim szyderczym zebraniu. Wszystko 
to - wydaje mi się - siłą tego przedstawienia. Świetną rolę zrobił Radziwiłowicz, no i bardzo 
dużo dal przedstawieniu udział studentów - oni właśnie tworzyli ten język, stylistykę. Wno
sili ten ton trochę chuligai1ski i absurdalny (Jacek Wójcicki świetnie zagrał zegar z kukułką). 

Premiera o 1-szej w nocy, przed teatrem tłumy, na widowni atmosfera niezwykła i reakcje też 
niezwyczajne. To wszystko odbywało się poza utartym obyczajem teatralnym. Na widowni 
obecna matka autora p. Maria. Brawa i owacje. Wszystko pokazywało, że teat1; jak to w histo
rii bywało - może być zapalnikiem wydarzeń całkiem nieteatralnych. 

Jerzy Fedorowicz: Grałem w tym przedstawieniu (Romana), ale przede wszystkim byłem 
jak to się dziś mówi jego producentem, pomagała mi Inka Dowlasz. Spektakl powstał dzięki 

determinacji wszystkich uczestników niemal bez pieniędzy, nikt nie oczekiwał na honoraria, 
bilety były bezpłatne. Właściwie nie było dekoracji - kilka umownych elementów: drzwi, 
okno, krzesła, prywatne ubrania zamiast kostiumów, co najwyżej charakterystyczny rekwizyt 
znaczący dla postaci. Gral iśmy nocami, czasem po dwa spektakle, na widowni były tłumy. 

Kazimierz Borowiec: W moim życiu nastąpiła klamra. W przedstawieniu Jana Maciejow
skiego zagrałem Franciszka Kowalskiego (główny bohater Cmentarzy), a 24 lata później 

w jednym z 13 odcinków filmu Solidarność reżyserowanym przez Małgorzatę Szumowską 
zagrałem jej ojca, Macieja Szumowskiego. W 1981 roku „Gazeta Krakowska': którą kierował 

była jedyną oficjalną gazetą piszącą prawdę . Kosztowała 5 zł. Każdego ranka na warszawskim 
dworcu czekano na pociąg z Krakowa i kupowano „Gazetę Krakowską" - płacąc za nią dzie
sięciokrotnie więcej. 

Rafał Jędrzejczyk: Grałem jednego z milicjantów (w tamtym czasie taka rola to prawdziwe 
wyzwanie!) znęcających się nad Kaziem Borowcem. Publiczność była bardzo różnorodna: 

młodzież studencka, krakowska inteligencja, robotnicy z Nowej Huty - często był to ich 
pierwszy kontakt z teatrem. Jakaś dziwna siła na scenie i widowni, niezwykły czas ... 

opracowała Elżbieta Bińczycka 


