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Teatr Ósmego Dnia – więcej niż teatr 

 

 

Teatr Ósmego Dnia to coś więcej niż teatr. W tej formule, zaczerpniętej z tytułu znanej 

książki Aldony Jawłowskiej1, kryje się tajemnica sukcesu legendy polskiej sceny alternatywnej, 

eksplikacja artystycznego i życiowego credo. Artystycznego i życiowego jednocześnie, bo w 

wypadku „Ósemek” nie da się rozdzielić tych dwóch kategorii. Z jednej strony wynika to z 

indywidualnych deklaracji członków, z drugiej – z meandrów historii. Prawie pięćdziesiąt lat 

istnienia grupy zaznaczyło się w historii teatru polskiego i indywidualnych biografiach 

licznymi sukcesami, konfliktami, przełomowymi osiągnięciami i bolesnymi wydarzeniami. 

Każda próba opowiedzenia historii Teatru Ósmego Dnia zawsze będzie ułomna – 

fragmentaryczna, skupiająca się na najważniejszych wydarzeniach oraz subiektywna, 

nacechowana przez osobowość badacza i podkreślająca to, co ów teatr dla niego znaczy. 

Historia poznańskiego teatru zaczęła się w październiku 1964 r., kiedy powstał 

Studencki Teatr Poezji „Ósmego Dnia”. Inicjatorem założenia grupy był Tomasz Szymański, a 

do grona współzałożycieli należeli Sława Baranowska, Stanisław Barańczak, Anna Bryłka, 

Elżbieta Einbacher, Janusz Grot, Janina Karasińska, Marek Kirschke, Waldemar Leiser, Danuta 

Pawlina i Lech Raczak. Wszyscy byli studentami polonistyki (pierwszego lub drugiego roku) 

na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a ich działalności patronował 

Konstanty Ildefons Gałczyński. Bowiem to z Teatrzyku „Zielona Gęś”, a ściślej, ze scenki 

zatytułowanej Osiem dni stworzenia pochodzi nazwa zespołu: 

 

DZIEŃ ÓSMY: 

(stworzenie teatru, premiera polskiej sztuki, kosmiczny deficyt, nuda, trąby i koniec świata)2. 

 

 Pierwsze spektakle, jak na teatr poezji przystało, opierały się na tekstach poetyckich, 

zaś autorem scenariuszy był Tomasz Szymański na zmianę ze Stanisławem Barańczakiem. 

Grupa zadebiutowała w dwa miesiące od swojego powstania montażem wierszy Juliana 

Tuwima Treść gorejąca. Pierwszą siedzibą zespołu przydzieloną przez Zrzeszenie Studentów 

Polskich był Klub UAM „Bratniak” przy ul. Dożynkowej 9B. W początkowej fazie istnienia 
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grupy w procesie pracy nad spektaklami pojawiało się mnóstwo osób, warto wspomnieć 

chociażby Witolda Wąsika (twórcę scenografii) czy Agnieszkę Duczmal (autorkę muzyki). 

Istotne zmiany przyniosła współpraca poznańskiej grupy ze Zbigniewem Osińskim, 

zafascynowanym technikami wypracowanymi przez Jerzego Grotowskiego i jego zespół. 

Osiński wyreżyserował Warszawiankę Stanisława Wyspiańskiego, wykorzystując swoją 

wiedzę na temat metod pracy Teatru Laboratorium, odsuwając przy tym na boczny tor 

Szymańskiego i jego wizję teatru. Zaproponowany przez Osińskiego sposób pracy nad 

spektaklem został przyjęty przez część zespołu z entuzjazmem i stanowił przekroczenie pewnej 

granicy, początek zerwania z amatorszczyzną. Kolejny spektakl Taniec śmierci i pomyślności, 

według wierszy Wielemira Chlebnikowa, reżyserował Raczak. Powrót do sposobu pracy nad 

spektaklem sprzed Warszawianki (czego życzyłby sobie Szymański), okazał się już 

niemożliwy, ale zarazem zespół nie chciał zaproponować Osińskiemu dalszej współpracy. 

Konflikt, a w konsekwencji rozłam zespołu, okazał się nieunikniony. Barańczak opuścił grupę, 

Raczak wraz z częścią kolegów pragnęli pójść w kierunku poszukiwań zapoczątkowanych 

poprzednimi dwoma przedstawieniami. Jednak na pierwszy plan wysunęły się wydarzenia 

Marca’68, studenckie manifestacje (brała w nich udział część Teatru Ósmego Dnia związana z 

Raczakiem) i represje ze strony władzy. W maju tego roku nowym szefem grupy został Raczak, 

który po latach powiedział: 

 

Tak się akurat złożyło (pewnie nie przypadkiem), że ci, którzy w Teatrze Ósmego Dnia stanowili […] 

grupę poszukującą, próbującą się „męczyć” ćwiczeniami, „od Grotowskiego” i szukać czegoś na własną 

rękę, byli też aktywni w ruchu studenckim. W ruchu protestu. […] W centrum zespołu zostali ludzie 

bardziej aktywni, zarówno w sensie artystycznym, […] jak i społecznym (mieli potrzebę aktywności 

wobec świata i trochę mniej strachu, jeśli chodzi o angażowanie się w sprawy polityczne)3. 

 

 Latem 1968 r. do zespołu należeli więc: Lech Raczak, Marek Kirschke, Waldemar 

Leiser, Witold Wąsik, Zbigniew Żółciak, Elżbieta Kalemba i Ryszard Kacperski. Ważne 

zmiany przyniósł spektakl Escurial z 1969 r. reżyserowany przez Raczaka i Kirschkego – 

możemy tu po raz pierwszy mówić o kreacji zespołowej, po raz ostatni zaś pojawił się na scenie 

Raczak (od tej pory porzucił aktorstwo na rzecz reżyserii, tłumacząc się niemożnością 

pogodzenia obu form działania artystycznego). Wspólne tworzenie spektaklu oznaczało zgodę 

na współodpowiedzialność za jakość pracy i ostateczny efekt sceniczny. Teatr Ósmego Dnia 
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ewoluował i był coraz bliżej obrania drogi, którą podąża do dziś. W okolicznościowym folderze 

przygotowanym na pięciolecie istnienia grupy Raczak pisał: 

 

Praca w teatrze jest poszukiwaniem ludzkiego, cielesnego kształtu tego, co nieuświadomione, 

domniemane zaledwie kryje się wewnątrz człowieka, na granicach świadomości. Ma więc teatr wyrażać 

jednostkowe pragnienia, tęsknoty, popędy, ma w wymiary biologiczne przenosić ludzkiego ducha, jego 

piękno i brzydotę, małość i potęgę. Aby poznawszy siebie, mógł świadomie wpływać na rzeczywistość. 

Oczywiście, nie można człowieka odrywać od konkretnych warunków społeczno-historycznych, 

które go ukształtowały i na które z kolei on ma oddziaływać. Trzeba więc, by teatr ingerował w aktualne 

problemy życia społecznego, aby dyskutował pryncypia światopoglądowe, by miał ambicję być nie tylko 

świadkiem i zwierciadłem, ale i twórcą, i sędzią swoich czasów, by […] miał odwagę kształtowania 

odbiorcy, zmuszania go do myślenia i działania – bez zarozumialstwa, nie przez dyktowanie własnej wizji 

świata, ale przez dzielenie się wątpliwościami4. 

 

Jest to kwintesencja strategii, którą podjął poznański zespół i którą konsekwentnie 

rozwijał w następnych spektaklach i działaniach artystycznych. Z czasem coraz istotniejsza w 

pracy nad spektaklem stawała się „kreacja zespołowa”, czyli wpływ wszystkich członków 

grupy teatralnej na kształt przedstawienia. Ostatecznie też nastąpiło odejście od gotowych 

tekstów jako głównego budulca spektaklu na rzecz improwizacji. Zasłyszane rozmowy, 

fragmenty wierszy, własne przemyślenia – to były cegiełki, z których w procesie improwizacji 

powstawał spektakl. 

 Na lata siedemdziesiąte przypadł proces formowania się składu, w którym „Ósemki” 

działają do dziś: w 1971 r. w Sztafecie debiutował Tadeusz Janiszewski, w 1972 r. w Integracji 

– Ewa Wójciak, w 1973 r. w Wizji lokalnej – Marcin Kęszycki, a w 1975 r. w Musimy 

poprzestać na tym, co tu nazwano rajem na ziemi…? – Adam Borowski. Jest to także dekada 

spektakli o wyjątkowej sile oddziaływania. W 1971 r. nagrody zdobywało przedstawienie 

Jednym tchem na podstawie wierszy Barańczaka, którego akcja działa się w stacji 

krwiodawstwa. Dziennikarz telewizyjny robił pokazowy, optymistyczny reportaż na temat 

„szarych ludzi”. W rzeczywistości oczom widzów ukazywał się bezduszny, biurokratyczny 

system, z którym zmagali się zwykli ludzie. Za zamkniętymi drzwiami działo się coś 

niepokojącego. Padał strzał. Ginął człowiek. Spektakl kończyły słowa: 

 

To tylko słowo „nie”, miej je we krwi, 

która spływa kroplami po murze o świcie, 
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daję tobie to słowo, jakbym dawał głowę 

za to, że ból istnieje, jakbym gardło dawał 

za sprawą żył i ścięgien, i mięśni, i skóry. 

czytam ci z liter bólu, ze skręconych nerwów 

[…] 

To tylko słowo „nie”, ostatni krzyk 

modlitwy krwi, którą dzisiaj odmawiam za ciebie 

którą odmawiam sobie prawa do odejścia5. 

  

W kolejnych spektaklach powracały pytania o celowość budowania socjalistycznej 

rzeczywistości, o stosunek władzy do zwykłych obywateli, o fasadowość haseł, idei i instytucji 

PRL-u. 

 W 1975 r. Teatr Ósmego Dnia wystawił spektakl Musimy poprzestać na tym, co tu 

nazwano rajem na ziemi…?. Tytułowe pytanie zostało zaczerpnięte z Braci Karamazow 

Fiodora Dostojewskiego. Jednym z kluczowych pytań spektaklu było pytanie o wybór między 

chlebem i wolnością. Słowami powieści aktorzy odpowiadali na to pytanie: „Żadna nauka nie 

da im chleba, dopóki będą wolni. Ale skończy się na tym, że przyniosą swoją wolność do 

naszych stóp i powiedzą: weźcie nas raczej w niewolę, a dajcie jeść. […] I wszyscy będą 

szczęśliwi, miliony istot”6. Jak pisała Aldona Jawłowska: 

 

Spektakl toczy się dalej w ogłuszającym zgiełku, aktorzy walą w blaszane beczki, które przetaczają się 

po sali, wykrzykując swoje kwestie, miotając się po scenie, po chwili już spoceni, zmęczeni, pełni 

najwyższych emocji. Poszukują – całkiem dosłownie – sensu własnego działania, a zarazem sensu 

otaczającego świata, w jakim to działanie jest zakorzenione, najwyższych racji uzasadniających słuszność 

sprzeciwania się złu7. 

 

Spektakl, gęsty od znaczeń, z wieloma cytatami z dzieł prozatorskich i poetyckich (m.in. z 

Aleksandra Sołżenicyna, Barańczaka, Czesława Miłosza i Adama Zagajewskiego), nie został 

przez publiczność w pełni zrozumiany. Pokazywał jednak konsenkwencję zespołu w myśleniu 

o świecie i sobie samych. 

W 1977 r. powstał legendarny spektakl Przecena dla wszystkich, obraz życia 

społecznego w Polsce lat siedemdziesiątych: uległość wobec władzy, zgoda na fałsz i 
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dwójmyślenie, kłamstwo i przekupstwo jako metody osiągania pożądanego celu, agresja jako 

dominujący sposób komunikowania się ludzi, społeczna tresura, która oducza myślenia: 

 

Naprawdę, margaryna jest lepsza od masła (nie ma cholesterolu, a ileż syntetycznych witamin), sztuczne 

kwiaty nie więdną, skaj mniej brudzi się od skóry, a tombak błyszczy bardziej niż złoto. Naprawdę, 

osobowość przydaje się (jak twierdzą gazety) wyłącznie w telewizji. Natomiast każdemu niezbędny jest 

dowód osobisty. Naprawdę, polecenie służbowe jest lepsze od męki wolnego wyboru (wszak wolność to 

uświadomiona konieczność)8.  

 

Tytułowa przecena „zżerała” wartość najważniejszych idei ludzkości, takich jak wolność, 

braterstwo, sprawiedliwość, a nawet socjalizm. W jednej ze scen spektaklu pojawiał się 

korowód szarych, bezgłowych kukieł niesionych przez aktorów. Ich śpiew pobrzmiewał 

rozpaczą i buntem przeciw konformizmowi i małości współczesnego człowieka. 

 Ostatnim wielkim spektaklem „Ósemek” w latach siedemdziesiątych było Ach, jakże 

godnie żyliśmy (1979). Kolejny gorzki komentarz do „raju” ustanowionego na ziemi przez 

władzę i jej zwolenników. Tym razem twórcy mocno zaakcentowali ludzkie dążenie do 

transcendencji, pojawił się problem (nie)istnienia Boga, pustego nieba i boskich pretensji 

nadczłowieka. Za sprawą tych właśnie spektakli oraz działalności pozateatralnej Teatr Ósmego 

Dnia znalazł się w kręgu tzw. teatru politycznego. Wkrótce nastąpił czas „wahnięć” w relacjach 

z władzą: przychylności i represji, przyznawania nowej siedziby i jej zabierania, zatrzymań, 

aresztowań, cofania pozwoleń na granie spektakli, ale też profesjonalizacja teatru – zespół 

otrzymał etaty w Estradzie Poznańskiej (utracone w czerwcu 1982 r., przywrócone w lipcu tego 

samego roku, a latem 1984 r. ostatecznie odebrane artystom Teatru Ósmego Dnia). Zaostrzone 

represje doprowadziły do podziału zespołu – od czerwca 1985 r. działały dwie grupy: za granicę 

wyjechali Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Tomasz Stachowski i Leszek Szczaniecki (po 

pół roku dołącza do nich Lech Raczak) z Auto-da-fé, pozostali w kraju grali w kościołach Małą 

Apokalipsę. W listopadzie 1987 r. na Zachód wyjechała Ewa Wójciak, pół roku później Marcin 

Kęszycki9. Przystanią „Ósemek” stała się Ferrara, zespół występował w krajach europejskich, 

prezentował swoje spektakle, brał także udział w międzynarodowym wędrownym festiwalu 

Mir Caravane (14 maja–20 września 1989 r., trasa z Moskwy do Paryża, symboliczny wjazd 

do Polski mimo pozostawania na uchodźstwie). Oficjalny powrót zespołu do kraju miał miejsce 

jesienią 1990 r.  
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Czy Polska po przemianach 1989 r. była dobrym miejscem dla teatru alternatywnego? 

Teatr alternatywny jest przez niektórych postrzegany jako zjawisko związane bezpośrednio z 

powstaniem w Polsce teatru studenckiego w połowie lat pięćdziesiątych XX w., a co za tym 

idzie – zjawisko w głównej mierze polityczne. Tyle że w PRL-u wszystkie elementy życia 

społecznego, w jakiejś mierze niezależnego od władzy, nabierały znaczenia politycznego. 

Niemniej jednak zawężanie tej kwestii wyłącznie do polityki i nieakcentowanie funkcji  

artystycznej i kulturotwórczej byłoby rażącym uproszczeniem. Próbując wyjaśnić fenomen 

teatru alternatywnego, Juliusz Tyszka pisał: 

 

Oryginalność polskiej kreacji alternatywnej polegała – moim zdaniem – przede wszystkim na udanym 

połączeniu zasad „teatru ubogiego” i technik prowadzących do „aktu całkowitego” ze społecznym lub 

wręcz politycznym przesłaniem spektakli (najpełniej i najdojrzalej połączył te dwie tendencje Teatr 

Ósmego Dnia)10. 

 

Tak więc nie tylko polityka, nie tylko kwestie ustrojowe i ograniczenia wypływające ze 

stosunku władzy do sztuki pozwoliły zaistnieć i rozwijać się poznańskiemu teatrowi. Zarazem 

jednak jawny bunt przeciw władzom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wiele działań 

podejmowanych przez artystów teatru alternatywnego ściągnął na nich miano teatru 

wojującego, zaangażowanego politycznie. Skoro więc po 1989 r. zniknął polityczny wróg teatru 

alternatywnego, mogło powstać wrażenie, że teatr alternatywny stracił sens. Stało się jednak 

inaczej. Teatr alternatywny nie tylko nie przestał istnieć, ale rozwija się dość dynamicznie: 

 

Spektakle polskich teatrów alternatywnych w okresie przełomu ustrojowego stanowią prostą kontynuację 

ich twórczości sprzed 1989 roku w dziedzinie sposobu pracy nad przedstawieniami, kształtowania 

scenariusza oraz relacji „aktor–widz”. Zmieniło się natomiast ich społeczne przesłanie. Teatry 

alternatywne nie prowokują już totalitarnej władzy samym faktem swojego istnienia i sposobami 

kreowania rzeczywistości teatralnej. Nie muszą swą twórczością odreagowywać napięć wywołanych 

drastycznie krępującymi ich aktywność zakazami. Tworzący je artyści mogą się skupić na tym, co chcieli 

robić „od zawsze” – na pogłębionej analizie procesów społecznych, które powodują kryzys tożsamości 

współczesnego człowieka11.  

 

 Dlatego też takie teatry, jak Teatr Ósmego Dnia, nie znikły z mapy kulturalnej Polski 

po 1989 r. Można powiedzieć, że ich moralnym obowiązkiem jest nadal budzić sumienie 
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alternatywnym, Poznań 2008, s. 18. 
11

 Tamże, s. 23. 



społeczeństwa, napominać i ostrzegać. Jak pisał Janusz Majcherek we wstępie do albumu 

wydanego z okazji czterdziestopięciolecia istnienia teatru: 

 

Ten rodzaj etycznego radykalizmu sprawiał, że sprzeciw Teatru Ósmego Dnia był i po dziś dzień 

wymierzony jest w każdy przejaw zła, zniewolenia, opresji, kłamstwa. Parafrazując poetę, rzec by można, 

że bunt „Ósemek” ani nie przemija, ani się nie ustatecznia. W wolnej Polsce tworzą przedstawienia 

równie bezkompromisowe i niewygodne, jak te, którymi w latach PRL-u zbudowali swoją zupełnie 

niespiżową legendę12. 

 

 Zespół artystyczny „Ósemek” jest dowodem na istnienie ludzi, którzy noszą w sobie ten 

swoisty rodzaj buntu – niezgodę na krzywdę ludzką, na zło w ogóle. Nie pozwalają przy tym, 

aby krępowały ich jakieś granice – geograficzne i kulturowe. Wszystko, co dzieje się na 

świecie, nawet w jego najodleglejszym zakątku, może stać się inspiracją czy też pretekstem do 

kolejnej rozmowy z widzem za pośrednictwem sceny teatralnej. Nie jest to jednak dialog, do 

jakiego jest przyzwyczajony widz typowego teatru dramatycznego, mamy tu bowiem do 

czynienia z innym typem aktorstwa i pracy nad przedstawieniem. Jak podkreślał  Tyszka13, dla 

Teatru Ósmego Dnia było i jest charakterystyczne tworzenie spektaklu przez rodzaj twórczej 

komuny połączonej więzami braterstwa i chęcią uprawiania sztuki teatru, w opozycji do 

systemu politycznego dominującego w Polsce i tradycyjnej mieszczańsko-katolickiej struktury 

społecznej. Także proces pracy nad przedstawieniem ma unikalny charakter, zaczyna się od 

zbierania obserwacji, refleksji, pomysłów na etiudy i improwizacje w specjalnej teczce, potem 

następuje wyjazd z Poznania gdzieś na wieś czy do małego miasteczka i kilkutygodniowa 

wspólna praca metodą improwizacji: 

 

Podczas obozu zespół przeprowadza i opracowuje co najmniej kilkanaście improwizacji. Każda z nich 

rozpoczyna się rozgrzewką, w której skład wchodzą przede wszystkim ćwiczenia zaczerpnięte z treningu 

Teatru Laboratorium. Nie stanowią one jednak jakiegoś obowiązkowego kanonu i często są uzupełniane 

na przykład elementami rozgrzewki sportowej. Ważne jest tu nie tyle odpowiednie rozgrzanie mięśni i 

przygotowanie ich do zwiększonego wysiłku, co pobudzenie ośrodków energii w ciele, przede wszystkim 

„ośrodka ruchu”, zlokalizowanego w okolicach krzyża, oraz rezonatorów głosu. Jeszcze ważniejsze jest 

wprowadzenie organizmu w stan krańcowego zmęczenia, po to, aby rozluźnić kontrolę świadomości i 

uruchomić spontaniczne, zablokowane na ogół przez nią odruchy14.  
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W efekcie improwizacji powstają etiudy, z których później układany jest spektakl. Zespół 

dyskutuje nad tym, które etiudy wchodzą do przedstawienia, ale ostateczną decyzję podejmuje 

reżyser jako zewnętrzny obserwator i krytyk (w latach 1968–1991 był to Raczak). Dopiero po 

stworzeniu postaci, związków między nimi i zarysu akcji w przedstawieniu następuje etap 

opracowania inscenizacji: kształtowania przestrzeni teatralnej, wyboru muzyki, kostiumów i 

rekwizytów. W ostatniej chwili zapadają decyzje o kolejności scen w spektaklu, a potem 

następuje konfrontacja z widownią, najpierw pokaz dla przyjaciół, a potem oficjalna premiera. 

Po 1989 r. zespół Teatru Ósmego Dnia mógł w końcu bezpiecznie i bez konsekwencji 

politycznych powrócić do kraju i kontynuować działalność. Spektakle powstałe po tym roku 

dowodzą ciągłości linii rozwojowej, nie możemy mówić o gwałtownym zwrocie czy odcięciu 

od dotychczasowej tradycji. Można zauważyć dążenie do dialogu z widzem – członkiem 

społeczeństwa i szarym obywatelem. Janusz Majcherek napisał:  

 

Podziwiam ich odwagę szukania dziury w całym i ten niewygasający bunt, który zresztą nie ma – nigdy 

nie miał – wymiaru lokalnego. Teatr Ósmego Dnia nie zamyka się w narodowych opłotkach, lecz odsłania 

wspólnotę podstawowego doświadczenia ludzi, którzy – by tak rzec – cierpią od Historii: w Czeczenii, 

byłej Jugosławii, na placu Tien’anmen czy w rodzinnym kraju „Ósemek”, opętanym – szczęśliwie na 

krótko – prawicową „rewolucją moralną15. 

 

Można powiedzieć, że temat spektakli Teatru Ósmego Dnia jest zawsze jeden – niezgoda na 

zastaną rzeczywistość. W przekonaniu poznańskiej grupy zadaniem artysty jest posiadanie 

osobowości wyczulonej na krzywdę ludzką i budzenie sumień. I choć brzmi to może 

patetycznie, to przecież odzwierciedla faktyczny stan rzeczy. Każdy spektakl, który powstał do 

tej pory, miał za zadanie wstrząsnąć widzem, obudzić go z letargu, zmusić do aktywnej refleksji 

i walki z obojętnością. I nie ma znaczenia, czy dzieje się to w czasach PRL-u, czy IV RP. 

Na toruńskiej Klamrze Teatr Ósmego Dnia gościł pięć razy. Po raz pierwszy w 1995 r. 

ze spektaklem Tańcz, póki możesz, pierwszym przedstawieniem zrealizowanym po odejściu 

Raczaka (w 1993 r.), przy współpracy reżyserskiej Janusza Opryńskiego. Od tej pory każdy 

spektakl będzie wynikiem kreacji zespołowej. Tańcz, póki możesz wiąże się z osobą Andrzeja 

Rzepeckiego, aktora Teatru Biuro Podróży, współpracującego z „Ósemkami”, który zginął w 

wypadku samochodowym w 1993 r. Ta śmierć odbiła się echem w bardzo osobistej teatralnej 

opowieści o konieczności działaniu i porzucenia bierności. Hasło zawarte w tytule to z jednej 
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strony apel do ludzi, aby wbrew przeciwnościom nie pozostawali bezczynni, a z drugiej strony 

przestroga – „żyjesz dopóty, dopóki coś robisz”. Tę dwoistość przekazu zauważyła Ewa 

Guderian-Czaplińska: 

 

Bo co to znaczy: tańcz, póki możesz? To wezwanie, by dać z siebie wszystko, wbrew przeciwnościom 

stawianym przez los i ludzi. By spełniać swoje powołanie – artysty i człowieka, bo w tym działaniu jest 

życie, a w bezruchu jest śmierć. I wtedy zawołanie: tańcz, póki możesz, wyzwala energię, jest pełne 

optymizmu, jest otwarciem ramion. Ale gdy porównamy życie artysty do tańca, to hasło stanie się 

ostrzeżeniem: będziesz żył tylko dopóty, dopóki będziesz tańczył. Zatrzymasz się – zginiesz. […] 

Szaleńcze, rozpaczliwe ukłony z pierwszej sceny są więc zarazem wołaniem o pomoc, ostatnim zrywem 

tancerza tracącego siły, ale pragnącego przekonać publiczność, że nie jest z nim źle, jak i pełnym pogardy 

odrzuceniem tego, który sam nie potrafi przestać tańczyć, nie chce przyznać, że nadszedł jego kres16.  

 

 W spektaklu posłużono się oszczędną scenografią (wiszący nad pustą podłogą tiulowy 

sufit z barwnymi lampkami, kilka kawiarnianych stolików) i minimalną liczbą rekwizytów, 

nastrój był kreowany głównie za pomocą oświetlenia, szczególnie w scenie wędrówki na szczyt 

czy marszu konduktu żałobnego, kiedy postaci skrywały się w mroku. Było to z pewnością 

przedstawienie zadziwiające dla wszystkich, którzy przyzwyczaili się do społecznego 

charakteru działań poznańskich artystów. Dominowały tony egzystencjalne i refleksja nad 

powinnościami jednostki w świecie. W dziesięciu scenach aktorzy Teatru Ósmego Dnia ukazali 

trud związany z zawodem aktora, który dla widzów zdaje się tylko komediantem, rozpad 

przyjaźni i miłości, samotność monologujących mówców, szczere przyznanie się do zdrady – 

bliskich ludzi i ideałów. Finałowe tango stało się metaforą życia. Formą, która pozwala 

zapanować nad chaosem. W gorzkim spektaklu pojawiała się na koniec nuta optymizmu. 

Dwa lata później na Klamrze „Ósemki” pokazały Piołun, który premierę miał w połowie 

lat osiemdziesiątych. Wyreżyserowany jeszcze przez Raczaka, z udziałem Wójciak, 

Kęszyckiego, Janiszewskiego i Borowskiego, spektakl był poruszającym obrazem szarej i 

posępnej codzienności stanu wojennego, tlącej się nadziei na lepsze jutro (symbolizowanej 

przez mały żaglowiec przekazywany sobie przez aktorów) i niezgody na stan rzeczy. Spektakl 

po latach, w nowej rzeczywistości, zabrzmiał inaczej, na co zwróciła uwagę Ewa Obrębowska-

Piasecka, pisząc: 
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Różnie się układały akcenty w tym spektaklu przez dwie dekady. Był on jak promień nadziei w świecie 

skazanym na marazm – wtedy najważniejsza stawała się finałowa scena z okręcikiem – symbolizującym 

Polskę, wolność, prawdę, piękno […]  

Teraz […] najmocniejsze są sceny-karykatury pokazujące polskie piekła i piekiełka: sąsiadów 

skaczących sobie do gardeł, handel szczątkami św. Nepomucena, żałobne pochody zmieniające się w 

libacje, parodie opozycyjnych zamachów i sądy-samosądy, których wciąż dokonujemy na sobie 

nawzajem17. 

 

 Siłą Piołunu jest jego uniwersalność, fakt, że bunt bohaterów nie jest kierowany przeciw 

konkretnemu ustrojowi politycznemu czy władzy w danym kraju (naturalnie tak też może 

zostać odczytany, lecz stanowczo spłyca to wymowę), lecz przeciw krzywdzie ludzkiej po 

prostu. Dlatego też z równym entuzjazmem został przyjęty przez publiczność w czasie premiery 

(w Nowej Hucie – Mistrzejowicach), ponad dekadę później w Toruniu czy trzy lata temu w 

Ameryce. Przesłanie będzie zawsze takie samo: nie należy godzić się na beznadzieję własnego 

losu, trzeba otrząsnąć się z marazmu i zawsze stać w obronie swojego człowieczeństwa.  

 Po siedmioletniej przerwie „Ósemki” pojawiły się znów na Klamrze w 2004 r. z 

Portiernią, w której sytuacja wyjściowa stanowi odwrócenie tej przedstawionej w Ziemi 

niczyjej. Tak, jak tam mur berliński odgradzał Polaków od lepszego, zachodniego świata, tak 

tu portiernia stała się przeszkodą na drodze przybywających do Polski ze wschodniej Europy. 

I oto okazuje się, że doświadczenie socjalizmu nie wyczuliło nas na krzywdę innego człowieka, 

nie nauczyło empatii i bezinteresownej pomocy. Chełpimy się tym, że jesteśmy w Europie i 

pilnie strzeżemy jej granic. Scenografia (dzieło Jacka Chmaja), budka portiera i metalowe 

drzwi-ogrodzenie, umieszcza akcję w przestrzeni umownej, granica bowiem może tak 

naprawdę przebiegać wszędzie. A ludzie, jak dowiadujemy się w pierwszej scenie, dzielą się 

na lepszych i gorszych, odtrąconych i dopuszczonych do „raju”. Spektakl tworzą luźno 

powiązane sceny, dla których punktem wyjścia, a czasami głównym budulcem, były reportaże 

– Krzyk Czarnobyla Swietłany Aleksijewicz, Jakbyś kamień jadła Wojciecha Tochmana, 

Amerykański fikcjonarz Dubravki Ugrešić, Długa agonia Czeczenii Krystyny Kurczab-Redlich 

i Plastików nie wpuszczam w żadnych okolicznościach Wojciecha Orlińskiego. Mamy więc 

historię Białorusinki z Czarnobyla, wojnę w Czeczenii, wypowiedź mężczyzny zajmującego 

się identyfikacją zwłok w Bośni, przejmującą scenę brutalnej dezynsekcji… Ten kolaż ludzkich 

tragedii ma wstrząsnąć widzem, ale też uświadomić odpowiedzialność za taki stan rzeczy. To 

kolejny głos w kwestii walki o człowieczeństwo. Skoro nam udało się dostać do „lepszego 
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świata”, nie możemy zapomnieć o tych, którzy pozostali po drugiej stronie granicznego 

szlabanu, w „gorszym” świecie. 

W 2007 r. widzowie festiwalu Klamra mogli zobaczyć Teczki, głośny spektakl, który 

uświadamiał, że przed przeszłością nie ma ucieczki. Przedstawienie powstało w oparciu o 

materiały z teczek założonych artystom Teatru Ósmego Dnia przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Relacje tajnych współpracowników SB stały się punktem wyjścia do artystycznego spojrzenia 

na czasy PRL-u. Skonfrontowanie własnych zapisków, fragmentów korespondencji czy 

materiałów do spektakli z urzędniczymi materiałami i służbowymi notatkami dało piorunujący 

efekt. Poruszyło też kwestię subiektywizacji faktów i stronniczości historii, która uczy, że rację 

ma ten, kto ma władzę. Nie sposób uwolnić się od przekonania, że człowiek pozostaje 

beznadziejnie wplątany w historię, której nigdy nie będzie w stanie zrozumieć. Spektakl 

pokazuje meandry historii i uwikłanie nawet przypadkowych osób w tryby wielkiej machiny 

państwa. Skonfrontowanie dwóch skrajnie różnych świadectw opisujących te same wydarzenia 

z czasów panowania reżimu komunistycznego pozwala zastanowić się nad tym, jaki wpływ na 

moje, wydawałoby się zwykłe, życie ma historia. Czy kiedykolwiek zdarzyło mi się odczuć ją 

tak dotkliwie, jak bohaterom spektaklu? Raporty, których treść nieraz była wyssana z palca, 

spisane urzędowym językiem i posiadające moc dokumentów policyjnych, dobitnie 

uzmysławiają potęgę aparatu bezpieczeństwa. Choć z dzisiejszej perspektywy część z tych 

raportów przywodzi na myśl Kafkowski świat absurdu, to przeraża fakt, że przez władzę były 

one traktowane ze śmiertelną powagą. A wskazanych przez służby „wrogów ludu” mogły 

kosztować kilka lat w więzieniu, utratę pracy, konieczność emigrowania z kraju lub nawet 

śmierć.  

 W 2010 r. Teatr Ósmego Dnia gościł w Toruniu ze spektaklem Paranoicy i Pszczelarze 

odwołującym się do historii najnowszej. Tytułowymi Paranoikami zostali nazwani ludzie 

zniewoleni przez historię – ci, którzy biorą udział w rekonstrukcjach bitew, wierzą w boską 

opiekę i bycie narodem wybranym. Epatują swoim patriotyzmem, co nie zawsze wynika ze 

szczerych intencji. Przeciwstawieni im zostali Pszczelarze – grupa zwykłych, młodych ludźmi 

chcących żyć w wolnej Polsce. Kierują się oni wartościami, są uczciwi i szczęśliwi. Okazuje 

się, że Paranoicy i Pszczelarze żyją obok siebie – jedni na świeczniku i w mediach, drudzy w 

ciszy dnia codziennego. Które rozwiązanie jest bliższe widzowi? Jak napisał Łukasz Drewniak 

w recenzji tego spektaklu: 

 

Ruch Ludzi Rozsądnie Myślących zapewne nie powstanie. Ale taki spektakl jak ten podpowie nam 

przynajmniej nową perspektywę w spojrzeniu na przeszłość: przecież od wielkiej historii zawsze 



ważniejsze są małe historie, bo to w nich w końcu na co dzień uczestniczymy. Pamiętajmy o 

anonimowych „ludzieńkach”, dzięki którym Polska ani nie zginęła, ani nie oszalała do szczętu: 

pszczelarzach, zootechnikach, szewcach, prowincjonalnych nauczycielach, filozofach życia18. 

 

 

 Podczas dwudziestej, jubileuszowej Klamry Teatr Ósmego Dnia pokazał spektakl 

Osadzeni. Młyńska 1, żywy dowód na to, że legendarna grupa potrafi być zawsze blisko życia, 

mówić o tym, co dla człowieka ważne, zwracać uwagę na to, co drażliwe, przemilczane. W 

Osadzonych współpracownikami i partnerami „Ósemek” w tworzeniu spektaklu byli 

więźniowie poznańskiego aresztu. To tylko jeden z przykładów aktywnej działalności Teatru 

Ósmego Dnia w życiu społecznym i artystycznym. Ich poznańska siedziba przy ul. Ratajczaka 

44, gdzie osiedli w 1992 r., to jeden z niewielu w Polsce żywych ośrodków kultury 

alternatywnej, wspomagający finansowo i organizacyjnie inne grupy alternatywne (np. 

Porywaczy Ciał i zespoły mniej znane), prowadzący warsztaty, seminaria, czytania 

performatywne, panele dyskusyjne, spotkania z wybitnymi artystami, prezentujący spektakle 

stworzone przez bezdomnych czy upośledzonych19. Już prawie pięćdziesięcioletnia historia 

zespołu dowodzi, że wyjątkowe wyczucie, z jakim ci artyści poszukują nowych tematów, nie 

wygasło, a młodzieńczy bunt nie ustatecznił się. 
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