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Naszym za iarem jest zrealizowanie pewnego eksperymentu 
teatralno-dokumentalnego, zainspirowanego odkryciem naszych 
własnych, indywidualnych, prywatnych dossier w zasobach akt byłej 
Służby Bezpieczeństwa. Są to poważne zasoby- dziesi tki akt, setki 
stron, kwestionariusze, charakterystyk i, „analizy teatrologiczne'~ .. 
Poruszająca historia śledzenia, tropienia i w końcu stawiania w stan 
oskarżenia . .. myśli, duchowych burz, intelektualnych buntów, moral
nych rozterek. 

Chcemy pokazać m odych ludzi, marzqcyc , rozpalonych artystów, 
którzy szukają kszt u i granic wypowi dzi, którzy czytając wielką 
literaturę nie potrafi znaleźć dystansu do najważniejszych, stawia
nych przez nią pytań, k · rzy cierpią naprawdę z powodu zła świata. I 
tych, funkcjonariuszy systemu, którzy pełni pogardy, a co najmniej 
poczucia wyższości - bo w końcu stojący po stronie władzy, tej „która 
wie" - rozszyfrowują po s ojemu metafory, konstruują kwestiona
riusze, zastępcze akty oskarżenia o przestępstwa kryminalne, szyfro
gramy, raporty i opisy ,,,z. grożenia'~ 

Dziś patrzymy na o z ys ansem, wydaje się, że znaleźliśmy 
wyjście z totalitarnego labiryntu, al j .go wspomnienie wciąż budzi 
grozę, czasem śmiech, czasem brzmi ja przestroga. 

Teatr ósmego Dnia 





Zbigniew Gluza: 
Druga połowa lat 70. stała się w Polsce okresem przełomu -

czasem przej ścia m iędzy komunizmem zwycięsk im a upadają
cym. Lata 1975-80 to w planie ogólnym droga od buntów poje
dynczych, do zrywu społeczeństwa, a w artystycznej historii 
Teatru Ósmego Dnia wielka zapowiedź - od defi nicji: „Musimy 
poprzestać na t ym, co tu nazwano rajem na ziemi...?" (1975), przez 
wybór-odrzucenie: „Przecena dla wszystkich" (1 977), po kreację
-spełn i en ie : „Ach, jakże godnie żyli ś my" (1979). Dwa ostatnie 
spektakle to najwybitniejsze dokonania w polskim ruchu teatru 
alternatywnego. 

Służba Bezpieczeństwa dobrze rozpoznała poznańską grupę 
- jako rozsadnik „antysystemowego zła': Świat tworzony na 
scenie Teatru niejako przekreślał rzeczywistość otoczenia, powo
ła ny do życia - unieważniał Peerel. Inne zespoły sceniczne 
tamtego ruchu, po spotkan iu z„Ósemkamil': też już nie mogły tak 
po prostu uprawiać swej kulturalnej roli. A postawa członków 
Teatru nie pozostawi ała wątpliwości - żądal'i wyboru. W zamian 
można było odczytać obietnicę braterstwa, przyjaźni, czasem 
miłości. 

Dlaczego ich wówczas tolerowano? Szykanowano, dręczono, 
odbierano paszporty, ale nie atakowano wprost... Jednak chodzi
ło o sztukę. „Przecena dla wszystkich" (choć była ) nie była wprost 
wezwaniem na barykady, wystąpienia „ósemek" {choć były) nie 
były głosem przywódców pokolenia;„bo czyż artysta mógłby stać 
się przywódcą"? ... Dopiero kończyły się „złote, gierkowskie czasy': 
nie chciano ostentacyjnie brać inteligencji za mordę. Adwersa
rzem Teatru po stronie SZSP był choćby, późniejszy partyjny 
liberał, Aleksander Kwaśniewski. 

Czy ten Teatr, tak niezwykle dojrzały, profesjonalny, był 

zarazem „studencki "? Nie chciał być, ale musiał. Większość jego 
twórców była po studiach, teatr wybrali jako swoją docelową 
przest rzeń. Nie było j ednak innej możliiwości rejestracji, zdobycia 
sal i, zapraszania widzów... Socjalistyczny Związek Studentów 
Polskich brał twórców pod opiekuńcze skrzydła; wielu „tajnych 
współpracowników" j e rozpościerało. Potem nawet nadano 
Teatrowi status państwowego, ale to już ni1e miało znaczenia. 

Gdy we wrześniu 1985 Służba Bezpieczeństwa kończyła „ope
racyjne rozpoznan ie poszczegól1nych figurantów" - członków 

Teat ru, był on już całkowicie zdelegalizowany, a część zespołu 
zaczęła pracę sceniczną na Zachodzie, bez prawa powrotu do 
kraju. 

Ale to Teatr wygrał z Peerelem. 
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Na zdjęciu od lewej stoją: Teresa Puto, Tomasz Stachowski, Roman Radomski, 
Leszek Scza iecki, a gorzata Walas, Ad m Borowski, E Na Wójciak, Lech Raczak, 
Marcin Kęszycki, Tadeusz Jan iszewsk·. Poznań, 198 l . 



Słowniczek haseł i skrótów występujących w „Teczkach": 

figurant - osoba inwigilowana (obserwowana, podsłuchiwana, kontrolowana) 
przez Służbę Bezpieczeństwa (SB) 
kontakt osobowy - osoba udzielająca SB informacji, ale nie zwerbowana 
formalnie do współpracy 
obiekt - instytucja czy środowisko uznane za wrogie wobec systemu i podlega
jące inwigilacji 
pp - podsłuch pomieszczenia 
pt - podsłuch telefoniczny 
tw - tajny współpracownik SB 
teczka obiektowa - teczka infiltrowanego przez SB środowiska, grupy o ozy
cyjnej, instytucji 

Biuro B - biuro Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) zajmujące się obser
wacją osób podejrzanych o nieprawomyślne poglądy i działan ia 

Departament Ili MSW - „do spra walki z działalnością antypaństwową 
w kraju'~ zajmujący się zwalczaniem opozycji szelkich form protestu 
KW MO - Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej 
MO - Milicja Obywatelska - policja państ o a w okresie PRL; oprócz zwalcza
nia przestępczości zajmowała się walką z opozycją; w Komendach MO zatrudnie
ni byli także funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, występujący w mundurach 
milicyjnych 
ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO) - paramilitarna 
organizacja wspierająca Milicję Obywatelską 
Sekcja Ili Wydział li - osadzone w Komendach Wojewódzkich Milicj i Obywa
telskiej jednostki organizacyjne MSW „do spraw działalności a ntypaństwowej 

w kraju" 
Służba Bezpie zeństwa SB) - tajna policja polityczna, aparat represj i, podle
gający Ministerstwu praw Wewnętrznych; głównym zadaniem SB była ochrona 
władzy i systemu komunistycznego 
ubek (esbek) - pracownik Służby Bezpieczeństwa (do 1956 roku Urzędu 
Bezpieczeństwa) 

• 



kraje demokracji ludowej - potocznie „demoludy" - państwa Europy 
Środ kowo-Wschodniej należące w latach 1945- 89 do bloku komunistycznego 
pod dominacj ą Zwi zku Ra ziec iego (ZSRR) 
KC PZPR - Komitet Ce t ralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotn iczej - organ 
kierowniczy rządząc j PRL partii komuni tycznej 
Plenum - posiedz n·e KC PZPR, na którym kie ownictwo part ii podejmowało 

główne decyzje polity zne 
SZSP - Socjalistyczny Związek Studentów Polskich - jedyna w okresie PRL 
oficjalna organizacj udencka, całkowicie podporządkowana PZPR 
Urząd K roli Pra Publikacji i Widowisk instytucja państwowa, dzi ałają

ca przez cały okres l , zajmująca się cenzurą p blikacji pra wych, radi wych 
i telewizyjnych, wydawnictw siążkowych, fi lmów, spektakli I ych, ,... .... ~ 

po ołana rzez grupę mtelek alistów m.in 
M"chnika i tan isława Ba ra ńcza ka); we wrześn iu 1976, w Ji na wydarzenia 
z czerwca 197 , iedy władze brutalnie spacyfikowały robotnicze strajki, a jej 
uczes ników osadzono w więzieniach; we wrześniu 1977 KOR przekształcono 
w Komitet Samoobrony Społecznej (KSS KOR); w aktach Służby Bezpieczeństwa 
współpracown icy KOR występują pod pseudonimem „Gracze" 
NSZZ „Solidarność" - N iezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar
ność" - pierwsze w bloku państw komunistycznych, nieza leżne związki zawo
dowe utworzone w wyniku strajku robotników Stoczni Gda ń s k iej w sierpniu 
1980 
SKS - Studenckie Komitety Solidarności - pierwszy SKS powstał w Krakowie 
w maju 1977; w innych miastach - Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu -
SKS-y powstały j esienią 1977; tworzyły je grupy studentów związane z KSS KOR 
i prowadzące działalność opozycyjną głównie w środowiskach akademickich. 
SKS był pi erwszą niezależną organizacją studencką w PRL 
sprawa Pyjasa - Stanisław Pyjas - student, współpracownik KOR-u, został 
zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa w maju 1977 roku w Krakowie; jego 
śmierć wywołała falę protestów i przyczyniła się do powołania SKS w Kra kowie 
wydawnictwa bezdebitowe - inaczej „bibuła': wydawnictwa podziemne, 
drugiego obiegu, ukazujące s i ę bez zgody Cenzury 
„Zapis" - pismo literackie wydawane przez Nieza leżną Oficynę Wydawniczą, 

publikujące „niecenzuralną" literaturę oraz informacje o zapisach i ingerencjach 
cenzorskich dotyczących kultury. 





stosowne wnioski do IPN-u, odczekaliśmy swoje, a potem składa
liśmy kolejne wizyty w archiwum, by zgromadzić materiał. 
Uderzająca była szczupłość zasobów archiwalnych, do których 
dotarliśmy. Mimo, że mówimy tu I tak o tysiącach stron - to 
jednak warto powiedzieć, ze najbogatsze i najciekawsze okazały 
się tak zwane teczki obiektowe, Jak ta o kryptonimie .Nonet~ 
dotycząca Uniwersytetu Im A. Mickiewicza w Poznaniu i środowi
ska poznańskiego SKS. Dokumenty osobiste, teczki personalne 
okazały się mocno przetrzebione: moja teczka ze 176 stron ma 
dziś tylko 77, teczki Tadeusza i Adama są po prostu zniszczone, 
podobnie jak teczka .prowadzona na Teatr" - o kryptonimie 
„Skorpion~ 

Ten spektakl w naturalny sposób zawiera się w przestrzeni 
czterech lat (1976-80), bo materiały esbeckie z tego czasu są 
najbogatsze. Widać w nich to zwarcie naprawdę kruchej grupy 
ludzi z całym tym potężnym systemem, którego fundamenty 
tworzyły służby zatrudnione etatowo, a dopiero potem tajni 
współpracownicy, będący tylko częścią tego aparatu. Tak się 
szczęśliwie złożyło, że nie natrafiliśmy w swych lekturach na 
żadne nadzwyczajne Informacje, które miałyby demaskować 
jakichś bliskich nam ludzi jako tajnych współpracowników. 
W najbliższym kręgu po prostu ich nie było, zespół Teatru okazał 
się być na Infiltrację całkow1cle niepodatny. 

Notowało Katarzyno Madoń-Mltzner, styczeń 2007 



Naczelnik Wydz. Ili KWMO w Krakowie podpułkownik 
Jan Bill o „Prze en ie dla wszystkich": 

Ogólna koncepcja wystawianej sztuki zawierała się w próbie zesta
wienia groteskowych obrazów ludzi zepchniętych w świat iluzji, 
w stan antagonistycznych postaw dekadencji i kontestacji. Aktorzy 
operowali specyficznymi środkami wyrazów jak: przekleństwa najor
dynarniej szego gatunku, fragmenty pompatycznych przemówień, 
aluzje i jednoznacznie brzmiące hasła polityczne o wybitnie negatyw
nym zabarwieniu antysocjalistycznym. 

Ocenzurowany scenariusz nie był wiernym odbiciem tekstu wysta
wionego, gdyż pomijał szereg najistotniejszych zdań, które wraz 
z kontekstem choreograficznym ostro atakowały ustrój, stosunki 
społeczno-ekonomiczne, postępowanie organów władz państwo

wych, stosunki międzynarodowe z państwami bloku socjalistycznego, 
a jednocześnie rozświetlały przewodnią nić tekstu oficjalnego. W celu 
oświetlenia fabuły przytaczamy fragmenty z prezentowanego tekstu: 

- „ nadejdzie wreszcie taki czas, galowy bal dla wielu z nas, 
u szczęśliwego celu, gdzie w głównej sali staną w uścisku budowniczo
wie Grand Hotelu ••• " 

W kontekście sytuacji należy rozumieć tą pieśń jako hymn nadziei 
„wszystkich ludzi pracy'; którzy budują Grand Hotel-Polskę, obecnie 
dostępny tylko dla elity i przywódców, a którzy kiedyś zajmą w nim 
należne miejsce. 

W jednej ze scen przepycha się młod go studenta wzdłuż rzędu 
stojących osób, które biją go różnymi przed lotami na przykład: 

sznury, krawaty z węzłami- krzycząc: 

- „ ... człowiek, który wie zyl'' 
- „ ... trzymaj się godnie, nie załamuj się ••• " 
Następnie pojawia się post ć, która w dług scenariusza występuje 

jako chirurg, w rzeczywist ści jest to męż zyzna ubrany w podarty 
smokin , symbolizujący przedstawiciela organu bezpieczeństwa, 

który rozkazuje nałożyć stud ntowi kaftan bezpieczeństwa mówiąc: 

- „ ... ~wieża pidżamka ••• " 
-„ ••• diagnoza?- histeri , ner 1ca, d lum ••• " 
Przykła ów negatywnym w dżwię u możn by mnożyć 

w nieskończoność. 
Szczególnym mo entem stanowiącym punkt kulmin cyjny była 

scen zatytułowana „ Ogróde '; tór scena 1usz charakteryz ~e jako 
improwizację bez związku b lkotanych tekstów z literat r kl sycz
nej, nie podając żadnych szczegółów. Faktyczni jest to braz Po ski 
uwięzion j w kajdanach grani , prz z kt re m m żna wydostać się 
na zewnątrz, gdzie ie można swobodnie · ć, myśl ć i racować. 

• 
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11 Przecena dla wszystkich': Na zdjęciu Ewa Wójciak 

• 

li Przecena dla wszystkich': 
Na pierwszym planie Tadeusz Janiszewski 



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim„ ana': 
Nazwisko i imię figuranta: Wójciak Ewa. 
Zabarwienie sprawy: bardzo aktywnie zaangażowana we wrogą działal
ność polityczną w powiązaniu z„Graczami" i ruchem na rzecz tak zwane
go„SKS': wroga działalność w ramach Teatru ósmego Dnia. 

List do Tadeusza, Boże Narodzenie 1970 
Mam dosyć świąt rodzinnych, mam w ogóle dosyć tych idiotycznych 

ckliwości. Chcę mieć tylko was kilkoro, których mogę kochać i z którymi 
mogę dzielić moje złudzenia. (Zaraz się porzygam od tych patetycznych 
bzdur). Bardzo w ciebie wierzę, takjak w ów Teatr, zakon i w całą donkiszo
terię, poza którą nie mogę mieć dla siebie niczego. Jestem nieuleczalnie 
chora na potrzebę idei i tych paru ludzi, którzy mają podobnego bzika. 

Z akt KW MO w Krakowie: 
Wójciak Ewa, córka Juliusza, absolwen ka filologi i polskiej UAM, 1974 
rok. Zatrudniona jako instruktor teatralny w Zarządzie Wojewódzkim 
Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Jedna z najbardziej 
negatywnych osób, inspiratorka i ykonawczyni szeregu akcji o antyso
cjalistycznym wydźwięku, i spiratorka utworzenia poznańskiego 

Studenckiego Komitetu Solidarności. Bliski kontakt Jerzego 
Nowackiego, Stanisława Barańcza ka , Marcina Kęszyckiego. Inicjatorka 
najbardziej prowokacyjnych wystąpień. 

Ewa Wójciak - aktorka, od 1970 ro u ws ółtwórczyni Teatru ósmego 
Dnia; w wielu spektaklach także śpiewa. Zadebiutowała w spektaklu 
"Integracja" w 1973 roku. Autorka te stów i manifestów programowych 
Teatru. W 1992 zrealizowała au orskie przedstawi nie „Requiem': inspi
rowane twórczością Anny Achmatowej. Jest pomysłodawczynią wielu 
cyklów programowych, które real izuje dzi ś Ośrodek Teatru ósmego 
Dnia, m.in.: „Społeczeństwo alter atywne" i „Historia pod prąd". 

Od 2000 roku pełni rolę dyrektora Teatru. 

• 

• 





Ministers wo Spraw Wewnętrznych 

Sprawa operacyj n go rozpracowania kryptonim „Herkules'~ 

N zwisko i im ię figuranta: Kęszycki Marcin. 
Zabarwienie sprawy: działalność antypaństwowa naruszająca porządek 

prawno-publiczny. 
Data i powód wszczęc ia sprawy: figurant reprezentuje wrogi stosunek 
do obecnej rzeczywistości. 

Z groże ie (fakt): wspieranie osób prowadzących wrogą działalność 
polityczną. 

Zagadnienie: nauka. 
Obiekt: Uniwersytet im. A. Mickiewicza oraz Teatr ó smego Dnia. 
Źródło: tajny współpracownik. 

Z prywatnych notatek: 
Niewielka salka do prób z filarem w środku i niewielka kanciapa obok 

kibla męskiego w klubie „Od nowa'~ Tam się spotykamy. Powietrze zawsze 
gęste od dymu, emocji, podniesionych głosów. Na stole jakieś książki, często 
wódeczka. Pojawiają się słowa: wolność, prawda, misja - słowa 

pół-uświęcone, mówione bez żadnego dystansu, z przekonaniem, że 
znaczą to, co znaczą. Mówi się o Dostojewskim, Brzozowskim, Camusie, 
jakby zakon wtajemniczonych, kilku przyjaciół, trochę spiskowcy, którym 
wydaje się, że świat można jeszcze naprawić poprzez Teatr. 

Z akt KW MO w Krakowie: 
Kęszycki Marcin, syn Wojciecha, absol
went fi lologii polskiej, 1977 rok. Aktual
nie nigdzie nie pracuje, aktor Teatru 
Ósmego D ia, kategoria„D"- niezdolny 
do służby wojskowej w czasie pokoju. 
Bliski przyjaciel Jerzego Nowackiego, 
inicjator powstania Studenckiego Komi
tetu Solidarności w Poznaniu (mimo że 
deklaracj i nie podpisał) , uczestnik niele
galnych zg romadzeń, inicjator i uczest
nik wielu akcji (petycje, ulotki itp.), 
bardzo agresywny w stosunku do 
funkcjonariuszy Milicj i Obywatelskiej 
i Służby Bezpieczeństwa. 

Marcin Kęszycki - aktor, zadebiutował w spektaklu ,,Wizja lokalna" w 
1972 roku. Od tamtego czasu gra i współtworzy wszystkie przedstawie
nia Teatru Ósmego Dnia. Jest autorem tekstów i manifestów. Angażował 
się również w działalność polityczną poza Teatrem Ósmego Dnia. W 1983 
roku karnie zmobilizowany do wojska. Jest autorem dokumentacji filmo
wej działal ności Teatru. 

• 

• 





Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Judasz': 
Nazwisko i imię figuranta: Janiszewski Tadeusz. 
Zabarwienie sprawy: działalność antypaństwowa naruszająca porządek 
prawno-publiczny oraz wspieranie nielegalnych struktur „Solidarności': 
wroga działalność w ramach Teatru Ósmego Dnia. 

Z prywatnych notatek: 
Musi być coś nadrzędnego, co łączy grupę ludzi, która chce razem żyć. 

Więc ważna jest idea wspólnoty, zbudowania - przeciw stereotypom -
innego miejsc:a, innego świata. Ale tym, co nas nop awdę łączy jest Teatr, 
praca. Taki Teatr, który ma służyć widzowi, nie bawić, nie szokować. Ma mu 
pomagać. Ma mu podsuwać nowe pytania. No i oczywiście łączy nas 
miłość. Miłość między nami. 

Informacja z dnia 07.06.1977. 
poufne 
Tadeusz Janiszewski karany był w 75 roku za sfałszowanie legitymacji 
studenckiej i próbę wyłudzenia ulgowego• przejazdu kolejowego. 
W dniu 19.05.77 roku został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności 
w zawieszeniu, 15.000 zł grzywny, nadzór kuratora na 3 l!ata i obowiązek 
podjęcia stałej pracy, za przemyt 350 dolarów USA. („.) 

Tade sz Janiszewski - aktor, od 1970 wsp órca Teatru ósmego 
Onia. Zadebiutował w spektaklu „Jednym tchemU, odtąd grał we wszyst
kich przedstawieniach Teatru, pisał teksty, manifesty artystyczne. Współ
pracuje w tworzeniu program Ośr elka 'Teatru Ósmego Dnia. W latach 
1992-2000 sprawował funkcję dyrektora Teatru. Do dziś, oprócz 9rania 
we wszystkjch przeds awieniach pozostających w repertuarze Teatru 
ósmego Dnia, zajmuje się impresariatem Teatru. 

• 

• 





Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim„Adam'~ 

Nazwisko i im ię figuranta: Borowski Adam. 
Zabarwienie sprawy: wroga działalność w ramach Teatru ósmego Dnia. 
Kategoria sprawy: dorejestrowany do sprawy operacyjnego rozpozna
nia kryptonim „Skorpion". 
Podstawa założenia sprawy: materiały agenturalne. 
Charakter przestępstwa lub podejrzenia: nielegalna propaganda 
polityczna. 
Miejsce popełnienia przestępstwa: naukowe, twórcze. 
Dział gospodarki, w którym powstały straty: kult ura i sztuka. 

Z prywatnych notatek: 
To działa j ak narkotyk. Ten Teatr, praca w nim staje się bardzo szybko 

czymś najważniejszym w moim życiu, ponieważ praca wśród ludzi, którzy 
w tak niezwykły sposób pojmują przyjaźń, miłość, twórczość to nie tylko 
„ciężki" cielesny wysiłek, ale i wielka przygoda odkrywania, tworzenia 
czegoś niezwykłego. 

Z akt KW MO w Krakowie: 
Borowski Adam, syn Romana, student I roku Państwowej Wyższej Szkoły 

Sztuk Plastycznych, ontakt 11Graczy': agitował studentów w Poznaniu do 
udziału w mszy na i tencję S. Pyjasa. 

otatka służbowa -tajne 
W stosunku do wszystkich figurantów 
i ich sympatyków zmierzać się będzie do 
uzyskiwania materiałów obciążających 
o charakterze kryminalnym, świadczą
cych o popełnianiu wykroczeń lub 
naruszaniu norm etycznych, względnie 
moralnych. 
Figurantów Lecha Raczaka, Ewę Wójciak, 
Adama Borowskiego, którzy systema
tycznie nadużywają alkohol, za pośred
nictwem patroli Milicji Obywatelskiej 
kie rować do Izby Wytrzeźwień. 
Wykona sekcja Ili wydziału Ili. 

Adam Borowski - aktor, współtwórca Teatru ósmego Dnia od 1974 
roku. Zadebiutował w spektaklu „Musimy poprzestać na tym, co tu 
nazwano rajem na ziemi ... ?". Jako grafik z wykształcenia projektował 
większość programów, plakatów i innych materiałów promocyjnych 
Teatru. Współpracuje przy tworzeniu programu Ośrodka. 
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Ewa Wójciak do pisma „Odmowa" nr 1, 1981: 

Dziennikarz londyńskiego „Observera" zapytał kiedyś Władimira 

Bukowskiego, czemu należy przypisać fakt, iż nigdy nie załamał się on 
w łapach oprawców z KGB. „Wewnętrznej wolności" - odpowiedział 

Bukowski. - „Kiedy się posiada wewnętrzną wolność, której źródłem jest 
wierność sobie i przyjaciołom nikt nie potrafi jej odebrać. łatwiej j est 
odebrać sobie życie'~ Przytoczyłam za Gustawem Herlingiem-Grudzińskim 

tę wypowiedź Bukowskiego, ponieważ to nie słowa zapewnienia, wypowie
dziane przeświadczenie - to wcielone znaczenie pojęcia „wewnętrzna 

wolność'; to historia z życia. W sytuacji zaś, gdy produkcja słów j est tak 
łatwa, nasze uczynki wydają się być kryterium godnym uwzględnienia 
w ocenie manifestów i postaw. W systemie politycznym, którego sukces 
opiera się na całkowitym zastraszeniu obywateli, a wszelkie stosunki 
społeczne podszyte są kłamstwem, wierność sobie, wewnętrzna wolność, 

tak jak i solidarność ludzka stanowią straszliwe zagrożenie dla panujących. 
Wewnętrzna wolność jest wolnością indywidualną, jej obszar zdobywa 

się poznając. Lata pracy w Teatrze Ósmego Dnia pozwoliły mi zrozumieć, że 
uniezależnić się od policyjnego terroru, od zniewolenia, od przerażającej 
bierności wobec niego można tylko dzięki tworzeniu wartości, powiększa

niu własnej wewnętrznej wolności, uprawianiu duchowości. Walcząc 

z kłamstwem, przemocą, nienawiścią tak łatwo jest ulec zatruciu nimi, tak 
łatwo jest dać się spłaszczyć, zwęzić, zniewolić oporowi. Walka z opartą na 
terrorze władzą staje się masowa, wspólna, coraz częstsza jest też ekstaza 
oporu. Tym bardziej jest więc kardynalnym odkrycie, że jest się kombinacją 
tego co wspólne, co zbiorowe, z tym co samotne i wątpiące. Oraz, że poddać 
się zbiorowemu uniesieniu można z czystym sumieniem wtedy tylko, gdy no 
przeciwległym krańcu czujemy twardy grunt naszego umysłu zdolnego 
poznawać i wątpić. 

• 
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Jeszcze raz wielki pokłon za "Teczki". Jeszcze emocje nie opadły ale nie mogę 
czekać - więc piszę. Jesteście mocni, silni i niepokonani. I mogłem poczuć zapach 
epoki(. .. ) 

I jeszcze więcej niż przesłanie. Więcej, więcej, to Teatr. Pierwszy raz, w teatrze 
formalnym odczułem wzruszenie, wewnętrzne dygotanie, które pojawia się 

w trakcie, kiedy przestaję panować nad emocją, kiedy czuję się wytrącony z gorsetu 
wyćwiczonej stoickości. Tak dobrze zrobionego spektaklu, na takiej lekkości 

w dystansie do postaci, struktury, symbolu, nie widziałem. I ten wasz koncert na 
wspomnienia. Jak czytanie najważniejszej recenzji. Recenzji ze sztuki, postawy, 
wolności. Tam, stoisz i śpiewasz, i jesteś czarno-biała . Dziś - hoker, siedzisz w sepii i 
„. żarliwie śpiewasz. Głos nie ochrypł. Głos tylko ma dystans. 

Wspaniały dystans. Dystans uzasadniony. I to jest dla mnie lekcja teatru: dystans 
- tak - ale musi być uzasadniony. Musi mieć podłoże . 

Romek Wicza-Pokojski, z llistu do Ewy Wójciak 

„Teczki" są przejmującą lekcją najnowszej historii. Przykładem hartu ducha 
młodych ludzi tworzących studencki Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu, który nazwano 
sumieniem lat 70. W jego widowiskach był wprawdzie wydźwięk polityczny, jednak 
teatr stronił od dokumentalnej formy, genialnie posługując się pojemną metaforą. 

Można to dostrzec i w „Teczkach': gdzie czwórka aktorów na nowo, z właściwą 
ekspresją, odtwarza fragmenty scen z legendarnych już widowisk. Niekiedy na 
ekranie pojawia się też ich filmowy zapis, konfrontując aktorów Ósemek z nimi 
samymi sprzed lat. Artystów nieulękłych, bo wewnętrznie wolnych („.) 

Raporty przypominają świat kreowany przez Kafkę, spowity oparami sch izofrenii. 
Z jednej strony pełne są uduchowionych odwołań do najwyższego dobra socjali
stycznej ojczyzny, z drugiej - zawierają dowody codziennych praktyk Służby 
Bezpieczeństwa sprowadzających się do inwigilacji, kontroli korespondencji, 
podsłuchów, rewizji, prowokacji, szantaży, nękań, pobić. 

Janusz R. Kowalczyk„,Rzeczpospolita" 

„Teczki" w Teatrze Ósmego Dnia odnoszą się do przeszłości, ale nie są przedsta
wieniem historycznym. Tym bardziej nie wpisują się w tak nachalnie dziś uprawianą 
politykę historyczną. Pokazują epizody z biografii Ósemek; dzieje wolnych ludzi, 
którzy swoją sztuką bronią się przed zniewalającym systemem. Ale mówią nam też, 
że systemy nie znikają bezpowrotnie, raczej zmieniają skórę - więc o wewnętrzną 
wolność i niezależność trzeba walczyć bez końca. Teatr Ósmego Dnia, takjak zawsze, 
nie pozwala nam zgnuśnieć i podtrzymuje w nas potrzebę tej walki (mogliby wraz 
z Chłopcami z Placu Broni śpiewać: „Wolność kocham i rozumiem/Wolności oddać 
nie umiem"). 

Wbrew pozorom „Teczki" to krzepiące przedstawienie. 
Janusz Majcherek„,Teatr" 

Ewa, chciałem Ci powiedzieć jak bardzo podobał mi się Wasz spektakl. Najbar
dziej ta jego mądrość, która przekuła się w prawdziwą sztukę, która pyta cośmy 
zrobili ze swoim życiem, jak je przeżyli, co było warto, a co nie i z czym w końcu 
zostaniemy po śmierci. 

Dawno nic mnie tak metafizycznie nie poruszyło. To jest wasza „umarła klasa': 
o której kiedyś rozmawialiśmy. T. 

Tadeusz Słobodzianek, z listu do Ewy Wójciak 



Teatr Ósmego Dnia powstał w 1964 roku. Powołała go do życia 
grupa studentów filologii polskiej z Tomaszem Szymańskim na czele. 
Wśród współtwórców Teatru byli m.in. Lech Raczak, późniejszy wielolet
ni lider zespołu oraz Stanisław Barańczak, wybitny poeta, profesor 
Uniwersytetu w Harvardzie. Początkowo Teatr realizował lliczne spekta
kle poetyckie. Pod koniec lat 60. po głębokich przemianach artystycz
nych pod wpływem Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium 
kierownictwo Teatru ósmego Dnia przejął Lech Raczak. Powstały słynne 
w latach 70. przedstawienia: „Wprowadzenie do .. . " i „Jednym tchem". Na 
początku lat 70. do Teatru przyszli artyści, którzy stanowią jego trzon do 
dziś: Ewa Wójciak, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki, Adam Borow
ski. Zespół wypracował własną metodę artystyczną, której istotę stano
wiła improwizacja zespołowa. W dalszym ciągu w obszarze najważniej
szych zainteresowań pozostawała problematyka współczesnego świata, 
człowieka uwikłanego w splatające się „tu i teraz" plany społeczne, 
polityczne i metafizyczne. Powstały kolejne przedstawienia, które 
przyniosły rozgłos Teatrowi Ósmego Dnia w Polsce i zagranicą:„Musimy 
poprzestać na tym, co tu nazwano rajem na ziemi. .. ?': „Przecena dla 
wszystkich': „Ach, jakże godnie żyliśmy': ,,Więcej niż jedno życie': „Wzlot': 
plenerowy „Raport z oblężonego miasta': „Piołun': W 1984 roku Teatr 
pozbawiony został przez władze PRL możliwości istnienia i prezentowa
ni,a przedstawień. Wówczas część zespołu została zmuszona do opusz
czenia Polski i prezentowała z w ielkimi sukcesami (Fringe First w Edyn
burgu) przedstawienie: „Auto da Fe". Pozostali, którzy nie otrzymali 
zezwolenia na wyjazd przez dwa lata uczestniczyli w podziemnym 
ruchu artystycznym w kościołach z przedstawieniem „Mała Apokalipsa': 
Lata 1987-89 cały zespół Teatru Ósmego Dnia spędził na emigracji, 
podróżując i grając w Europie Zachodniej. W 11989 roku na zaproszenie 
rządu Tadeusza Mazowieckiego Teatr Ósmego Dnia powrócił do Polski, 
do Poznania, gdzie rozpoczął działalność otwierając własną siedzibę. 
Powstały kolejne przedstawienia: „Ziemia Niczyja" i „Requiem" wg Anny 
Achmatowej. W 1992 roku po odejściu l..echa Raczaka Teatr skupił się na 
pracy nad nowym rodzajem spektakli plenerowych i rozwinął język 
wielki1ego widowiska plastycznego adresowanego do wielotysięcznej 
publiczności inspirowanego przez ważne tematy społeczne 

i polityczne współczesności. Powstawały kolejno spektakle plenerowe: 
„Sabat': „Szczyt': „Arka': „Czas matek" oraz salowe: „Tańcz, póki możesz': 
„Portiemia" i „Teczki': 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat (pod dyrekcją Tadeusza 
Janiszewskiego i aktualnie Ewy Wójciak) Teatr Ósmego Dnia zagrał na 
kilkuset festiwalach zagranicznych dla prawie pół miliona osób, we 
wszystkich nieomal krajach Europy Zachodniej, a także wielokrotnie 
w krajach Ameryki Południowej, Środkowej i Azji. W Poznaniu Teatr 
prowadzi aktywną działalność kulturotwórczą i edukacyjną w siedzibie 
przy ulicy Ratajczaka 44. 
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