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Są właściwie rówieśnikami. Ba cóż dziś znaczą te 3 la
ta różnicy ... Lech Raczak, rocznik 1946, i Janusz An
derman, rocznik 1949; chadzali niemal tymi samymi 
ścieżkami po Peerelu, wkurzały ich te same rzeczy, 
obracali się w kręgu towarzyskim myślącym i czują
cym bardzo podobnie. Ta, że mieszkali w różnych mia
stach i zajmowali się czym innym, było tylko kwestią 
wyboru technik życiowych. Raczak w Poznaniu wy
prowadzał studencki Teatr B Dnia na pozycję jednej 
z czołowych niezależnych scen nie tylko Polski, ale 
niebawem Europy. Anderman w Krakowie współtwo
rzył u Studenta", najradykalniejsze podówczas pismo 
młodej inteligencji, pisał reportaże i opowiadania. 
Były lata 70. Epoka Edwarda Gierka, który miał chy
try pomysł, żeby rozkochać Polaków w socjalizmie przy 
pomocy pieniędzy pożyczanych od kapitalistów (na 

wieczne nieoddanie skądinąd). To mu się nawet na 
chwilę udało. Bańka zachwytu szybko jednak pękła, 
bo socjalizm okazał się reformowalny głównie na po
ziomie złudzeń wytwarzanych przez propagandę. Cóż 
w końcu znaczyło, że ktoś dostał wreszcie talon na 
malucha, a w sklepach częściej (choć tylko do czasu) 
bywała kiełbasa krakowska? Bida takiego mniemane
go życia jawnie zaczęła wychodzić już w połowie tej 
dekady, aż skończyło się wybuchem „Solidarności". 
Kiedy Raczak robił swoje najgłośniejsze spektakle ostro 
atakujące zakłamanie rzeczywistości, Anderman pi
sał powieści równie ostro demaskujące beznadzieję ist
nienia na tym ponoć najlepszym ze światów. Gra na 
zwlokę, następna po debiutanckiej Zabawie w głuchy 
telefon, jest tego idealnym przykładem. Powstawała 
w drugiej połowie lat 70., wyszła drukiem w 1979. 



Wtedy już naprawdę było bardzo źle . Kolejki po wszyst
ko, parszywe samopoczucie, przemocą gaszone strajki 
robotnicze w Radomiu i Ursusie w 1976, wojna władzy 
z rodzącym się ruchem opozycyjnym. Rzeczywistość 
zdawała się tkwić w stanie ponurej i nieuleczalnej 
choroby, ludzie kręcili się w kółko jak bąki, pozbawie
ni wiary w cokolwiek lepszego. I o tym jest książka 
Andermana. 
Bezimienny jej bohater, około trzydziestki, trochę al
ter ego autora, włóczy się po dużym mieście, łatwym 
do rozszyfrowania jako Kraków, bo choć naz jego 
nie pada, ulice i inne miejsca są ponazywane dosłow
nie i konkretnie. Włóczy się właściwie bez specjalne
go cel Zachodzi to tu, to tam, odwiedz znajome al-
o i niezna)ome mieszkania, meliny, szpitale, redakcje, 

klasztorne cele, izby wytrzeźwień, jeździ autobusami 
i t amwajami, wsiada, wysiada, pa i papierosy, p je 
wódkę, śpi w przypadkowych miejscach, bo właśnie 
wyrzucono go z wynajmowanego lokum za niechluj
stwo, do czego znacznie się przyczynili odwiedzający 
go goście. 
Jest chyba jesień . Zimnawo, pada deszcz, wszystko 
jest szarobure, paskudne, trzeciorzędne, niepotrzeb
ne, bezcelowe i byle jakie. Bohater nie czuje się w tym 
dobrze, ale jakby nie miał wyboru: jest jak jest, trze-

ba żyć, żeby przeżyć. Nosi w kieszeni wezwanie na 
karne kolegium, co też nie nastraja go wesoło. Niby 
pracuje w przyzwoitej redakcji, ale zadania służbowe 
też niezbyt go fascynują : ot, na przykład pójść na re
portaż do pewnej znanej fabryki, gdzie odbywa się wy
muszone bratanie ludu pracującego z twórczością lo
kalnych artystów urządzających w tymże zakładzie 
wernisaż . 

A jeszcze przy tym wszystkim wygl da, i by za bo
haterem snuł się cichy ubek, któ ruchy ob· tu swo
jej inwigilacji pilnie zapisuje w ramach własnej, za
pewne równie nudnej pracy. Dlaczego chodzi za nim, 
nie dowiemy się, ale jakby nie dziwiło nas, że to czy
ni; życie na podglądach i podsłuchach było niemal nor
mą w tamtych czasach. 
Czy taka powieść, z takimi bohaterami, tak atmosfe
rą i tak mocnym przyszpileniem do rzeczywistości gni
jącego realnego socjalizmu, niesie jakieś uniwersalne 
przesłanie, dla którego warto byłoby robić dziś spek
takl teatralny? Fabuła jest wątła i właściwie niedra
matyczna, akcji na lekarstwo, nic się nie zawiązuje 
ani nie rozwiązuje . Spójrzmy zresztą na tytuł powie
ści, sugerujący raczej zastój niż działanie . 

Więc na dobry ład jej istotą jest głównie trwanie, i nie
wiele zmienia, że bohater wciąż się porusza - to prze-



cież ruchy mniemane. Ale, paradoksalnie, właśnie mo
tyw tego nieustannego, acz chaotycznego ruchu po
zwala powieść przenieść piętro wyżej, w krainę uni
wersaliów. Można ją mianowicie wpisać w schemat 
„doświadczalnej literatury podróży", od Boskiej kome
dii przez Podróże Guliwera po Ulissesa. Wysokie pro
gi? Oczywiście. Ale też Gra na zwlokę nie tyle chce 
konkurować z tamtymi wielkimi dziełami, co pokazać, 
jak marnych tematów dostarcza socjalistyczna wizja 
życia, będących niemal parodią wielkiej przeszłości. 
Tamci dokądś dążą, nawet jeżeli w piekielną nicość, 
jak Dante z Wergilim, czy w egzystencjalną rozpacz, 
jak Guliwer. Bezimienny bohater Andermana kręci się 
w kółko jak bąk pozbawiony celu i kierunku. Ale jest 
to już jakaś dla nas nauka, ponad epokami. 
Pojawia się inne pytanie: posuwać się dalej w kierun
ku uniwersalizacji przesłania Andermanowej książki 
- czy przeciwnie: pieczołowicie odtwarzać akcesoria 
epoki późnogierkowskiej z nadzieją, że ich naturalna 
siła lepiej uwiarygodni świat przedstawiony. Chociaż 
z drugiej strony pieczołowite ich odtwarzanie uczyni
łoby zapewne ze współczesnego spektaklu jakiś półar
chiwalny zabytek ... Poza tym wielość miejsc akcji 
praktycznie uniemożliwia taką przestrzenną detalicz
ność. Pozostaje dobry balans między konkretem a me
taforą - żeby nie zgubić wiarygodności, ale i uciec od 
jednoznacznej dosłowności. 

W tym właśnie szansa na przejrzyste wydobycie pod
stawowego sensu książki : opowieści o życiu trawio
nym na odwlekaniu istotnych decyzji, nieustannej 
„grze na zwłokę". Trzydziestoletni bohater Anderma
na okaże się być może mlecznym bratem Gombrowi
czowskiego Ferdydurke, który też - stary koń - nie 
może dojrzeć do wyrwania się z życia zastępczego. Ale 
zważmy, że to wyrwanie nie tylko od niego zależy. Bo 
może świat dookolny jest taki, że raczej zniechęca niż 
zachęca? Niby tyle ofiarowuje, ale wartość tych pro
pozycji jest marna, duch kaprawy, ideały zbrukane 
i niewarte zachodu. 
Ciemna to powieść, ale i na swój sposób zabawna, bo 
groteskowa w swoim nagromadzeniu bezsensów i ab
surdów opisanego świata . Jak się to uda pokazać na 
scenie? Przypominam sobie dawne i nowe spektakle 
Lecha Raczaka: Jednym tchem sprzed lat trzydziestu 
kilku i Zonę sprzed kilku. Nigdy dosłowne, a jakże wy
raziste. Żadnego banalnego realizmu; wielka metafo
ra posługująca się realiami znanymi na wyciągnięcie 
ręki. Sam jestem ciekaw, jak legendarny już twórca 
niezależnego teatru tamtych lat poradzi sobie z grzą
skim światem Andermanowej powieści. 

Tadeusz Nyczek 
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JANUSZ 
AN.r>ERMĄN 

Prozaik, autor reportaży, scenariuszy filmowy, słuchowisk radio
wych i przekładów z literatury czeskiej, ur. w 1949 roku. Ukończył 
slawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie . Za pierw
szą powieść Zabawa w głuchy telefon otrzymał w 1976 raku nagro
dę im. Wilhelma Macha. 
Od 1976 był członkiem Związku Literatów Polskich (do jego rozwią

zania w 1963), a od 1980 członkiem Polskiego PEN Clubu. Od t 976 
współredaguwał wydawany poza cenzurą kwartalnik litsraclci . Puls". 
Po przeniesieniu redaktji pisma do Londynu był redaktorem i współ

redaktorem wydawnictwa Puls Publication. Współpracował także 
z londyńskim wydawnictwem Polonia i Instytutem Literaclcim w Pa
ryżu, a także z Radiem Wolna Europa (od 1983 do lat 90.). Należał 
do komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest 
jego członkiem od 1966 roku. 

Janusz Anderman jest laureatem kilku ważnych nagród literackich, 
w tym nagrody literackiej im. R. Milczewskiego-Bruno [ 1978 ), 
nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie ( 1981), nagrody Redia 
w Kolonii ( 1982 ), nagrody Fundacji Singerów w Australii ( 1988). 



Janusz Anderman 

UTWORY PROZATORSKIE: 
Zabawa w głuchy ta/alon. 
Powieść 1975, 1976 
Gra na zwlok(I. Powieść 1977, 
1979, 1997, 2003 
Autostop. Opowiadanie 
(pseud. Marcin Czech) 1978 
Brak tchu; Kraj świata . 

Zbiór opowiadań 1990 
Tuż obok nas. Reportaż 
z podróży po Niemczech 1994 
Tymczasem. Opowiadania 1998 
Lekcja pisania. Zbiór opowiadań 
( różni autorzy ) 1998 
Fotografie. Opowiadania 2002 
Najwi(lkszy słoń na świecie. 

Felietony 2003 
Cafy czas. Powieść 2006 
Zegarek zabitego kierowcy 
(t. 2 Fotograli.i; w przygotowaniu) 
2007 
Wybór opowiadań 
(w przygotowaniu) 2007 

SIUCHOWISKA RADIOWE: 
Strajk okupacyjny 1981 
Stadium 1985 
Spotkanie 1987 

DRAMATY: 
Oświadczenie (współautor 

Sławomir Mrożek ) 2001 , 2004 
Dzień przed zachodem 2004 

SCENARIUSZE FILMOWE: 
Śnić we śnie (na podstawie 
powieści Marii Nurowskiej 
Po tamtej stronie śmierć) 1979 
Biale tango. Serial telewizyjny 
(współautor Maria NW'owska] 
1981 
Choroba więzienna 1991, 1992 
Masa upadlościowa; Podróż 1994 
Darmozjad ( współautor Łukasz 

WyłężaJek) 1997 



lECH 
RACZAK 

Współzałożyciel Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, w 1964. 
Początkowo aktor, od 1967 także reżyser (Taniec śmierci i pomyśl
ności), kierownik artystyczny zespołu od 1968. Z Teatrem Ósme
go Dnia zapoczątkował w Polsce okres teatralnej kontestacji - ar
tystyczny protest przeciw nadużyciom władzy, rewoltę przeciw 
skostniałym strukturom społecznym i stereotypowi w sztuce 
( Wprowadzenie do . . . , 1970 i Jednym tchem, 1971 ) . Równocze
śnie stworzył wyrazisty, rozpoznawalny (z czasem naśladowany) 
język teatralny oparty na ekspresyjnych i emocjonalnych działa
niach aktorskich, traktowaniu całej przestrzeni teatralnej jako miej
sca gry, bliskim kontakcie między aktorami i widzami, sięgający 
do aktualnych problemów społecznych - obrazowanych jednak przy 
użyciu metafory i skrajności uczuć. 

W latach siedemdziesiątych, ciągle z zespołem Teatru Ósmego 
Dnia, stworzył oryginalną metodę pracy opartą na spontaniczno
ści i fizycznej improwizacji grupy, w której międzyludzkie akcje 
powstałe w toku improwizacji były przetwarzane w sekwencje 
przedstawień . Wszyscy uczestnicy tego procesu - aktorzy i re
żyser - stawali się autorami scenariuszy i tekstów przedstawień . 

Wychodząc od potrzeby poszukiwania i demonstrowania prawdy 
o człowieku i jego czasie (początkowo pod wpływem Grotowskie
go ) sformułował w połowie lat siedemdziesiątych podstawowe 
założenia własnej metody teatralnej : człowiek, organicznie, na
turalnie i całkowicie zmienia role społeczne i środki autoekspre-



sji; gra, gotowość do przekształcania osobowości, zmiana masek, 
zdolność do kłamstwa jest prawdą człowieka, istotą aktorstwa 
i teatru (Przecena dla wszystlcich 1976, Ach, jakże godnie żyli
śmy 1978, Więcej niż jedno życie 1980) . 
Teatr Ósmego Dnia, pozostając w stałym konllik.cie z władzami, był 
obiektem różnego rodzaju represji (zakazy występów w różnych 
miastach, zakazy wyjazdów zagranicznych, zakazy publikacji re
cenzji itp.); w 1984 po decyzji Ministerstwa 'Kultury pozbawiającej 
zespół dotacji, sprzętu i sali i zakazującej występów grał nielegal
nie, głównie w kościołach (Wzlot 1981, Raport z oblężonego mia
sta 1983, Piołun 1985, Mala Apokalipsa 1985). W 1986 Lech Ra
czak wyemigrował; w ciągu następnych lat z częścią zespołu, przy 
udziale zagranicznych aktorów, odbył kilkuletnie tournee po całej 
Europie (Auto-da-te 1985, Se un giorno in una cittślelice. „ 1986). 
W 1990 Teatr Ósmego Dnia wrócił do Polski - Ziemia niczyja by
ła ostatnią wspólną pracą reżysera i zespołu. 
Po 1993 kontynuował niektóre wątki dotychczasowej pracy z mię
dzynarodową grupą Sekta (Orbis Tertius) . W latach 1995-98 pełnił 
funkcję dyrektora artystycznego Teatru Polskiego w Poznaniu (Ed
mund Mameta 1996) . Od 1998 pracuje we Włoszech (Cagliostro 
1998 w Arca Teatro w 'Katanii i I veleni di Cagliostro 2001 w Teatra 
Aenigma w Urbina ); prowadzi tam też pracę pedagogiczną . 

Od 1993 jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festi
walu Teatralnego MALTA w Poznaniu; dla festiwalu zrealizował 
widowisko 2001. Dziecko gwiazd (2000), a później własny dramat 
pt. Łatwe umieranie (2002) . Współpracuje z Teatrem A. Fredry 
w Gnieźnie {Skąpiec Moliera w 2003 i Trans-Atlantyk wg Gombro
wicza w 2004) i z Teatrem H. Modrzejewskiej w Legnicy {Zona 
w 2003 i Plac Wolności 2005) . Oraz z zespołami włoskimi : Uqbar 
Teatra z Werony - Brama szarańczy {2004) . 
Reżyserował także dla telewizji (telewizyjna wersja Ziemi Ni
czyjej w 1993 i Przypadek ljona Tichego wg St. Lema dla Teatru 
Telewizji w 1999). 
Prowadzi warsztaty teatralne w całej Europie . 
Jest autorem wielu tekstów teoretycznych i krytyczno-teatralnych. 
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