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„ Mój tryb życia j est nastawiony na pisanie (.„) Czas 
jest krótki , siły są niewielkie , bi uro jest zmorq, mieszka
nie jest głośne i trzeba próbować przebić się za pomo
cą jakiejś sztuki, jeśl i się komuś ładne, proste iycie nie 
udaje." 



Franz Ka fka urodził się 3 lipco 1883 roku w Pradze, 
w rod zinie przez język i kulturę 1niiemieclkiej, o przez tra
dycję i religię żydowskiej. IPo ukończeniu studiów praw
niczych wstępuje do firmy ubezpieczeniowej Assicura
zioni Generali, o następnie do Arbeiter-Unfallversi
cherugsanstalt. Pierwsze prace literackie Kafki pocho
dzą z 1907 roku: Opis walki· (Beschreibung eines Kamp
fes). Przygotowania do wesela na wsi (H ochzeitsvorbe
reitungen auf dem Lande). Pierwsze utwory publikuje 
w 1909 roku w czasopismach H yperion i Bohemia. W tym 
czasie związu j e się t rwałą przyjaźnią z Maxem Brodem, 
dzisiejszym wydawcą jego dzieł. W 1912 roku rozpoczy
na pracę nad powieści ą Ucieczka (Verscho llene), która 
jest pierwszą wersją póź n iej s zej Ameryk i. Wtedy także 
pisze W yrok (Das Urteil) i Przemianę (Die Verwand
lung). W 191 3 roku wydaje swoją p i erwszą ksi ążkę -
zbiór krótkich opowiadań - Betrochtung. (Kilka opo
wiadań z tego tomu przetłumaczy na język czeski Mile
na Jesenska). W tym samym roku publikuje jako osobną 
całość Palacza (Der Heizer), który jest pierwszym roz
działem Ameryki. W 1914 roku rozpoczyna procę nad 
Zamkiem (Dos Schloss), Procesem (Der Prozess) i Karną 
kolonią (In der Strafkolonie). W 1919 roku publikuj'e 
Karną kolonię i Lekarza wiejskiego (Ein tandarzt). Zna
jomość i pierwsze narzeczeństwo z Felicją Bauer datuje 
się z ro ku 1914, drugie z 1917. W 1920 poznaje Milenę 
Jesenską, literatkę i dziennikarkę czeską, pochodzącą 
ze starej' czeskiej rodziny. 
Chronologia pozostałych utworów Kafki nie jest szcze
gółowo znana. Wiadomo tylko, że z ostatnich miesięcy 
życia pochodzą Jama (Bau) i Poszukiwanie psa (F,ors
chungen eines Hundes). 
Kafka umiera 3 czerwca 1924 roku. W testamecie-liście 
skierowanym do Moxa Broda, Kafka polecił zniszczyć 
wszystkie swoje n.ie drukowane utwory, o rzeczy pub
likowane zakazał wznawiać. Sam zdołał sporo rę~pi
sów spalić. Za życia Kafka był niemal nieznany. 



ELIAS CANETTI 

Drugi Proces - Kafki I.isty do Felicji 

Dwa decydujące wydarzenia w życiu Kafki, które przy 
jego usposobieniu powi nny mieć charakter szczeg ól nie 
prywatny, rozegrały się w warunkach najbo leśniej pub
licznych: oficjalne zaręczyny w mieszkaniu Bauerów 
1 czerwca i sześć tygodni później, 12 lipca 1914, „sąd" 
w Askańskim Dworze, który zakończył s'.ię zerwaniem 
narzeczeństwa. Można wykazać, że emocjonalna za
wartość tych dwóch wyda rzeń bezpośrednio weszła do 
Procesu, któ ry Kafka za czął pi sać w sierpniu. Zaręczy ny 
stały si ę aresztowa niem w pierwszym rozdzia le, „ sąd" 
zn ajduje się w rozd ziale ostatn im jako egzekucjo. 

N iekt ó re miejsca w jego dzien nikach ukazują ten 
związek tak jas no, że wolno s ię pokusić o p rzeprowa 
dzenie dowodu. I ntegra l n ośc i powi eś ci w n.iczym t o ni e 
naruszy. Gdyby zachod zi ła ko nieczn ość podwyższani a 
jej rangi , z najomość tomu listów do Felicj i mogła by do 
tego posłu żyć . T o ka konieczno ść na szczęście nie za 
chodzi . Ale też w ża dnej mierze następujące teraz roz
ważania , które stanowią bodź co bądź pewną ingeren
cj ę, nie odb io rą powieści ani trochę z jej wciąż nara
staj'ącej tajemniczo śc i . 

Aresztowanie Józefo K. odbywa si ę w mieszko n·iu 
dobrze mu znanym . Zaczyna si ę w momencie, gdy znaj
duje się on jeszcze w łóż ku, miejscu dla ka żdego czło 
wi eka na jbardziej i ntymnym . Tym bardziej n iepojęte jest 
to, co dziej'e si ę tego ra nka , gdy staje przed nim cz.{'o 
wiek zupełnie nieznany, a wkrótce potem drugi niezna 
jomy zawiadamia go, że jest aresztowany. To powia do
mienie jest jednak tym ciosowe, właściwy rytua lny akt 
aresztowania odbywa się przed nad zorcą w pokoiku 
panny Biirstner, w którym nie ma czego szu ka ć nikt z 
obecnych, nawet sam K. Żąda s ię od niego, żeby s i ę no 
ten akt ubrał odświętnie . W pokoiku pan ny Burstner 
znajdują się oprócz nadawcy i dwóch strażni ków trzej 
młod zi ludzie, których K. nie poznaje, lub raczej rozpo
zn aje ich dop iero o wi ele późni ej. u rzęd n icy ban ku , w 
którym on sa m zaj muje n ajwyższe sta nowi sko. Z miesz
kan ia naprzeciwko zag lądają obcy ludzie. Powód are
sztowania nie zo staje podany, i co jest najdziwniejsze, 
K„ mimo, że jest już aresztowany otrzymuje pozwolenie 
udania s ię do swej pracy do ba nku i w ogó lnośc i wolno 
mu nadal poruszać się swobodnie. 

Ta okol iczność swobody poruszania się po areszto-

waniu jest pierwszym momentem, który przypomina owe 
zaręczyny Kafki w Berlin ie. Kafka m i ał wówczas uczu 
c ie, że sprawa nie jego dotyczy. Czuł się jak spęta ny 
i wś ród ludzi obcych. Cytowa ny ju ż ustęp z d zienników, 
któ ry od no si si ę do tego przeżycia , brzmi: „ Byłem w oko
wach jak przestępca . Gdy wciśnięto mnie w ką t za
kutego w prawdziwe kajda ny, postawiono przede mną 
ża ndarmów i t ylko w ten sposób pozwo lono mnie oglą 
d ać , nie by łoby to go rsze . I to były moje zaręczyny („.)" 
Dojmująco bo lesny jest ów obu wydarzeniom wspólny 
ich cha rakter publi czny. Obecność obu rod zin no zarę
czynach - a z jakim trudem przych odziło mu j uż od 
grodzenie s i ę od własnej rodziny - ba rd ziej n i ż kiedy
ko lwiek każe mu wycofać się do sieb ie. Wskutek p rzy
musu, jaki wywieral i n a ń jego krewn i, odczuwał ich jako 
obcych. Wśród obecn ych byli czło n kowi e rod ziny Ba 
uerów, któ rych rzeczywiście jeszcze nie znał, o także inn i 
goście zupełn ie dla niego obcy, no przy kład brat G rety 
Bloch . N iektó re osoby widział może przelotni e raz lu b 
dwa ra zy ; ale nawet z matką Feli cji , z którą j u ż paro 
krotnie rozmawiał , nie czul się nigdy swojsko. 

Jś l i źaś id zie o jego własnych krewnych to jak gdyby 
straci ł zdo l ność ich rozpoznawa nia, poni ewa ż brali 
udzi a ł w czym ś , co było rodza jem aktu gwa łt u wymie
rzonego przeciw niemu. 

Podobna miesza nino różnych stopni obcości i zna
j omośc i występuje przy aresztowani u Józefa K. Byli w i ęc 
obecni dwaj' st rażnicy i nadzorca, postaci zu peł ni e no
we ; ludz ie z domu naprzeciwko, których może wid ział 
przed tem, a le nie zwracał na nich uwagi; i dwaj mlod zi 
lud zie z jego ba nku, których wp rawdzi e w i dywa ł co 
dz i e ń, ale którzy w czasie a ktu a resztowa nia, pon i eważ 
bra li w ni m udzia ł przez swoją obecność , stali mu 
s ię obcy. 

Jeszcze ważniej sze jest jed na k miejsce a resztowan ia, 
pokój panny Bu rstner. Jej nazwisko zaczyna się na lite
rę B. jak Bauer, ale na B zaczyna się ta kże n·azWisko 
Grety Bloch, W pokoju są fotografi e rod zinne, a na 
kla mce okna wis i biała bluzka . W czasie aresztowan ia 
n ie ma w pokoju an i j ed nej ko biety, tyl ko bluzka rz u
ca j ąca się w oczy pełn i fu nkcję zastępczą. 

Ale wtargnięc i e do poko ju pa nny Burstner bez jej 
w iedzy zaprząta u m ysł K., nie opuszcza go myśl o spo
wodowanym tam niepo rządk u . Gdy wieczorem wraca 
z banku do domu, rozmawia ze swoją gps podynią, pa
n ią Grubach. M imo tego, co zaszło przed połudn i em, 
nie strac i ła o no do niego za ufa nia . „P rzecież tu chod zi 



o pańskie szczęście", tok zaczyna się jedno z jej zdań 
uspakajających. Słowo „szczęście" w tym miejscu ude
rza dz.iwn1ie, jest tu intruzem, przypomina listy do Felicji, 
w których zawsze było używane w sposób dwuznaczny, 
brzmiało tok, jakby jednocześnie i przede wszystkim 
miało znaczyć „nieszczęście". - K. zauważa, że chciał
by się usprawiedliwić przed panną Bi.irstner, ponieważ 
korzystał z jej pokoju. Pani Grubach go uspokaja i po
kazuje mu ppkój', w którym wszystko było już z powrotem 
na swoim miejscu. „Nawet bluzka nie wisiała już na 
klamce okna. „Jest już późna godzina, a panny Biirstner 
jeszcze nie ma w domu. Pani Grubach posuwa się do 
uwag o życiu prywatnym młodej osoby, w których jest 
coś irytującego. K. czeka aż do powrotu panny Biirstner 
w jej pokoju, wciąga ją trochę wbrew jej woli, do roz
mowy o wydarzeniach porannych i opisuj'ąc je mówi tak 
głośno, że z sąsiedniego pokoju kilka razy dochodzi 
silne pukanie. Panno Burstner czuje się skompromito
wana i jest z tego powodu nieszczęśliwa . K., jakby 
chciał ją pocieszyć, całuje ją w czoło. Przyrzeka jej, że 
wobec gospodyni weźmie wszystko na siebie, ale ona 
nie chce o niczym słyszeć i wypycha go do przedpokoju. 
K. „ pochwycił ją, całował jej usta, potem całą twarz, jak 
spragnione zwierzę chłepcze wodę u znalezionego wre
szcie źródła. W końcu całował jej szyję w miejscu, 
gdzie jest krtań, i długo przywarł do niej ustami." -
Wróciwszy do swego pokoju, rychło usnął; „(.„) przed 
zaśnięciem myślał jeszcze chwilę o swoim zachowaniu 
się, był z niego zadowolony•, dziwił się jednak, że nie 
jest jeszcze bardziej zadowolony." 

ludno jest obronić się przed uczuciem, że w tej scenie 
panna Burstner zastępuje Gretę Bloch. Pożądanie, ja
kie budziła ona w Kafce, występuje tu silnie i bezpośre
dnio. Aresztowanie, które wywodzi się z owego bolesne
go przebiegu zaręczyn, zostało przeniesione do pokoju 
tej drugiej kobiety. K. który jeszcze przed południem nie 
poczuwał się do żadnej winy, przez swoje zachowanie 
się w nocyi, przez napastowanie panny Bi.irstner, stał się 
winny. Ponieważ „był z niego zadowolony" . 

Sytuacja skomplikowana i prawie nie do rozwikłania 
w jakiej znajdował się Kafko w czasie zaręczyn, została 
oto przezeń w pierwszym rozdziale Procesu przeanalizo
wana w sposób porażająco jasny.(.„) 
Ażeby teraz zrozumieć dalej, jak z „sądu", który zra

nił Kafkę niezmiernie boleśnie, powstała egzekucja 
w ostatnim rozdziale Procesu, konieczne jest przytocze
nie kilku miejsc z jego dzienników i listów. Pod koniec 
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li pca Kafka próbuje za pisać przeb ieg wydarzeń naprę
dce i d o raźn i e niejako, chciało by s i ę powiedz i eć, od 
zewnątrz: „Trybu n a ł w hotelu (. „) Twarz F. Przesuwa po 
wło sach, ziewa. Nagle otrzą sa si ę z a patii i mówi słowa 
głęboko przemyślane, długo tłumione, wrogie. Droga 
powrotna z panną BI. (. .. ) 

U rodziców. Kilka łez motkii. Recytuję l ekcję . Ojciec 
pojmuje j'ą trafnie od wszystkich stron („ .) Przyznają 
mi rację, nic, a w każdym razie niewiele można mi za 
rzucić. Przy całej n iewinności - d iabelski. Pozorna 
wina panny BI. („.) 

Dlaczego jej rodz1ice i ciotka tak do mnie kiwali z bal
konu ? („.) 

Nazajutrz j uż do rodziców nie poszed łem . Pos ła łem 
tylko przez gońca list pożeg nalny. Li st nieuczciwy i ko· 
kieteryjny. "Nie wspominajcie mnie źle " . Przemówienie 
skazańca na miejscu stracenia. 

Tak więc już wtedy, 27 lipca , w dwa tygodnie po wy
darzen iach, „miejsce stracenia" mocno się osadziło 
w jego umyśle. Wraz z u życiem s łowa „trybunał" wstąpił 
Kafko do sfery swojej powi eśc i. Wyrażenie „miejsce 
stracenia" zapowiada jej cel i fina ł . To wczesne ustale
nie cel u jest godne uwagi. Wyjaś n i a pewność , z jaką 
rozwija się Proces. 

Diobroć Erny (siostra Felicji) i zagadkowe kiwanie ro 
dziców, gdy wszystko już było s kończone, znalazły poety
cki wyraz na ostatniej stronicy Procesu, tuż przed egze
kucją, w owym ustępie ponad wszelką miarę wspania
łym, którego nikt, kto raz go przeczytał, już nigdy nie 
zapomni : 

Jego wzrok pad/ na najwyższe pię tro graniczące z ka
m ien i ołomem domu. Jak błys ka światło, tak rozwarły 
się tam skrzydła jakiegoś okna: jakiś człowiek, słaby 
i nikły w tym oddaleniu i na tej wysokści, wyc h y lił się 
jednym rzutem daleko przez okno i wyciągnął j eszcze 
dalej ramiona . Kto to był? Dobry człowiek? Kto ś, kto 
współczuł ? Ktoś, kto chc i a ł pomóc ? Byłże to ktoś 
jeden ? Czyli byli to wszyscy? Byłaż jeszcze moż l iwa 
pomoc ? („ .) 

Upokorzeniem osta tecznym jest publi czny ch arakter 
tej śmierci, którą obaj oprawcy blisko przed jego tworzą 
policzek przy policzku, obserwują Gasnące oczy K. są 
świadkami tego publiczneqo charakteru jeqo śmierc i. 
Jego ostatnią myślą jest myśl o wstydzie, który tak jest 
silny, że jego samego mógłby przeżyć, a ostatnie zdanie 
które wypowiada, brzmi : „ Jak pies." 



Rozmowa z Lechem Raczakiem 
J. R. O d piętnastu lat kieruje Pan Teatrem Ósmego 
Dnia, przedtem przez cztery lato pracował Pan w tym 
zespole najpierw jako aktor, potem jako reżyser . Nigdy 
przy tym do tej pory nie wychodzi/ Pan poza własny 
tea tr, nie reżyserował Pa n gościnnie gdzie indziej, zwła
szcza w teatrze zawodowym. Nagle widzi my Pa na w Tea
t rze Polskim w Pozna niu . To dostateczny powód, jak są
d zę, aby zapyta ć, czy na leży to rozu mieć jako d ezercję 
z włas nego teatru, czy też ja ko próbę przen ies ienia do 
zespołu zawodowych aktorów i do teatru zawodowego 
innych, sprawdzonych u siebie norm pracy i odrębnych 
doświadczeń ? 
Lech Raczak An i jed no, ani drugie. Teatr Ósmego Dnia 
jest d la mnie nadal miejscem własnym, właściwym , 
jest jak dom. N ie zamierza m z tego zrezygnować, o tym 
bardziej uciec stamtąd; pragnę tamtą wielo l etnią j u ż 
p racę kontyn uować także w przyszłości. Mojego przyj 
ści a do Teatru Polskiego nie na l eży też rozum i eć jako 
próby przeszczepienia czegokolwiek z tamtych moich 
doświadcze ń do Teatru Polskiego, ponieważ ani ten tea
tr, ani jego widownia tego nie oczekują i nie potrzebu
ją , a po drugie - gdybym podjął taką pró bę , mus.la 
łoby ona zostać o wiele bardziej rozciągn i ęta w cza sie. 
To był by program no ł ata , nie na jedną prem i erę. 

Przyczyno jest taka, że pomi mo 1.ntensywnej pracy 
w Tea trze Ósmego Dnia - w ~o,im osobistym od czu 
ciu wciąż jeszcze pozostaje na uboczu wiele moich is
totnych, jednak nie zrea li zowa nych pomysłów , propo 
zycj i. Po prostu cz uję, że mógłbym zrob i ć o wi ele więcej. 
n i ż robię. I to również w zakresie takiej styl is tykj j tego 
rodzaju inscenizacji, które praktyczni e w Teatrze Ósm e
go Dnia są wykluczone. Na tej samej zasadzie chc i a ł
bym, na przykła d, wyreżyserować kiedyś o perę i zrob ić 
fi lm. 

Jest także motyw bardzo osobisty, który skłoni ł mnie 
do podjęcia tej decyzji . Po prostu od dziecka bywałem 
w Teatrze Polskim, wychowywałem się nieja ko na og lą 
da nych tu taj spektaklach, przeżywałem pierwsze dzie
cięce jeszcze fascynacje, a potem właśn i e przec iwko te 
mu tea trowi bu ntowałem się i robiąc swój teatr ro b iłem 
go w oczywisty sposób również przeciwko temu teatrow i. 
Toteż teraz, po latach, kiedy j uż czego ś zdołałem się 
dopracować i to poza Teatrem Polskim, przeciw Teatrow i 
Polskiemu, kiedy na własny użytek stwo rzyłem inny ga 
tunek teatru, zapragną/em powrócić do tego sa mego 
miejsca w innej j uż roli , jakbym c h ciał sprawd zić , czy to, 

co mnie ki ed y ś fa scynowało może mn ie jeszcze dz is iaj 
porwać i czy to, co mnie od tego teatru odpychało , na 
do i od pycha. Jest mi tro widoczn ie potrzebne do jakie
goś ważnego aczkolwiek ba rd zo prywatnego rozra 
chunku. 

W każdym raz ie rob i ąc „ Proces" pozostaję wierny 
swoim dotychczasowym za interesowan iom - proble 
m'o,wym i artystycznym , które od lat pod ejmowałem 
w Teatrze Ósmego Dn ia. Myśl ę chocia żby o aktua l ności 
powieśc i Kafki, o tym, że j ego proza nadal posiada dla 
nos is tot ną wagę. Ta kże metafizyczne tre ści „Procesu" 
korespond uj'q z tym, co w kilku przedstawieniach Teatru 
Ósmego D nia usiłowal iśmy przedstawić. 
J. R. Dobrze, że wspom n iał Pan o „Procesie", bo włoś 
nie o to chciałem Pa na zapytać . A więc, dlaczego wybór 
Pana pa dł akurat na „ Proces" i dlaczego postanowi/ 
Pan sa m dokonać kolejnej adaptacji tej powieści, choć 
nie brak scenicznych przeróbek tego d zi e ła „. 
Lech Raczak „P roces " Kafk i pojaw iał si ę j uż w moich 
za interesowaniach i w moich planach niejednokrotni e. 
Już kil ko lat tem u wydawało się , i e go wyreżyseruję . 
I '.o ~a scenie zawodowej. Bo właś nie na tak iej scenie 
w 1d z 1 a łem go od początku . Także atmosfero Procesu" 
musi być wyczuwa lna w szeregu moich real i~a~j i , jak 
gdyby be~wiedn ie ._.Proces" i~spirował nawet inne moje 
poczynania , da lekie na pozer od Kafki. Stąd też , gdy 
otrzyma łem p ropozycję współp racy z Teatrem Polskim 
od razu pomyś lałem o „ Procesie". Wydaje s i ę bowiem 
ze t~ kst ~a_fki mo~e być pomocny do odczyta nia teg; 
co s r ę dzreje wo ~oł nas i w nas samych, i to zarówno 
w ~ferze bana lnej, przyziemnej, jak też w sferze menta l
nej, w obszarze świa domści. 

N ie ""'.~brałem ż~?nej z dotych czas zrea lizowanych 
adaptaCJr „Pr?cesu . !o pr?stu powieść Kafki na leży 
?o te~ o rodzaj u utworow, ktore wym agają każdorazowo 
indywidualnego okreś l enia si ę pomimo ryzyko, tak wi 
d ocz~e90 zr~sztą w dotychczasowych realizacjach „Pro
c e,s~ , ~e k~zde kolejne odczytan ie Kafki, na którym od
c1sni.e s 1 ~ piętno czasu niezwykle zuboży i uprości prze
słan1e. p1sa~za . ~da ptacja j~st bowiem zawsze wyborem, 
ogra n1czen1em: 1 n te~p re tacJą . Zd a jąc sobie z tego spra 
wą ~ta ra /~m s~ byc maksyma lnie wierny za równo, co 
do lite ry'. jak ~o do ducha rea lizowa nego tekstu, choć 
n?tu.ra lnie skroty były niezbędne, żeby uni knąć zn u że 
~ 1 a 1 zmęczen i a widza . W moJej ada pta cj i nie ma więc 
za dnych doda tków, nie ma nic spoza t ekstu, c h oć zna
jąc tea tr wiemy, iż nie jest to do końca prawdą, bo prze-



c i eż aktor i ca ło wizua lna str-ona spektaklu pochod zi 
t uta j zawsze i tak spoza l iteratury. Wierność ma zatem 
w teatrze po p rostu inny wym iar. Bo tak być musi . A 
przy tym wszystkim na interp retacj ę ada ptatora na k łada 
s i ę jeszcze interpretacja scenografa, akto ra i .„ widza. 
J. R. Ro zmawiamy pod koniec styczn ia. Dop iero co roz. 
począł Pa n pró by w teatrze. A ju ż słyszę pytania, tz'.\ 
ludzi z miasta, czy prawd ą j est, że Racza k robi w Te
at rze Po skim przed stawienie z a ktorami ze swojego zes
poł u . Tł umaczę, i e tak nie jest, że pracu je Pan z na szy
mi aktora mi , że un i kał Pan świ adomie przychod zenia 
tuta j ze swoi m zespołem, ale niekiedy brak mi po prostu 
a rgumentów, d laczego Pan tego właściwie nie zrobił„ . 
Lech Raczak Jest to moja osobista przygoda z zawo
dowym teatrem d ra matycznym , a nie przygoda Teatru 
Ósmego D nia . Moi a kto rzy n aprawdę czu li by s i ę ba rdzo 
niedobrze, gdybvm zam knął ich w pudelku sceny i ka zal 
g ra ć w tradycyj nym sen sie tego s łowa . O ni czują s ię 
na jlep iej blisko od biorców, pośród nich i zawsze p ra 
gną mówić wła snym i słowam i , słowam i , któ re mogą uz
nać za wła s ne , które stoją się ich wła s nośc i ą . W ogóle 
metoda pracy w Teatrze Ósmego Dnia jest zu pełn ie 
in na niż ta, którą się stosuje w Teatrze Polskim. Stąd dla 
odmia nv również a ktorów Teatru Polskiego, którzy czul i· 
by si ę ba rdzo źl e w sytuacjach, w których znajdują się 
aktorzy Teatru Ó smego Dnia, nie mogę traktować 
j ak czło n ków mojego zes po ł u. Mu szę res pektować ich 
um iejętności i na łog i, szanować p rzestrze ń, w której 
czują si ę optymalnie naj lepiej. najbezpieczniej. Z tego 
powodu, podejmując procę w Teatrze Po lskim odnoszę 
wra żenie, ja kbym rozpoczyn a/ pracę w pokrewnej, bar
dzo b li ski ej, lecz innej jed na k dziedzinie, w in nym ga
tunku sztuki. To n ie jest naj lepsze porówn anie, ale to 
jest tak, jakby mala rz zab ra ł s i ę do rzeżbienia lub gra
f~k do ma la rstwa. Toteż zderzeni e obu zespołów, Teatru 
Osmego Dnia i Teatru Pol skiego, aczkolwiek ciekawe 
nie moglo by dać w ostateczn ym przypadku harmo nii, 
nie zapewniło by zgod nego współdziała n i a, dlatego zre
zyg nowałem z tego rodzaju możliwości, choć przecież 
n a l eża ło ją b ra ć równ i eż pod uwagę. 
J. R. Ok reś l a Pa n swoje przyj ście do Teatru Pol skriego 
jako przyg odę . Czy istotnie Pana decyzja ma zna miona 
przygody? Czy mi eści się w tej ka tegorii przeżyć ? 
Lech Raczak Tak, jest to n i ewątpliwie przygoda. I w do
da tku przygoda, która uwod zi mnie niezna nymi przed
tem urokami luks usu . Jeś l i chce s i ę być twórcą, trzeba 
m i eć bow iem poczucie swobody. To, że mogę nagle 

pracować w Teatrze Polskim i Że mogę prowadzić nadal 
pracę w Teatrze Ósmego Dnia - wyznacza mi naraz 
o wiele szerszy niż przedtem zakres możliwości wyboru, 
daje mi właśni1e więcej swobody,. Nic dziwnego, że 
chciałbym również taki'e minimum luksusu zapewnić 
aktorom, z którymi pracuję. Odnosi się to do wie l 
kości ról, do tak koniecznego poczucia potrzebności 
i niezbędności w całości widowiska, którego ostateczny 
kształt zależy przecież od wszystkich bez wyjątku wyko
nawców. A skoro już o luksusach mowa, muszę przyz
nać, że stanowi to dla mnie ogromną przyjemność : 
przychodzić do teatru i mieć wszystko gotowe, salę, ha r
monogram prób , wiedzi eć , że kostiumy będą na czas, 
że dekoracje zostaną wykonane, że można się nagle 
troszczyć wyłączn i e o sztu kę i tyl ko o sztukę. Kto wi e 
zatem, mówiąc pół żartem , czy ta właś n ie część mojej 
przygody z zawodowym teat rem nie na leży do naj przy
jemniej szych . 

~ozmowę przeprowadzi/ 
Józef Ratajczak 
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Lech Raczak - kierownik artystyczny i reżyser Teatru Ósmego 
Dnia, w którym pracuje od chwili powstania tego zespolu w 1964 
roku . Jest najpierw aktorem, potem reżyserem wreszcie od 1968 
roku kierownikiem Teatru, z którym utożsamia się obecnie jego 
nazwisko i twórcze dokononania. 

Teatr Ósmego Dnia w ciągu 18 lat swojej działalności dal 25 
premier. Lata siedemdziesiąte były decydujące dla uformowania 

'.się zespołu i ukształtowania jego oblicza artystycznego. Do naj
lepszcyh osiągnięć tego zespołu, które zjednały mu opinię j ed
nego z czołowych teatrów awangardy europejskiej, należą przed
stawienia: „Musimy poprzestać na tym, co nazwano rajem na 
ziemi „ ." (1975). „Przecena dla wszystkich" (1977). „Ach, jakże 
godnie żyliśmy" (1978). „Więcej niż jedno życie" (1981). Teatr 
Ósmego Dnia grający regularnie w Poznaniu i pracujący od po
nad dwóch lat jako teatr profesjonalny przy Estradzie Poznańskiej 
ma poza sobą wiele podróży zagranicznych do zachodniej Europy, 
gdzie był życzliwie przyjmowany nie tylko przez młodzieżową pub
liczność, ale i zawodową krytykę teatralną. Trudno by/oby na tym 
miejscu dać charakterystykę Teatru Ósmego Dnia. W każdym 
razie faktem jest, iż cały ciężar odrębności i swoistości tego zes
połu spoczywa na aktorze . Ma on tutaj być sobą i przekazywać 
zarazem wyższe, ponadindywidualne treści. Winien wyrażać niez
wykłość zwyczajnoś ci i poprzez własne wewnętrzne stany ujaw
niać stany i napięcia całej społeczności i to w tak wyrazistym, 
przerysowanym kształcie, aby mogły natychmiast dotrzeć do widza 
i poruszyć go. Stąd gra na dysta ns, na lekkim podwyzszeniu 
(chciałoby s i ę rzec na wewnętrznym koturnie). za to - tuż obok 
widza, poza nim i tuż przed nim - bez tradycyjnego podziału na 
scenę i widownię . I 
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